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„A béke lehetséges”
Nõmozgalom és békemunka Palesztinában
Interjú Sumaya Farhat-Naserrel
Ha a Kö zel -Ke let rõl esik szó, a zsi dó-arab konf lik tus ról
be szél nek. Ön ke resz tény és pa lesz tin. Hol áll nak a ke reszté nyek eb ben a konfliktusban?
El hagy ják Pa lesz ti nát, mi vel nem vi se lik el töb bé az életnek azt az el em ber te le ne dé sét, ame lyet a zsi dó és isz lám oldal nö vek võ po li ti kai fun da men ta liz mu sa okoz. Ne kem külö nö sen az fáj, hogy a ke resz té nyek egy re ke ve seb ben lesznek tör té nel mi ha zá juk ban.
Ho gyan él nek a pa lesz ti nok?
A bé ke fo lya mat lep le alatt foly ta tó dott az iz ra e li ek földfoglalása. Élethelyzetünk radikálisan rosszabbá vált az
utóbbi tíz év ben. A nyu ga ti part vi dék kis te rü le tén a palesz ti nok ma 48, egy más tól el vá lasz tott, get tóhoz ha son lító enklávéban él nek. Két út há ló zat van: egy az iz ra e li ek
szá má ra, s egy a pa lesz ti nok szá má ra. Ahol az iz ra e li utak
keresztezik a palesztin utakat, ott az utóbbiak akadályba
üt köz nek. Iz ra el 175 el len õr zé si pont tal aka dá lyoz min ket.
A bi o ló gia docenseként végzett mun ká mat be kel lett fejez nem a birzeiti egye te men, mert egy sze rû en túl ke vés diák ta lált utat oda. Inf rast ruk tú rán kat, gaz da sá gun kat, ok tatá si- és egész ség ügyi rend sze rün ket szin te tel je sen le rombolták. Ez nyomaszt minket. Így egyet len állam sem
vál hat élet ké pes sé.
Eb ben lát ja Ön a 2000 õsze óta tar tó má so dik intifáda és
az iz ra e li ci vi lek el le ni ön gyil kos me rény le tek hát te rét?
Az el hi bá zott po li ti kai egye sü lés, az iz ra e li ek nö vek võ
ad mi niszt ra tív és ka to nai erõ sza ka jó táp ta laj a fun da menta lis ták ide o ló gi á ja és az intifáda szá má ra. Na pon ta megcson kí ta nak és meg aláz nak min ket az élet min den te rü letén. A mi ol da lun kon öt ször annyi a ha lott, mint az iz ra e liek oldalán. Ezzel azonban nem akarom igazolni az
öngyilkos merényleteket. Valamennyien áldozatok, a
meg szál lók is. Az erõ szak mind két ol da lon ör dö gi kör.
Te hát nincs ki ve ze tõ út?
Azt hi szem, ez a vi lág ban min de nütt így van. Meg szállók és megszállottak sosem fognak igazságos megoldást
találni egy más kö zött. Még egy lé pés sel to vább me gyek,
és azt mondom, az összes erõszakos cselekmények csak
azért vál tak le het sé ges sé, mert a vi lág ma gunk ra ha gyott
min ket. Sür gõs szük ség len ne a nem zet kö zi kö zös ség közve tí té sé re, mert mind két ol da lon fe nye ge tett nek ér zik magu kat, és fél nek. Ha a fé le lem foly to no san erõ sö dik, ak kor
a lo gi kus gon dol ko dás meg szû nik, akár csak a pszi chi ka ilag beteg em berek esetében. Az egzisztenciájukat féltõ
em be re ket könnyû irá nyí ta ni et ni kai vagy val lá si iden ti tásuk ne vé ben.
Mi tõl fél nek a pa lesz ti nok?
A pa lesz ti nok fé lel me és sé rel me az zal függ össze, hogy
el ûz ték õket, meg fosz tot ták jo ga ik tól, ál lan dó an le tar tóztatják õket, s Iz ra el ka to nai fö lény ben van. A ha gyo mányo kat kö vet ve nem be szé lünk nyil vá no san a szen ve désrõl. De et tõl még nem szen ve dünk ke vés bé.
Lát-e Ön le he tõ sé get ar ra, hogy pa lesz ti nok és iz ra e li ek
beszéljenek egymással a kölcsönös fenyegetés ér tel metlen sé gé rõl és ve szé lye i rõl, an nak ér de ké ben, hogy meg állít sák az erõ sza kot?
Iz ra el ben lé te zik né hány olyan cso port, amely ben iz ra eli ek és ott élõ pa lesz ti nok be szél nek egy más sal. Bár mi lyen

fon to sak is ezek a cso por tok, szá munk ra, akik Pa lesz ti nában élünk, ez a jö võ ze né je. A po li ti kai hely zet túl sá go san
fe szí tett, s szá munk ra évek óta ti los a be uta zás Iz ra el be.
Ön má sok kal együtt 1994-ben fel épí tett egy nõ köz pontot, amely össze ho zott egy más sal Pa lesz ti ná ból és Iz ra elbõl származó nõket, hogy az át élt sé rel mek rõl és fáj dalmak ról be szél ges se nek egy más sal.
Nem csu pán a fáj dal ma ink ról be szél get tünk. Azért ta lálkoz tunk, hogy vé get ves sünk a köl csö nös el len sé ges ségnek, és ki dol goz zuk azt a po li ti kai bé ke meg ol dást, amely
mind két ol dal szá má ra el fo gad ha tó. Iz ra el nek vissza kelle ne vo nul nia az 1967-es ha tá rok mö gé, és le kel le ne mondania a megszállt területekrõl, a nyugati partvidékrõl és
Gázáról. Izrael megkaphatta volna a palesztin föld 78
%-át. A pa lesz ti nok több sé ge és a Pa lesz ti nai Fel sza ba dítá si Szer ve zet egyet ér tett ez zel a meg ol dás sal. Az iz ra e li
kor mány fi gyel men kí vül hagy ta.
Mi lett eb bõl a mun ká ból?
Na gyon szen ve dett a po li ti kai fej le mé nyek tõl. Az asszonyok fel is mer ték, hogy ké pe sek a val lá si és et ni kai ha tá rokat át lép ve jól együtt mun kál kod ni. Ké pe sek hi dat ver ni.
A békéért végzett munkájuk azonban következmények
nél kül ma rad, ha meg aka dá lyoz zák õket ab ban, hogy szavuk eljusson a tömegkommunikációs eszközökhöz, és
nem be fo lyá sol hat ják a köz vé le ményt.
Le het sé ges-e még a bé ké ért vég zett mun ka?
Át ko zot tul ne héz. Az iz ra e li bé ke ak ti vis ta nõk kí vül állók nak szá mí ta nak or szá guk ban, és az zal gya láz zák õket,
hogy saját fészkükbe piszkítanak. Palesztinában sok nõ
beletörõdött a helyzetbe. Már csak azzal próbálkoznak,
hogy meg bir kóz za nak a meg szál lók okoz ta ne héz hét köznapokkal, s gondoskodni tudjanak ar ról, hogy gye re ke ik
ép ség ben ha za ér je nek a szét bom bá zott utcákon, és le gyen
elég en ni va ló juk. Mi vel ná lunk az a nor má lis, hogy sem mi
sem nor má lis, a nõk nek alig van ide jük, pél dá ul ar ra, hogy
tan fo lyam okon és bé ke ta lál ko zó kon ve gye nek részt.
Mi lyen ta pasz ta la tok ra tett szert Ön az iz ra e li és pa lesztin nõk kel foly ta tott együtt mû kö dés so rán?
Megtapasztaltam, milyen mélyen sérül mindannyiunk
lel ke, ha úgy érez zük, fél re ér te nek min ket. Azt is meg tapasztalhattam, hogy alapjában véve csak kevés dologra
van szükségünk egymástól ahhoz, hogy kölcsönösen tá mo gas suk egy mást. Sok szor már az is elég, hogy egy szerû en oda fi gye lünk egy más ra, te ret adunk a má sik nak ar ra,
hogy elmeséljen valamit önmagáról. Akkor visszhangra
ta lál ben nünk va la mi a má sik fáj dal má ból. Ily mó don el ismerhetjük a másikat a maga másságában, szo mo rú sá gával, fáj dal má val, fé lel mé vel, sõt dü hé vel együtt.
Ön még is fel ha gyott a kö zös nõ köz pont ban vég zett munkával.
Kényszerûségbõl. Egyre nehezebbé tették a palesztin
nõk szá má ra, hogy el jus sa nak a je ru zsá le mi nõ köz pont ba.
Izrael kijárási tilalmat rendelt el országunkra. Délután
négy óra után nem sza bad el hagy nom a fa lu mat.
Mi lyen kö vet kez te té se ket vont le saját bé ke mun ká já ból?
Azt, hogy az iz ra e li ek és pa lesz ti nok kö zöt ti konf lik tusok nak csak na gyon ke vés kö zük van a val lás hoz vagy a
né pi ho va tar to zás hoz. Ez a konf lik tus po li ti kai konf lik tus.
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Ön is re mény te len né vált?
Új fel ada tot ta lál tam ma gam nak. Két év óta dol go zom
pedagógusokkal az erõszakmentes kommunikáció kon cep ci ó já nak ki dol go zá sán, s ezt az tán is ko lá ink ban al kalmazzuk. Továbbra is dolgozom a békéért, anélkül hogy
kifejezetten így nevezném. Munkánkkal azokat a fia tal
em be re ket sze ret nénk el ér ni, akik erõ szak, ter ror és szenvedés közepette nõttek fel, hogy megakadályozzuk õket
abban, hogy két ség beesés ük ben a val lá si fun da men ta listák von zá sá ba ke rül je nek. Meg mu tat juk ne kik, hogy nincs
ér tel me erõ szak kal fe lel ni az erõ szak ra, hogy lé tez nek alternatívái a meg seb zett büsz ke ség gel, a dühvel és a két ség beesés sel va ló bá nás mód nak.
Ho gyan fest ez a mun ka?
Sze mi ná ri u mo kat ren de zünk olyan té mák ról, mint a patri ar chá tus, a tör zsi lo ja li tás, az erõ szak, a fun da men ta lizmus és fa na tiz mus, az ál lam, de mok rá cia és vá lasz tá sok.
Pa lesz ti ná ban ugyan is csak ke ve sen tud ják, mit je lent demok rá ci á ban él ni. Mû hely mun kát vég zünk, ahol a fi a ta lok
megtanulják legyõzni szótlanságukat, kimondani el lentmon dá sos gon do la ta i kat és ér zel me i ket, ami kor olyan ta-

bu izált mí to szok ról esik szó, mint a be csü let, a pat ri ar chátus vagy a tör zsi lo ja li tás.
Mi lesz azok kal a pa lesz ti nok kal, akik el veszt vén szü le iket, test vé re i ket, sú lyos lel ki sé rü lé se ket szen ved tek?
Ez nagy prob lé ma. Na gyon sok gye rek és fi a tal szen ved
sú lyos sé rü lé sek tõl, de or szá gunk ban csak ke vés pszichoterapeuta van, aki se gít het ne ne kik, hogy el ke rül jék õket a
ma ra dan dó ká ro so dá sok. Ez ter mé sze te sen ér vé nyes a felnõt tek re és az öre gek re is. So kan vál nak erõ sza kos sá sa ját
családjukkal szemben. El vesz tik az el len õr zést ön ma guk
fö lött, ha a gyógy sze rek ha tá sa el mú lik, s a csa lád nak nem
sikerül idõben eljutnia a legközelebbi településre, hogy
újabb adag gyógy szert vá sá rol jon.
Re mény ke dik-e Ön a bé ké ben?
Igen. És en nek ér de ké ben végzem új mun ká mat, no ha
sok honfitársam szin te már tel je sen meg ad ta ma gát. Tudom, hogy mind két ol dal nak még sok idõ re van szük sé ge.
Már ak kor is bol dog len nék, ha öt év múl va egyeszség re
jut nánk. Er re a nap ra kell fel ké szül nünk.
Sumaya Farhat-Naser ökológiát ta nít a birzeiti egye temen. Je len leg az augsburgi egye tem ven dég pro fesszo ra.
Forrás: Publik-Forum, 2003/21

Afrika szenvedélyes szeretõje

„A szomáliai Te réz anya” – így ne vez ték az olasz hír köz lõ esz kö zök, amikor még élt. Annalena Tonellit 2003
ok tó be ré nek el sõ nap ja i ban, kuny hó jában gyil kol ták meg Szo má li á ban, Boramában, amely az autonóm észak-nyu gati provinciában, Szomáliföldön fek szik. 60 éves lett vol na. Aki ta lál ko zott
vele, egy csodálatos nõt ismerhetett
meg, Afrika szenvedélyes szeretõjét,
aki nek volt szem mér té ke, hu mo ra, ön iró ni á ja és for má tu ma.
Ez a ra di ká lis ke resz tény nõ, aki semmi lyen egy há zi szer ve zet hez nem csatla ko zott, ha nem öku me ni kus ka to li kusnak tar tot ta ma gát, több mint 36 éve élt
Afrikában. Az emberjogi har cos Tonelli 2003. április 15-én kapta meg a
100 000 dol lár ral já róNansen Awardot,
a legmagasabb díjat, amelyet csak ki oszt az ENSZ me ne kült ügyi fõ bi zott sága.

No ha az 1943-ban, Forliban szü le tett
olasz nõ nem vég zett or vo si egye te met
– jogász volt, de autodidakta módon
„me zít lá bas or vos sá” ké pez te ma gát –,
az ENSZ világegészségügyi szer ve zete, a WHO még is ki tün tet te. Mi ért? Tonelli találta fel a „Directly Observed
Therapy”-t.
Ez a TBC-beteg no má dok gyó gyí tásának új mód ja. Egész ség ügyi mun katársként Tonelli gyakran tapasztalta,
hogy klán juk tól tá vol, a kór há zi ágy hoz
láncolva a megbetegedett no mádok
nem meg gyógy ul nak, ha nem el sat nyulnak. El gon dol ko dott azon, mi lyen szocio-kulturális feltételei van nak olyan
em be rek gyógy ulá sá nak, akik nem képesek kibírni a kórházat, hanem ehe lyett ván dor ló pász to rok ként a sa ját etnikumukkal és állataikkal élnek. An nalena Tonelli az tán a fel té te lek hez, a
no mád élet rit mu sá hoz és kul tú rá já hoz
al kal maz ta a TBC-terápiát.
„Annalena nagyszerû, rendkívüli nõ
ma rad”, mond ja Alex Zanotelli, az ira ki
háború elleni „béke-szivárványzászló”
kitalálója, misszionárius és újságíró,
aki az év fe lét Nai ro bi ban, a sze gény negyedben tölti, másik felében pedig
egyik ve ze tõ je Olasz or szág ban az af rikai szolidaritásnak és a globalizációkritikus mozgalomnak. Zanotelli atya
így em lé ke zik: „Annalena sok évvel ezelõtt vé let le nül jött Szo má li á ba, mi u tán
a ke nyai dik ta tú rán gya ko rolt kri ti ká ja
mi att ki uta sí tot ták on nan.”
Tonelli 1984-ben vált ismertté egy
mentõakció révén. Kenya fegyveres
erõi azon voltak, hogy kiirtsák a daigodiákat, egy nomád népet, amely
állandóan sem mi be vet te a ha tá ro kat. A
nyugat-kenyai Wajirban be ke rí tet ték a
no má do kat, és meg kez dõ dött a gyil kolás. A be zár tak kö zött volt azon ban Annalena Tonelli is. Neki sikerült az el -

ége tett ha lot tak fo tó i val el lá tott se gélyki ál tást el jut tat nia az Amrefhez, a „Re pülõ Orvosok Afrikai Ala pít vá nyához”. A „re pü lõ or vo sok” ri a dóz tat ták a
közvéleményt. Leállították a mé szárlást. Sok száz no mád ma radt élet ben.
Tonelli késõbb 200 ágyas kórházat
ve ze tett, ame lyet Boramában ala pí tott.
A het ven öt szo má li ai mun ka társ hoz hason ló an az olasz nõ is egy kom fort nélküli kunyhóban lakott. A filigrán
asszony éjszakánkint elõszeretettel ol vas ta Gan dhi és Al bert Schweitzer írásait – és figyelemre mél tó lel ki nap lót
ve ze tett. Rö vid del ha lá la elõtt az 1925ben született, ateista és egykori kom munista Luigi Pintorról gondolkodott
el. Pintor azt mond ta: „Az élet ben nincs
fontosabb tennivaló, mint lehajolnod,
hogy az erõt le nül a föl dön he ve rõk közül valaki átkarolhassa a nyakadat, és
is mét talp ra áll has son, ami kor fel állsz.”
Annalena Tonelli ezt a megjegyzést
fûz te hoz zá: „Pon to san ez a hely zet velem is. Az ál tal, hogy fel ál lok, õk is fel
tud nak áll ni, és új ból rá tud nak lép ni a
ma guk út já ra. Eb ben a te vé keny ség ben
találom meg a békémet és minden el képzelhetõ életfeladat kö zül a legtartalmasabbat.”
Annalena Tonelli felállt. A nem zetközi közvéleményben, de kórháza ré vén helyileg is küzdött a lányok és
asszo nyok Ke let-Af ri ká ban na gyon elterjedt ne mi meg cson kí tá sa ellen. Va jon ezért lõtték-e le álmában? Vagy
azért, mert minden vallás iránt nyitott
keresztény nõ ként – anélkül hogy
misszionált vol na – misszi o ná ri us ként
mûködött egy iszlám (és sajnos egyre
in kább iszlámista) vi dé ken?
Thomas Seiterich-Kreuzkamp
For rás: Publik-Forum, 2003/21

