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„Uznam hidżab za normalny strój w dniu w którym żadna kobieta na świecie nie be ̨dzie
wie ̨ziona za nie noszenie go”1 . To słowa Zineb El Rhazoui, pochodza ̨cej z Maroka dziennikarki i działaczki praw człowieka. Dlaczego je przytaczam? Otóż 1 lutego mamy dwa bardzo
kontrowersyjne „świe ̨ta” – Światowy Dzień Hidżabu i Światowy Dzień Bez Hidżabu.
Ta druga koncepcja pojawiła sie ̨ w reakcji na ta ̨ pierwsza ̨ i w zasadzie sprowadza sie ̨ do
tego, co zawiera wypowiedź Zineb. W sytuacji gdy miliony kobiet sa ̨ zmuszane do noszenia
religijnych ubrań, a za odmowe ̨ wie ̨zione, bite, okaleczane, a nawet mordowane, organizowanie takiego dnia wyczerpuje znamiona popularnego cytatu z filmu „C.K. Dezerterzy”
wygłoszonego przez kapitana Wagnera. Tego o braku w słowniku ludzi kulturalnych słów,
które mogłyby wystarczaja ̨co obelżywie określić takie poste ̨powanie2 .
Akcje ̨ #NoHijabDay zainicjowała Yasmine Mohammad. Yasmine urodziła sie ̨ w Kanadzie
i przyszło jej dorastać w rodzinie fanatyków religijnych. Była zmuszana do noszenia hidżabu (a potem nikabu) i wbrew swojej woli wydana za terroryste ̨ al Kaidy. Uciekła, gdy jej
córce groziło okaleczenie narza ̨dów płciowych. Poszła na studia, wyszła ponownie za ma ̨ż,
urodziła druga córke ̨ i została działaczka ̨ praw kobiet i byłych muzułmanów3 . Jej matka
zagroziła, że ja ̨ zabije ponieważ zdje ̨ła hidżab. To nie jest czcza groźba. 10 grudnia 2007
roku 16 letnia Aqsa Parvez została zabita przez ojca i brata za odmowe ̨ noszenia hidżabu.
Też w Kanadzie4 .
Myśle ̨, że domyślacie sie ̨, który z tych dni popieram. Na wszelki wypadek jednak uściśle ̨.
Noszenie dredów jest ok. Ale gdyby na Jamajce za ich nie noszenie groziły kary, a fanatyczni rastafarianie na całym świecie napadali na tych, którzy ich nie nosza ̨, to organizowanie
Dni Dredów wyczerpywałoby definicje ̨ kapitana Wagnera. A teraz przyjrzyjmy sie ̨ jak to
wygla ̨da w przypadku hidżabu.
Tak dla przypomnienia. Hidżab to chusta okrywaja ̨ca włosy, szyje ̨, cze ̨sto także ramiona
i górna ̨ cze ̨ść klatki piersiowej. Może być noszona z bardziej, lub mniej restrykcyjnym zestawem odzieżowy, takim jak „normalny” ubiór, albo np. abaja – luźna, długa szata. Wraz
ze stopniami fanatyzmu pojawiaja ̨ sie ̨ bardziej restrykcyjne stroje takie jak nikab, czy słynna burka.

Iran
26 stycznia Saba Kord Afshari została pobita przez strażników wie ̨ziennych w wie ̨zieniu
Qarchak w Iranie, wcześniej pobito ja ̨ 13 grudnia5 . Saba jest wie ̨źniem sumienia. Odsiaduje
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wyrok 24 (słownie dwudziestu czterech) lat wie ̨zienia za sprzeciw wobec przymusowego
hidżabu6 . Saba ma 21 lat.
To nie jest odosobniony przypadek. Mojgan Keshavarz została skazana na 23 i pół roku wie ̨zienia,7 Monireh Arabshahi i jej córka Yasaman Ariyani po 16 lat wie ̨zienia,8 Yasaman została w wie ̨zieniu zarażona koronawirusem9 . Dodam, że irańskie władze CELOWO
zarażaja ̨ wie ̨źniów politycznych koronawirusem umieszczaja ̨c w jednym pomieszczeniu
zdrowych i chorych10 . Nie wiem jak było w tym przypadku. Maryam i Matin Amiri to bliźniaczki. Wyrok też bliźniaczo podobny – po 15 lat wie ̨zienia11 . To tylko niektóre przypadki,
np. w czerwcu zeszłego roku miały miejsce masowe aresztowania za umieszczanie zdje ̨ć
bez hidżabu w mediach społecznościowych12 .
Nasrin Sotoudeh, prawniczka bronia ̨ca aktywistek została za swoja ̨ prace ̨ skazana na 38
lat wie ̨zienia (to de facto dożywocie bo w momencie skazania miała 56 lat) i 148 batów13 .
Do wie ̨zień trafiaja ̨ również me ̨żczyźni wspieraja ̨cy protesty kobiet. Np. Reza Khandan i
Farhad Meysami otrzymali po 6 lat wie ̨zienia14 . Wyroki dostaja ̨ też rodziny. Matka Saby 2
lata i 7 miesie ̨cy. Uwie ̨ziony został brat (dostał 8 lat15 ) i rodzeństwo me ̨ża Masih Alinejad,
czołowej postaci ruchu kobiecego,16 a ostatnio przyjaciel brata, reżyser, który 11 lat temu
nakre ̨cił film o niej, a który… nigdy nie został wyemitowany. Dostał za niego 3 i pół roku17 .
Samej Masih nie sa ̨ w stanie dorwać, bo przebywa za granica ̨, gdzie nagłaśnia zarówno
protesty i akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa, jak i represje. Samo napisanie do niej
jest dla religijnej dyktatury zbrodnia ̨. Shaparak Shajarizadeh udało sie ̨ uciec (do Kanady)18
po tym jak została skazana19 . W lutym zeszłego roku odebrała na Szczycie Praw Człowieka
i Demokracji w Genewie Nagrode ̨ za działania na rzecz Praw Kobiet20 .
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Najwie ̨ksze szanse ̨ na ucieczke ̨ maja sportsmenki21 . Okazja ̨ jest wyste ̨p za granicami, a
motywacja ̨ praktycznie zawsze antykobiece represje, w tym przymus hidżabu. Sadaf Khadem, pierwsza irańska pie ̨ściarka nie wróciła do Iranu po (wygranej) walce bokserskiej we
Francji, bo reżim wystawił nakaz aresztowania jej i jej trenera za walke ̨ w normalnym stroju sportowym22 . Medalistka olimpijska z Rio de Janeiro w taekwondo (i jedyna medalistka
olimpijska w historii Iranu) Kimia Alizadeh nim uciekła była przez dwa lata zawieszona
za zdje ̨cie na którym nie miała hidżabu. „Jestem jedna ̨ z milionów uciskanych kobiet w
Iranie” powiedziała po ucieczce23 .
Bardzo cze ̨sto uciekaja ̨ szachistki. Tutaj warto przypomnieć, że pare ̨ lat temu polska szachistka (nazwisko pomine ̨, nie chce ̨ jej robić reklamy) złamała bojkot mistrzostw świata w
Iranie, ogłoszony właśnie z powodu przymusowego hidżabu (nota bene na osoby, które krytykowały jej poste ̨powanie wylała sie ̨ fala hejtu i nienawiści ze strony różnych rzekomych
„poste ̨powców”, a de facto sojuszników islamskiej religijnej skrajnej prawicy). W tym samym czasie reżim represjonował nastoletnia ̨ arcymistrzynie ̨ szachowa ̨ Dorse ̨ Derakhshani
za start bez hidżabu na zawodach w Gibraltarze24 . Dorsie udało sie uciec. Gra teraz w USA.
Ghazal Hakimifard gra w Szwajcarii25 . Mitra Hejazipour we Francji. „Przymusowy hidżab
jest wyraźnym symbolem ideologii, która uważa kobiety za gorsza ̨ płeć” mówi26 .
„Musiałam tolerować hidżab – islamski symbol cia ̨głego, mizoginistycznego ucisku. Unikałam przegla ̨dania sie ̨ w lustrach. Noszenie nakrycia głowy było wystarczaja ̨ca ̨ me ̨ka ̨”27 pisze Shohreh Bayat, arbiterka Mie ̨dzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). Shohreh Bayat
se ̨dziowała Mistrzostwa Świata, kiedy dostała „cynk”, że lepiej, żeby nie wracała. Jej zdje ̨cia, mimo, że w hidżabie, ale po prostu luźno założonym wywołały wściekłość.
Ale nie każdemu sie ̨ udaje. Nasibeh Shamsaei irańska alpinistka i działaczka praw człowieka została skazana w Iranie na 12 lat wie ̨zienia za protest przeciwko przymusowemu
hidżabowi. Usiłowała uciec przez Turcje ̨ do Hiszpanii, gdzie mieszka jej brat. Została jednak schwytana w Turcji i grozi jej deportacja28 .
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Przymusowy hidżab jest jednym z elementów systemowej mizoginii29 wprowadzanej
praktycznie od pocza ̨tku religijnego reżimu w Iranie30 . I od pocza ̨tku spotykaja ̨cego sie ̨
z oporem. Właśnie wprowadzenie przymusowego hidżabu spowodowało 8 marca 1979 roku protest ponad stu tysie ̨cy kobiet na ulicach Teheranu. Nic nie dał. Wymuszaniem przestrzegania antykobiecych obostrzeń zajmuje sie ̨ 27 (słownie dwadzieścia siedem) agencji
rza ̨dowych31 .
W 2014 roku doszło do serii ataków na kobiety z użyciem kwasu. Wiele zostało okaleczonych, nawet straciło wzrok. Choć nie ma absolutnych dowodów wiele wskazuje na to,
że były one powia ̨zane z nie noszeniem, lub noszeniem zbyt luźnego hidżabu32 . Sprawców
„nie ustalono”.

Nie tylko Iran
Iran jest najbardziej znanym symbolem prześladowań na tle „odzieżowym”. Ale nie jest
jedyny. W wielu krajach maja one miejsce, zarówno ze strony konserwatywnie nastawionych cze ̨ści społeczeństwa, jak i instytucji władzy. Właśnie teraz pakistański uniwersytet
Bacha Khan wprowadził dla studentek przymusowe czarne abaje i czarne, lub białe hidżaby33 . Podobnie jest w indonezyjskim Universitas Islam Indonesia,34 gdzie chodzi o jilbab,
lokalna ̨ mutacje ̨ bardziej restrykcyjna ̨ od hidżabu.
To akurat uczelnia prywatna (choć jednocześnie najstarsza w kraju), ale w Indonezji
przymus odzieżowy wprowadza lokalna (na poziomie prowincji i niższym) administracja
i cze ̨sto dotyczy on szkolnictwa publicznego35 . Co nota bene powoduje rezygnacje ̨ cze ̨ści
uczennic. Ba ̨dź to z powodów finansowych: „Uczennica gimnazjum, z która ̨ przeprowadzono wywiad na potrzeby badania, powiedziała, że jej rodzice zarabiaja ̨ tylko 200 000 rupii
(14 dolarów) miesie ̨cznie, podczas gdy zestaw skromnego mundurka kosztuje ksia ̨że ̨ce 125

kad%C4%B1n-s%C4%B1n%C4%B1r,
https://anfenglishmobile.com/women/iranian-activist-facesextradition-from-turkey-47983
29
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Protest ponad 100 tysie ̨cy kobiet przeciwko wprowadzeniu przymusowego hidżabu.
Teheran, 8 marca 1979 r.
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000 rupii”. Ba ̨dź to uznaja ̨c to za dyskryminacje36
̨ . W Tangerang kobiety bez jilbabu, sa ̨
aresztowana za… prostytucje ̨.
W sa ̨siedniej Malezji znany aktor pobił swoja ̨ 9-letnia ̨ córeczke ̨ za zdje ̨cie hidżabu przed
nieznajomym, po czym pochwalił sie ̨ tym na Instagramie. Po negatywnych reakcjach w
internecie przeprosił. Nie, nie za pobicie, tylko za wrzucenie tego w sieć37 .
Malezyjska instagramowa „modelka” została sfotografowana na plaży z goła ̨ głowa ̨. Po
fali hejtu w sieci, pokajała sie ̨ i przepraszała za ten straszny bła ̨d, który popełniła38 . I to
mimo tego, że również wiele osób ja ̨ broniło.
Maryam Lee za publiczne mówienie o zdje ̨ciu hidżabu jest obiektem zastraszeń, w tym
ze strony policji39 . Kiedy opublikowała o tym ksia ̨żke ̨, ona wraz z dwiema uczestniczkami poświe ̨conemu jej panelowi stały sie obiektem dochodzenia40 . Mufti Datuk Seri wydał
oświadczenie w którym stwierdził, że co prawda zdje ̨cie hidżabu jest dozwolone, ale mówienie o tym już nie41 .
W Egipcie bardzo cze ̨sto dochodzi do ataków na kobiety nie nosza ̨ce hidżabu ze strony…
kobiet go nosza ̨cych. Cze ̨sto towarzyszy temu obcinanie włosów. Ofiarami takich ataków
padaja ̨ zarówno 13-letnie dziewczynki, jak i dziennikarka Rahma Samy42 . Niedawno egipska aktorka stała sie ̨ obiektem agresywnego wypytywania ze strony me ̨żczyzny przeprowadzaja ̨cego z nia ̨ wywiad dlaczego nie nosi hidżabu43 .
W Algierii nie tak dawno była fala protestów politycznych. Ale tuż przed nia ̨ była akcja
przeciwko społecznej presji na noszenie hidżabu44 . Algieria ma za soba ̨ doświadczenie wojny domowej z dżihadystami. To w niej dokonali pierwszego „podejścia” do Państwa Islamskiego45 . A ofiarami były kobiety odmawiaja ̨ce podporza ̨dkowania sie ̨ dyskryminacyjnym
prawom. Jedna z nich była Katia Bengana. Miała 17 lat gdy 28 lutego 1994 roku została zamordowana przez terroryste ̨ islamskiej skrajnej prawicy religijnej za odmowe ̨ założenia
hidżabu46 . „Katia była nieugie ̨ta, nawet gdyby musiała umrzeć, nigdy nie założyłaby zasło36

https://regional.kompas.com/read/2017/07/16/23005061/ada-diskriminasi-terhadap-siswi-nonmuslim-di-banyuwangi-bupati-anas-marah
37
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https://www.albawaba.com/loop/%E2%80%98hijab-prisoners-algeria%E2%80%99young-girls-protest-being-forced-wear-hijab-1251130
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„Znikaja ̨ce kobiety” – praca Boushry Almutawakel

9

ny… Bandyta podszedł do nich. Dał znak, żeby dziewczyna w chuście sie ̨ odsune ̨ła. Potem
zastrzelił Katie ̨”47
W Arabii Saudyjskiej w maju zeszłego roku odbyła sie ̨ akcja kobiet publikowania zdje ̨ć
bez opresyjnych strojów religijnych48 . Właśnie. Arabia Saudyjska. Pozwólcie, że opisze ̨ tylko jedna sprawe ̨. 11 marca 2002 roku w szkole dla dziewcza ̨t w Mekce wybuchł pożar. Przybyła na miejsce policja religijna uniemożliwiła opuszczenie budynku tym, które były „nieodpowiednio” ubrane. Pie ̨tnaście dziewczynek w wieku 13-15 lat spłone ̨ło żywcem49 .
I na tym zakończe ̨, choć mógłbym jeszcze dużo pisać i o wielu krajach, w tym zachodnich.
Wydaje mi sie ̨, że i tak aż nadto sytuacji przytoczyłem. Zwróćcie uwage ̨, że nie pisałem
nic o Państwie Islamskim, ani terenach okupowanych w Syrii przez Turcje i dżihadystów
na jej żołdzie. Ani o kontrolowanych przez Talibów cze ̨ściach Afganistanu. Tylko o tzw.
„normalnych” krajach.
Na koniec wspomne ̨, że takie akcje jak „dzień hidżabu”, czy zakładanie go w rzekomej
solidarności z muzułmankami budzi bardzo negatywne komentarze wśród kobiet walcza ̨cych o swoje prawa przeciwko opresji fanatyków.
PS. Pozwole ̨ sobie zakończyć troche ̨ frywolniejszym akcentem:

47
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49
https://www.hrw.org/news/2002/03/14/saudi-arabia-religious-police-role-school-fire-criticized,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1874471.stm, https://www.arabnews.com/node/1660041, https:/
/www.scotsman.com/news/world/trapped-saudi-girls-left-burn-law-dress-2479892
48
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Zawsze przy takim temacie pojawia sie ̨ pytanie o to ile kobiet dobrowolnie zakłada
hidżab. Odpowiedź jest trudna bo w gre ̨ wchodzi presja społeczna czy wychowanie.
Rożawa – demokratyczna autonomia w północno-wschodniej Syrii to jedyny obszar z
muzułmańska ̨ wie ̨kszościa ̨ gdzie prawa kobiet sa ̨ stawiane na pierwszym miejscu. Mimo
to i tam wyste ̨puje cos takiego jak presja konserwatywnej rodziny. Zdecydowałem sie ̨
jednak przyja ̨ć, być może dość karkołomne założenie, że dziewczyny uprawiaja ̨ce sport
sa ̨ na tyle pewne siebie, że w tej kwestii cie ̨żko na nie wywierać wpływ. Dodam, ze wcale
nie łatwo było mi znaleźć zdje ̨cia, gdzie choć jedna nosiła chuste ̨. Zwłaszcza dotyczyło to
sportów walki.
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