„Żonę można bić lekko” –
propozycja
pakistańskiej
Ustawy
na
rzecz
Ochrony
Kobiet
Mężczyzna może „lekko uderzyć kobietę”, kiedy jej ubiór mu się
nie spodoba, kiedy odmówi seksu i kiedy nie wykąpie się po
okresie, twierdzi dwudziestu uczonych z muzułmańskiej Rady
Islamskiej Ideologii, będącej konstytucyjną instytucją w
Pakistanie.
Wszystkie te propozycje są częścią Ustawy na rzecz Ochrony
Kobiet zaproponowanej przez Radę, po tym jak ustawa
przedstawiona przez Pendżab uznana została za nieislamską.
Kobietę można również ochronić, bijąc za nie noszenie hidżabu
i głośne mówienie do obcych. Ochroni ją też zakaz służby
wojskowej i występowania w reklamach, a pielęgniarki będą
„chronione” przed opieką nad mężczyznami.
Są też pozytywne zapisy jak kara więzienia za zmuszanie kobiet
do małżeństw i prawo do udziału w polityce bez zgody męskiego
opiekuna. (j)
źródło: Daily Mail

Sposób
na
przymusowe
małżeństwo: łyżka w majtkach
Organizacja wspierająca ofiary przymusowych małżeństw
twierdzi, że sztuczka z ukrywaniem na lotnisku łyżki w
bieliźnie uratowała już niejedną dziewczynę przed przymusowym
związkiem, w większości w krajach muzułmańskich.
W ubiegłym roku, wydział ministerstwa spraw zagranicznych do
spraw przymusowych małżeństw miał do czynienia z około 1500
sprawami, z których 18 procent dotyczyło mężczyzn. Jedna
trzecia spraw dotyczyła dzieci w wieku poniżej 17 lat.
Najstarsza ofiara miała 71 lat, najmłodsza zaledwie dwa.
Sprawy dotyczą 60 krajów: prawie połowa Pakistanu, 11 procent
Bangladeszu, 8 procent Indii a 2 procent Afganistanu. Inne
kraje to Somalia, Turcja i Irak.
Sztuczka z łyżką to oryginalny pomysł organizacji Karma
Nirvana, wspierającej ofiary przymusowych małżeństw i
przemocy na tle honorowym. Ukryta łyżka uruchamia na
brytyjskim lotnisku wykrywacz metalu i nastolatkę można zabrać
rodzicom celem przeszukania – to ostatnia szansa na ucieczkę
od tego, w dużym stopniu niejawnego zwyczaju, rujnującego
życie tysiącom młodych Brytyjek.
Podczas letnich wakacji w Wielkiej Brytanii można zauważyć
wyraźny wzrost zgłoszeń dotyczących młodych osób – najczęściej
dziewcząt w wieku 15 i 16 lat – zabieranych na „wakacje” za
granicę celem małżeństwa bez ich zgody. Alarm podczas
lotniskowej kontroli może być ich ostatnią szansą na ucieczkę
przed małżeństwem z kimś, kogo nigdy nie spotkały i w kraju,
którego nigdy nie widziały.
Organizacja Karma Nirvana z Derby w środkowej Anglii odbiera
rocznie 6500 telefonów z całej Anglii, jednak w tym roku już
prawie osiągnęła ten wynik, gdyż wzrasta świadomość tego

problemu. Kiedy dzwoni do nich przerażona nastolatka, to
„jeśli nie wie dokładnie, kiedy to się wydarzy lub czy w ogóle
się wydarzy, radzimy jej schować łyżkę w bieliźnie na sobie”,
mówi Natasha Rattu, kierownik operacyjny Karma Nirvana.
Kiedy ofiara przechodzi przez kontrolę, przedmiot schowany w
intymnym miejscu uwidoczni się na wykrywaczu i jeśli taka
osoba ma 16 lub więcej lat, zostanie zaprowadzona w bezpieczne
miejsce, w którym będzie miała ostatnią szansę ujawnić, że
zmusza się ją do małżeństwa”, wyjaśniła Rattu agencji AFP.
Organizacja współpracuje z lotniskami – do tej pory London
Heathrow, Liverpool i Glasgow a w przyszłości Birmingham –
wypatrując alarmujących znaków, takich jak bilet w jedną
stronę, pora roku, wiek osoby oraz to, czy zachowuje się
niepewnie. „To dość ogólne wskazówki, ale są rzeczy, które
zebrane w całość prowadzą do wniosku, że dzieje się coś
złego”, mówi Rattu. Osoby, które się ujawnią, można eskortować
bezpiecznym wyjściem i udzielić im pomocy na zewnątrz.
Małżeństwo wbrew woli lub odmowa jego zawarcia doprowadza
czasem do samobójstwa albo tak zwanego „honorowego” zabójstwa,
co jest szokujące dla społeczeństwa uważającego,
powodzeniem udało się przyjąć imigrantów i ich zwyczaje.

że

z

Urzędnicy obawiają się, że liczba ujawnionych ofiar to jedynie
czubek góry lodowej, a niewielu przywódców społecznych jest
gotowych, by głośno o tym mówić i ryzykować utratę poparcia.
Jedna z kobiet, której tożsamość chroni policja w Essex,
została zmuszona do wyjścia za mąż w Indiach. Przyznała, ze
groził jej ojciec „ponieważ powiedział, że jeśli myślę o
ucieczce to mnie znajdzie i zabije. Wysłano mnie za granicę z
zupełnie nieznanym człowiekiem. Tej nocy zostałam zgwałcona
przez męża i ta przemoc trwała przez osiem i pół roku mojego
życia”. W końcu uciekła.
Telefony do Karma Nirvany
brytyjskimi letnimi wakacjami

zwykle nasilają się przed
oraz pod ich koniec, jak mówi

Rattu. „Wakacje to czas, kiedy naprawdę łatwo o zaginięcia
młodych osób, ponieważ nikt nie pilnuje ich w szkole.” Z
powodu zakończenia Ramadanu telefony znowu się nasiliły; wśród
nich był jeden od osiemnastolatki, która zaszła w ciążę i jej
rodzina stara się zmusić ją do małżeństwa, żeby zatuszować
sprawę.
Młodzi ludzie, w 80 procentach kobiety, często znajdują się
pod ogromnym fizycznym i psychicznym przymusem poślubiania
krewnych w kraju i kulturze, w której nie zostali wychowani.
Jeśli odmówią, grozi się im wyrzuceniem z rodziny lub czymś
gorszym. „Przeciwstawienie się rodzinie wymaga naprawdę dużej
odwagi”, mówi Rattu.
Tłumaczenie: ND
Źródło:
http://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2013/08/1
5/Spoon-in-underwear-saving-youths-from-forced-marriage.html

Szwecja
chce
zakazać
przymusowych małżeństw
Nowa ustawa, przedstawiona w czwartek, wprowadza karę do dwóch
lat więzienia dla osób zmuszających innych do ślubu wbrew ich
woli.
To kolejne zaostrzenia, po tym jak 8 lat temu Szwecja
zdelegalizowała małżeństwa osób nieletnich, nawet jeżeli były
zawierane za granicą. Teraz rząd chciałby także zakazać
wyjątków dla takich małżeństw nawet w przypadku ciąży

nieletniej dziewczyny. W Szwecji żyje około 300 osób, którym
grozi zawarcie związku małżeńskiego wbrew ich woli, szacują
zwolennicy ustawy.

„Córka
hańby”,
Sanghera

Jasvinder

Za każdym razem, kiedy słyszymy o prześladowaniach kobiet w
krajach islamskich, zastanawiamy się, jaka jest tego
przyczyna.
Czy nienawiść do kobiet to charakterystyczna cecha religii (co
nie ma chyba sensu, bo Koran – jak każda święta księga –
nawołuje do miłości)? A może to efekt dominacji męskiej
kultury – surowej, wymagającej, bo ukształtowanej w trudnych
warunkach geograficznych, ekonomicznych i społecznych.
Jasvinder Sangherę, autorkę książki Córka hańby, odpowiedzi na
te pytania w ogóle nie interesują. Bo dla niej ważne są ofiary
owej przemocy – kobiety maltretowane fizycznie i psychicznie,
nie tylko przez swoich mężów, ale i członków rodziny.
Sanghera urodziła się i wychowała w Wielkiej Brytanii. Tam też
założyła organizację Karma Nirvana, której celem jest
niesienie pomocy kobietom i mężczyznom – ofiarom przemocy
domowej. Najczęściej dzwonią do niej kobiety pochodzące z
rodzin muzułmańskich, mieszkające w Wielkiej Brytanii. To one
zmuszane są do zawierania związków małżeńskich z mężczyznami,
których nie kochają (i których nigdy nie widziały na oczy).
Problem jest poważny, bo dotyczy kilkunastoletnich dziewcząt,
które (żyjąc w cywilizowanym, europejskim kraju) chciałyby
zdobyć wykształcenie, atrakcyjną pracę, kupić dom i założyć

rodzinę. Niestety dzieje się tak, że rodzice, pragnąc
„uchronić” córkę przed niszczącym, demoralizującym wpływem
zachodniej kultury, szukają jej kandydata na męża np. z
Pakistanu. Taka dziewczyna albo zostaje zmuszona do wyjazdu
albo do poślubienia obcego mężczyzny w Wielkiej Brytanii. I
tworzy się zamknięte koło. Jak pisze Sanghera, mogą być z
niego dwa wyjścia: pogodzenie się z losem lub śmierć.
więcej na kafeteria.pl

Szwecja
przyjrzy
przymusowym małżeństwom

się

Wiemy, że wśród niektórych młodych ludzi wakacje wzbudzają
niepokój. Szwedzki rząd ogłosił śledztwo zmierzające do
przyjęcia ustawodawstwa zakazującego małżeństw przymusowych
oraz małżeństw osób nieletnich.
Wiele tego typu ślubów odbywa się za
granicą i często dotyczy chłopców,
dziewczynek,
młodych
kobiet
i
mężczyzn, którzy często żyją w
rzeczywistości przemocy związanej z
honorem – napisały we wspólnym
oświadczeniu minister ds. równości
Nyamko
Sabuni
i
minister
sprawiedliwości Beatrice Ask.
Dochodzenie ma służyć zebraniu informacji na temat małżeństw
przymusowych oraz małżeństw zawieranych przez dzieci, w celu
stworzenia odpowiednich kroków prawnych, które mają zatrzymać
ten proceder.

Wiemy, że wśród niektórych młodych ludzi wakacje wzbudzają
niepokój. Wiemy, że każdego lata pewna liczba młodych ludzi
zmuszona jest do podróży do ojczystych krajów swoich rodziców,
by wziąć ślub wbrew swej woli, można przeczytać w
oświadczeniu.
W maju 2004 Szwecja zmieniła prawo delegalizując małżeństwa
poniżej 18 roku życia, nawet jeśli były zawarte za granicą.
Rząd chce wiedzieć, czy dalsze ograniczenia są potrzebne, np.
takie które regulowałyby małżeństwa zawierane przez
pełnomocników, gdzie pełnomocnicy pozorują obustronną
dobrowolność zawarcia związku.
Sąsiednia Dania, postanowiła przeciwdziałać imigracji
związanej z przymusowymi małżeństwami. Prawa pobytu w tym
kraju w ramach łączenia rodzin, są przyznawane małżeństwom
powyżej 24 roku życia.
JW. na podst. The Local

Poślubiona obcemu
Ten koszmar dotyczy tysięcy Brytyjek pochodzenia azjatyckiego:
krewni wybierają przyszłych mężów małym dziewczynkom, a gdy
dorosną, zmuszają je do małżeństwa.

W czerwcu 2005 roku Rachel poleciała do Pakistanu z matką,
dwójką braci i dwiema siostrami. Ojciec wybrał się tam już
wcześniej. – Na lotnisku serce waliło mi tak mocno – miałam
wrażenie, że wyskoczy mi z piersi. Byłam przerażona, było mi
niedobrze – opowiada. – Mama powtarzała, że powinnam być
podekscytowana, bo wychodzę za mąż, ale we mnie wzbierał

gniew. Powiedziałam jej, co czuję, ale nie słuchała. Otaczały
mnie siostry, bardzo dla mnie miłe, ale ja czułam się
zdesperowana, a one tego nie rozumiały.
Zaraz po przyjeździe do Pakistanu cała rodzina pojechała do
odległej wioski, gdzie mieszkał narzeczony. Trudno wyobrazić
sobie większy kontrast w stosunku do życia, jakie Rachel znała
w Wielkiej Brytanii. Nic dziwnego, że się bała.
W dniu ślubu ubrano ją w tradycyjne czerwone ślubne sari. Jej
dłoni i stopy pokryto tatuażami z henny, na twarzy dziewczyna
miała nienaganny makijaż. Była z niej piękna, ale
nieszczęśliwa panna młoda. – Cały czas powstrzymywałam łzy i
czułam, że zaraz zemdleję.
W końcu zaprowadzono mnie do pokoju, przed oblicze męża,
Jamila. Moją pierwszą reakcją na jego widok były mdłości. –
Był niski, łysy i o 16 lat ode mnie starszy. Nawet dziś robi
mi się niedobrze, gdy o tym pomyślę. Uśmiechnął się do mnie,
ale odwróciłam głowę – nie mogłam na niego patrzeć – opowiada.
Po ceremonii zaślubin nowy mąż oficjalnie zdjął z twarzy
Rachel zasłonę. – Spodobało mu się to, co zobaczył.
Powiedział: Jak się masz?, a ja odwróciłam głowę. Mówił do
mnie w urdu – języku, którego używaliśmy w domu. Nie znał
angielskiego. Chciałam, żeby to wszystko okazało się tylko
sennym koszmarem.
Po ceremonii ślubnej zostawiono ich samych i wtedy mąż ją
zniewolił. Także po tym akcie gwałty były na porządku
dziennym. Nigdy nie pozbyła się uczucia obrzydzenia. – Krzyki
nie miały sensu. Wiedziałam, że ludzie powiedzą mi tylko,
żebym była cicho i pogodziła się z losem – mówi z goryczą.
Przez trzy miesiące Rachel mieszkała wraz z mężem i jego
matką. Oczekiwano, że będzie pomagać w gotowaniu i sprzątaniu.
Jeśli odmawiała, zarówno mąż jak i teściowa bili ją. – Miałam
posiniaczone plecy, ramiona i nogi. Nie bili tylko po twarzy,
żeby ślady nie były widoczne – wspomina.

Więcej na: onet.pl

Czternastoletnia panna (za)
młoda
Amerykański muzułmanin ożenił się z czternastolatką. Dziwi
się, że trafił przed oblicze sądu pod zarzutem uwiedzenia i
wykorzystania nieletniej. Przecież jego małżeństwo jest zgodne
z islamską tradycją i przykładem Manometa, który poślubił
dziewięcioletnią Aiszę.

Vincent Mosby, zgodnie z islamską tradycją podpisał kontrakt i
zapłacił posag podczas ceremonii ślubnej, która odbyła się w
sierpniu. Panna młoda nie uczestniczyła w tym wydarzeniu. W
obecności dwóch przedstawicieli meczetu, przyszły mąż podpisał
kontrakt, podczas gdy dziewczyna siedziała w swoim pokoju. Po
wszystkim ojczym przyszedł powiadomić ją, że jest mężatką.
Posagiem okazał się być zegarek i pierścień, które oskarżony
kupił w tanim sklepie Wal-Mart.
Małżeństwo nie było jednak legalne, ponieważ w stanie Missouri

ślub z nieletnią jest możliwy jedynie za zgodą sądu. Zdaniem
policji dziewczyna została zmuszona do małżeństwa, ponieważ
jej matka i ojczym obawiali się, że rozpocznie współżycie z
chłopcem w swoim wieku. Mimo że małżeństwo zaaranżował ojciec,
innym krewnym nie podobało się to i próbowali uchronić
dziewczynkę przed dalszym molestowaniem. Jednak Mosby groził
im i nakazał zwrócenie czternastoletniej żony w ciągu 72
godzin. Dwa dni później, 9 września, ktoś ostrzelał dom ciotki
dziewczyny w Kansas City. Mosby trafił do aresztu za stosunki
z nastolatką, a prokurator oskarżył go o uwiedzenie
nieletniej.
W islamie dziewczęta i chłopcy są uważani za dorosłych od
momentu gdy wejdą w wiek dojrzewania. Mahnaz Shabbir, były
przewodniczący muzułmańskiej organizacji Heartland Muslim
Council podkreśla, że mimo iż w niektórych obszarach świata
ludzie żenią się młodo, muzułmanie powinni stosować się do
lokalnych przepisów prawa. Najwyraźniej jednak nie wiedział o
tym Mosby, sądził bowiem, że jego małżeństwo z czternastolatką
było legalne. W końcu zgodnie z kulturą islamu jej opiekunowie
się na nie zgodzili.
JB

npdst. Kansas City Star

Tydzień z życia
świecie islamu

kobiet

w

Grzegorz Lindenberg
W tym tygodniu głównie o życiu rodzinnym w świecie
islamskim: w Egipcie trafia się do więzienia za sprzeciw
wobec przymusowego małżeństwa własnego dziecka,
za to w
Indonezji muzułmański duchowny może wziąć dziecko za żonę, w

Turcji dorosła niezamężna kobieta może zostać zabita za randki
z mężczyzną, a Indiach można zginąć za ślub z muzułmanką.

Egipt: ojciec aresztowany
uwolnienia córki

za

próbę

Egipski Kopt, jego bracia, szwagier i przyjaciel zostali
aresztowani i torturowani przez policję za próbę uwolnienia
córki tego pierwszego z przymusowego małżeństwa z
muzułmaninem. Niecały rok temu dziewiętnastoletnia Myrna Hanna
została uprowadzona, zmuszona do przejścia na islam i wydana
za mąż za syna porywacza. Kilkanaście dni temu zadzwoniła do
ojca, błagając o pomoc. Została uwolniona, ale nie na długo.
Policja aresztowała w brutalny sposób jej rodzinę, zniszczyła
w czasie rewizji mieszkanie, a także warsztat przyjaciela,
który pomagał ją uwolnić. Policjanci zmusili rodzinę do
zapłacenia łapówek, a wypuścili aresztowanych dopiero po
zgłoszeniu się na policję Myrny, którą oddali w ręce teścia.
Egipt, przypomnijmy, jest państwem tzw. świeckim. /
www.aina.org/

Egipt: pomoc w udawaniu dziewictwa to
zbrodnia
Profesor Abdul Mouti Bayoumi ze słynnego uniwersytetu Al-Azhar
oświadczył, że importerów gadżetów, które pomagają w udawaniu
dziewictwa, powinno się
skazywać na śmierć. Kosztujące 15
dolarów malutkie urządzenia chińskiej produkcji za
naciśnięciem guzika wypuszczają nieco czerwonej substancji,
przypominającej krew i od niedawna są importowane do krajów
arabskich, gdzie w noc poślubną pomagają przekonać męża, że
trafił mu się towar fabrycznie nowy. Profesor Bayoumi
oświadczył, że urządzenia te podważają moralne odrzucenie
rozwiązłości, która jest złem i jednym z grzechów głównych
islamu, a zatem za ich sprzedawanie należy karać śmiercią.
/BBC/

Dania: coraz więcej dziewic do kontroli
Lekarze i pracownicy socjalni w Danii są zaniepokojeni
wzrastającą liczbą żądań rodziców muzułmańskich wydania
zaświadczenia lekarskiego, że dziewczyna jest dziewicą – bez
czego trudno jest o zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie takie
wydaje lekarz ogólny po kontroli przeprowadzonej przez
ginekologa. Ponieważ większość pacjentek jest przerażona tą
procedurą, Duńskie Stowarzyszenie Lekarzy ogłosiło zalecenie,
aby takich zaświadczeń nie wydawali. Jak powiedział jednak
doktor Sabbir Ahmed: Rodzice nie powinni takich rzeczy wymagać
od córek, ale skoro mogę dziewczynie pomóc, to zawsze dam jej
zaświadczenie. O imporcie chińskich gadżetów do Danii na razie
nie słychać. /Copenhagen Post Online/

Indie: hinduista
muzułmanką
W Kaszmirze zabity został

zabity

za

ślub

z

wyznający hinduizm Rajneesh Sharma.

Rajneesh ośmielił się ożenić z muzułmanką, która po ślubie
przeszła na hinduizm. Miesiąc po ślubie został aresztowany
przez policję z miasta Sringar, które jest stolicą okręgu, w
większości muzułmańskiego. Na policji pracuje jego teść.
Dziwnym zrządzeniem losu, Rajneesha po kilku dniach znaleziono
powieszonego w celi – rzekomo popełnił samobójstwo. Podobno
odmówił przejścia na islam. Miał chyba zły charakter, bo przed
śmiercią połamał sobie kości, powyrywał sobie paznokcie, a
także przypalał się elektrodami. /Times of India/

Indonezja:
muzułmański
„poślubił” dwunastolatkę

duchowny

Z powodu niejasnego
i nieodpowiedniego przygotowania
oskarżenia
sędzia
oddalił
sprawę
i
uwolnił
czterdziestotrzyletniego Pujiono Cahyo Widianto, który
„poślubił” dwunastoletnią dziewczynkę, co jest niezgodne z
prawem indonezyjskim, ale zgodne z szariatem. Prokuratura

zapowiedziała wniesienie ponownego oskarżenia, organizacje
obrony praw kobiet z Indonezji protestują. Obie żony, w tym
nastoletnia, przyjęły podobno decyzję sędziego płaczem
radości. /www.adnkronos.com/

Turcja: zamordowana za romans
Prokuratura zamierza domagać się kary dożywocia dla ojca i
stryja dziewczyny z prowincji Diyarbakri, którzy poderżnęli
jej gardło za zadawanie się z mężczyzną. Mężczyzna, do którego
ofiara wykonała ostatni przed śmiercią telefon, mówiąc:
Ucieknijmy, bo mnie zamordują, powiedział na przesłuchaniu:
Nie uwierzyłem jej i nie przyjąłem propozycji.
/www.todayszaman.com/

Liban: pierwsza konferencja o arabskim
feminizmie
Na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie odbyła się pierwsza w
regionie trzydniowa konferencja poświęcona feminizmowi w
krajach arabskich. Optymistyczne, że się odbyła, chociaż chyba
feminizm nie jest najłatwiejszą postawą w tych krajach.
Wniosków z konferencji ani końcowej rezolucji nie było. Promyk
nadziei zaświecił po wystąpieniu Zainah Anwar z Malezji,
dziennikarki i przywódczyni organizacji „Sisters in Islam”
(walczącej o prawa kobiet w islamie), która powiedziała: W
Azji Południowej nie mamy problemu z określaniem się jako
muzułmanka i feministka, jako muzułmanin i gej, jako
muzułmanin i człowiek cieszący się życiem. Oby miała rację.
Poprzednie przeglądy tygodnia:
(05.10-11.10) Egipt: Liberalizacja na niby
(28.09-04.10) Afganistan: Kto skorzystał na oszustwach
wyborczy
(21.09-27.09) Niemcy: przegrana SPD i Al-Kaidy

Francja: Wakacje to sezon
przymusowych małżeństw
Tysiące dziewczynek i młodych kobiet właśnie powróciły z
wakacji, by rozpocząć nowy rok szkolny. Organizacje
pozarządowe podnoszą alarm w sprawie tych, których brakuje –
nastolatek wysłanych w trakcie wakacji za granicę i zmuszonych
tam do małżeństwa.
Większość ofiar to osoby należące do
muzułmańskich imigrantów we Francji.

społeczności

W Wielkiej Brytanii powołano specjalne jednostki, które
namierzają ofiary takich ślubów w domu i za granicą, Francja
dopiero uświadamia sobie problem. Przez długi czas zwykło się
uważać to za sprawę kulturową – powiedziała Agencji Reutera
pełnomocniczka od spraw równości płci przy paryskim urzędzie
miejskim Fatima Lalem. W ubiegłym roku paryski ratusz
opublikował przewodnik doradzający urzędnikom, jak wykryć
małżeństwo z przymusu.
Zdaniem byłych ofiar i działaczy wywodzących się ze środowisk
imigranckich takie postępowanie jest niewystarczające, by
pomóc kobietom poślubionym za granicą
lub zmuszonym do
milczenia.
Zeliha Alkis, pracująca dla pozarządowej organizacji Elele,
pomagającej kobietom pochodzenia tureckiego, daje przykład
młodej Turczynki poślubionej tego lata w paryskim ratuszu. W
noc poślubną została zamknięta w pokoju, a kiedy krzyczała,
prosiła o pomoc, jej babcia związała ją, tak by małżeństwo
mogło zostać skonsumowane.

Jednak w większości przypadków taka ceremonia odbywa się za
granicą w kraju pochodzenia. Rodzina chce się przekonać, że
dziewczynka żeni się z kandydatem uznanym za odpowiedniego,
jasno określić sprawy finansowe oraz przygotować wizę dla pana
młodego. Istnieją też małżeństwa aranżowane, ale tutaj
potrzebna jest zgoda kobiety, w przymusowych małżeństwa
dokonuje się to bez zgody panny młodej.
Francuska organizacja Voix de Femmes co roku pomaga uciec
ponad 200 kobietom z takich małżeństw lub przed ich zawarciem.
Szefowa organizacji Christine Jamaa nalega, by rząd stworzył
system wczesnego ostrzegania, gdyż ponad połowa z nich jest w
wieku poniżej 20 lat i uczęszcza do szkół i collegów. To są te
które, nie powracają z letnich wakacji i szkoła reaguje
czasami dopiero w
powiedziała Jamaa.

październiku,

a

nawet

i

w

lutym

–

Jak na razie aktywiści polegają na przyjaciołach, krewnych i
nauczycielach ofiar. Czasami przyjazny francuski konsulat
opóźni wizę dla męża. Jeden z nich pomógł ostatnio uciec 28letniej muzułmance Fatou Diouf z Somalii. Została wywieziona
za granicę w wieku 18 lat, ojciec powiedział jej, ze wygrał
bilet na podróż do Senegalu i jej go podarował. Kiedy
przyleciała dowiedziała się, że została już poślubiona swojemu
36-letniemu wujkowi w ceremonii, która nie wymaga obecności
małżonków. Po siedmiu miesiącach w zamknięciu, uciekła i
skontaktowała się z francuskim konsulatem.
AX na podst. Reuters

Pakistan:

przymusowe

małżeństwo
paszportem

z

brytyjskim

Studia przeprowadzone w Pakistanie dotyczące przymusowych
małżeństw zawieranych z mężczyznami o podwójnej pakistańskobrytyjskiej narodowości pokazują, że tylko 3,4 procenta dzieci
jest pytanych o zgodę na małżeństwo, za to 96,6 procent
małżeństw zawieranych jest po to, by uzyskać zachodnie
obywatelstwo albo pomoc z zagranicy.
Badania zostały przeprowadzone
przez
SACH,
pakistańską
organizację pozarządową broniącą
praw człowieka, we współpracy z
Wysoką Komisją Brytyjską. Celem
działań tych organizacji jest
stworzenie
strategii
interwencji, zapobiegania i
podnoszenia świadomości w dziedzinie przymusowych małżeństw.
Spośród 870 ankietowanych, ponad 60% posiadało brytyjskie
obywatelstwo, pozostali wielokrotnie odwiedzali Zjednoczone
Królestwo. Badania odkryły, że tylko 7,9 procenta tych osób ma
wyższe wykształcenie, a tylko 3,6% wykształcenie zdobyte w
Wielkiej Brytanii.
Odmienne są jednak deklaracje ankietowanych. Znaczna większość
z nich – prawie 75%, określa przymusowe małżeństwa jako
sprzeczne z islamskimi naukami, ale już tylko 55% w pełni
zgadza się z tym, że chłopcy i dziewczęta powinni mieć prawo
do swobody wyboru życiowego partnera.
AX na podst. ANI

