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Országinformáció – Algéria 2008

Mi történik azokkal a Sharia előírásait követő családból származó lányokkal, akik megsértik a
hagyományt, és a házasság előtt nemi életet élnek? Van-e lehetőség állami szereplő védelmét
igénybe venni az esetleges atrocitások ellen (ez a védelem hatékony-e)?
Az ENSZ Nőkkel szembeni megkülönböztetés eltörlésével foglalkozó bizottsága jelentése1 szerint a nők helyzete
kettős Algériában. Egyfelől a törvény kimondja az egyenlőségüket (sem polgári jogi, sem büntetőjogi szempontból
nincs különbség közöttük), másfelől viszont az életüket a családtörvény befolyásolja, amely részben a Sharia-án
alapul. Ez egyfelől lehetővé teszi a poligámiát, másfelől pedig a lánynak engedélyt kell kérnie az első
házasságához az édesapjától, vagy valamelyik közeli férfi hozzátartozójától.

A UK Home Office 2007 hetes országjelentésében megerősíti, hogy „az 1984-es Család törvény nagyrészt a Sharia
jogon alapul, a férj, vagy más férfi hozzátartozó jogi gondnoksága alá helyezi a nőket.”2

Az USA Külügyminisztériuma által készített az emberi jogokkal kapcsolatos gyakorlatról szóló jelentés megerősíti
ezt azzal hogy „annak ellenére, hogy az alkotmány 29. cikke kimondja a nemek közötti egyenlőséget, a jogi
szabályozás, valamint egyes hagyományos társadalmi gyakorlatok megkülönböztetőek a nőkkel szemben.”3

Algéria ugyan aláírta és ratifikálta a Nőkkel szemben alkalmazott mindenfajta megkülönböztetés eltörléséről szóló
egyezményt, a családról szóló törvényük azonban súlyosan sérti azt.4

A szüzesség elvesztésének jelenőségéről az alábbiak találhatók különböző internetes oldalakon:

A Womens e-news 2006. október 10-ei jelentése:5
”[…]Kiközösítés a családok által: A szociális szégyen olyan erős, hogy amikor Yasmina végre hazakerült, a
szülei azonnal kidobták, mert bemocskolta a családi becsületet.
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http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw20/algeria.htm#The%20status%20of%20women%20in%20Algeria
UK Home Office Counrty of Origin Information Report, Algeria 2007
3
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100592.htm
4
http://www.forcedmigration.org/guides/fmo023/
5
A cikk a ’90es években lezajlott „mocskos háborúról” szól, ami iszlám milicisták és az állami erők között zajlott 10 éven át, és
melyben nőket kényszeríttettek arra, hogy „ideiglenes házasságokat” kössenek, és ezáltal szexuálisan kihasználták őket, így elvesztették a
társadalmi megbecsültségüket.
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„Elvesztettem a szüzességemet”- mondta Yasmina amint szemügyre vette a női menedék csupasz falait Algír
belvárosában. „Ebben az országban, ha elveszted a szüzességedet, teljesen megsemmisülsz.”6

A Babelmed 2008. április 1-jei cikke a következőket írja az algériai nőkről:
>>… Nekik (egyedülálló nőknek) a szüzesség a legfőbb követelmény, hogy férjet találjanak. Szűzként férjhez
menni mindenhol kötelező gyakorlatilag. Yasmine és Lila az árral úsznak, „Algériában, jobb szűznek maradni.”.
Mint Kahinának és Norának, épp úgy, mint Rahimának, Meriemnek, az elegáns biológusnak, és Amirának,…,
mindannyian azt mondják, hogy a szüzesség „kincs”, „valami nemes” és „ha ezt elveszíted senki nem fog
megbocsátani”, „meg kell őrizned vagy megbecsteleníted magad és a családodat egy életre”. De tudatában
vannak, hogy „balesetek történhetnek” és ebben az esetben ezek a fiatal nők, fátyollal vagy anélkül, hívők-e vagy
sem, egyetemi diákok vagy alacsony származású munkások, különösen toleránsak és legtöbben közülük
könyörületesek azok felé, akik „hibát követnek el”. Visszaállítani a szűzhártyát? Miért ne, ha ez meg tudja menteni
a jóhírét valakinek, ért egyet Kahina, Meriem és Amira.”Igen, de Isten tudja, hogy csaltál.”- mondja Nora. Soha,
mondja Yasmine és Lila, „Ha a barátom azt akarja, hogy szakítsunk emiatt, akkor mehet.” De vajon a szülők
ugyanezt a véleményt osztják? Amellett, amikor az anyák a szexualitásról beszélnek, az apák és a fiútestvérek
soha, az érvek leginkább a házasság előtti önmegtartóztatásra helyezik a hangsúlyt. Mindannyian megerősítenek,
hogy az édesanyjuk az összes jótanáccsal ellátta őket, hogy hogyan álljanak ellen a férfiak trükkjeinek, akik
megpróbálják „ezt elvenni tőled” és mennyire szükséges megtartani egy „jó családból származó lány” jóhírét. A
fogamzásgátlást a házasság utáni megbeszélések közé sorolják. <<7

„A francia orvosok szerint egyre nagyobb az igény egy speciális plasztikai műtétre a muszlim nők körében: egyre
többen kérik a szűzhártya rekonstrukcióját.8 […]

"Nagyon sokan közülük a két világ között rekedtek." - mondta Dr. Marc Abecassis. "Már átestek a nemi aktuson,
azonban az elvárt tőlük, hogy szüzek legyenek az esküvő napjáig, ahogy az a hagyomány - és a család - diktálja."
Azok a nők választják a sebészet lehetőségeit, akik szakítanak egy férfival, akivel már szexuális kapcsolatot
létesítettek. Mivel léptelenek megbirkózni és szembemenni a családi hagyományokkal, a hymenoplasztikát tartják
a megfelelő megoldásnak, hogy újra egyenesbe jöjjön az életük. Az eljárás nagyon népszerű; az észak-afrikai
származású francia nők körében. […]
Az egyik vezető muzulmán szóvivő; elmondta, hogy a vallási törvények szerint a házasulandó feleknek valóban
érintetleneknek kell lenniük.”9
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http://www.womensenews.org/article.cfm/dyn/aid/2938/context/archive, megtekintés dátuma, 2008. 08. 02.
http://www.babelmed.net/index.php?c=3115&m=&k=&l=en, megtekintés dátuma: 2008. 08. 02.
2007. 05. 07 13: 29, Forrás: medipress. hu
http://eletmod.hu/tart/rcikk/j/0/168511/1
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Egy iszlám szellemiségről szóló internetes oldal a követezőeket írja:
„ Zinah (szexuális támadások/sérelmek)
[…] jelentése szexuális támadás, amely nemcsak a házasságtörést foglalja magában, hanem a házasság előtti
nem életet, és a megerőszakolást is. […]
Néha előfordul, hogy a család tagjai megbotránkoznak, és kiborulnak azon családtagok magatartásán, akik
szégyent hoztak rájuk, és a dolgokat a saját kezükbe veszik. Hallunk olyan lányokról, akiket az édesapjuk, vagy a
bátyjuk megütött a szégyen miatt. Valamikor ezek a lányok nem is életek nemi életet, csak férfiakkal beszéltek,
vagy csak úgy viselkedtek, amit a család szégyenteljesnek ítéletek meg. Sok muszlim társadalomban igen
elnézőek azokkal az apákkal, akik megölik lányukat […] Ez azonban gyilkosságnak minősül, amely nem
megengedett az iszlámban, a Sharia bíróknak pedig ítéletet kell mondaniuk felettük. […].
[…] a Sharia alapelvei azonosak, függetlenül attól, hogy mely országban alkalmazzák őket.”10

Készítették: Somogyi Szilvia, Zsebik Katalin, Kőhalmi Barbara
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http://www.islamawareness.net/Shariah/sh_article003.html#marriage
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