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Állítsátok meg az erõszakot!
Afrikai nõk elleni erõszak – a keresztény vallás nevében
Az „erõ sza kot” olyan kény szer ként
határozzuk meg, amelyet testi erõ
vagy megfélemlítés révén gya ko rolnak valakire, hogy manipulálják õt.
Így szemlélve mi, afrikai nõk biz tosan va la mennyi en vol tunk már va lamikor életünk folyamán erõszak ál dozatai.
Hogy a nõk si ke re sen vé de kez hesse nek az erõ szak el len, min de nek elõtt
azon a spirituális és lélektani légkörön kell javítani, amelyben szü le tésüktõl fog va mo zog nak. Jól le het külön bö zõ te rü le te ken lé tez nek ígé re tek
ar ra, hogy meg szün te tik azo kat a hátrányos megkülönböztetéseket, ame lyek a nõ ket ál do za tok ká te szik, az afrikai társadalom azt a benyomást
kelti, hogy megrekedt „a lefelé ki egyenlítõdés kul tú rá já ban”. Afrika
szisz te ma ti ku san ön ma ga el pusz tí tásán dol go zik az ál tal, hogy tönk re teszi a nõ ket – és ez zel a csa lá dot!
Ennek meg vi lá gí tá sá ra elég, ha ujjunkat bizonyos „társadalmi csa pások” sebes pontjaira he lyez zük. Néhány pél da:
•
Országainkban a pros ti túció egye ne sen szi lárd be ren dez ke dés.
Semmi sem történik annak ér de kében, hogy ki irt sák a bajt, amely szétrombolja a családokat, például az
AIDS vagy más, sze xu á lis úton ter jedõ be teg sé gek ré vén.
•
Korrupció: morális, anyagi és szellemi megvesztegethetõség,
amely még a gyermekeket is eléri
(meg vá sá rol ha tó ta núk).
•
A gazdag kisebbség vagyont és értéktárgyakat halmoz föl,
te kin tet nél kül a né pes ség több sé gé re,
ame lyet ar ra kár hoz tat nak, hogy nyomor ban ve ge tál jon.
•
A ki terjedt nagycsalád ká ros beavatkozása a házi ügyekbe
egyik for rá sa a konf lik tu sok nak és a
to váb bi el sze gé nye dés nek.
•
A
ter mé ket len sé get/gyermektelenséget a nõk nya ká ba varr ják,
az érintett nõk pedig nõi szen ve désként élik meg; tartós meg aláz ta tá sokat von ma ga után.
•
A hozomány manapság je len tõs be vé te li for rás – fi gyel men kívül hagy va a nõk mél tó sá gát.
•
A nemzetséghez vagy törzs höz tar to zást sok he lyütt a mun ka he-

lyi al kal ma zás vagy a tá mo ga tás kritériumává emelik – tekintet nélkül a
tény le ges hoz zá ér tés re.
•
Az oktatás- és az egész ségügy infrastruktúrájának leépítése
meg foszt ja a fi a ta lo kat a jö võ esé lye itõl.

Az erõ szak for mái
Lumumbasi teológusnõinek köre
1992 óta feladatának tekinti, hogy
néven nevezze az erõszak azon for máit, amelyek folyamatosan ál do zatok ká te szik az af ri kai nõ ket, és ki fejlessze az el len ál lás stra té gi á it. A fi zikai erõszak palettája a veréstõl és
meg se be sí tés tõl kezd ve a meg erõ szako lá son, sze xu á lis úton ter je dõ be tegsé gek kel va ló meg fer tõ zé sen és ki tartottságon át a nemi megcsonkításig
terjed. Fontosnak tartjuk, hogy ezen
túl me nõ en a lé lek ta ni, er köl csi és vallási erõszak különféle típusaival is
foglalkozzunk, például a sértésekkel
és bán tó meg jegy zé sek kel, a ta buk kal
és ti lal mak kal, az zal, hogy el ta szít ják
a nõ ket, vagy hogy vá lás ese tén megvonják az anyák tól a jo got, hogy törõd hes se nek gye re ke ik kel, to váb bá a
sze xu á lis zak la tás sal és az zal, hogy a
nõk nek va kon alá kell vet ni ük ma gukat an nak, aki a val lá si te kin télyt képviseli.

Amikor „Is ten em be rei”
alkalmaznak erõszakot
Itt ar ról van szó, ami kor va la kit elbizonytalanítanak és manipulálnak
gondolataiban, akaratában, vi sel kedésében.
El gon dol kod ta tó, hogy ép pen „egyházi fér fi ak” el len in dí tot tak szá mos
meg erõ sza ko lá si pert – ugyanis a lé lek ta ni, er köl csi és val lá si erõ szak éppen e te rü le ten okoz messze ha tó káro kat az érin tett nõk ben, hi szen megsérti intimitásukat, és lehet, hogy
nemcsak személyiségüket, hanem
egész hitüket is megrendíti: egész
élet út ju kat ki bil len ti egyen sú lyá ból.
Yvonne Mwelwa két szo mo rú esetrõl szá mol be eb ben az össze füg gésben, olyan ese tek rõl, ame lyek an nak
következményei, hogy vallási szek tákhoz tartozó nõk alá vannak vetve
pásztoraiknak: „A szektákban ál lan-

dó gya kor lat, hogy va la hány szor egy
nõ föl tár ja a pász tor elõtt bel sõ za varát vagy rémületét, akkor az arra
hasz nál föl bi zo nyos bib li ai szö ve geket, hogy rá ve gye a nõt, ad ja át ne ki
összes javait, beleértve a testét is:
»lelki békéje« érdekében és »Isten
em be ré nek« hasz ná ra!”
Így például egy nõnek, aki vad házasságban élt egy házas férfival, el
kel lett hagy nia a pász tor ál tal ör dö ginek minõsített partnerét, azzal a kö vetkezménnyel, hogy teljesen vagyontalan lévén, mintegy a pásztor
foglyává vált. Egy másik esetben a
nõnek azért kellett elhagynia férjét,
mi vel a pász tor úgy ta lál ta, „ezt a férfit nem Isten rendelte számodra”.
Ezek a pásztorok elfelejtik, hogy
minden együttéléshez hozzátartozik
az öröm, de a kö zös küz de lem és a tole ran cia is a kö zös nö ve ke dés ér de kében.
A sze xu á lis zak la tás az erõ szak nak
az a for má ja, amellyel az af ri kai nõknek állandóan szembesülniük kell,
akár a tár sa da lom ban, akár az egy házak ban. Az em ber nek az a be nyo mása, hogy az afrikai nõk egész életét
ne ga tí van meg ha tá roz za ne mük! Végül az incesztust, te hát a csa lá don belüli megerõszakolást oly mértékben
ve szik kö rül ta buk, hogy vég sõ so ron
az ál do zat, a meg erõ sza kolt nõ szá mít
vétkesnek – bezárva saját csa lád jának, egyházának vagy szektájának
börtönébe. Ugyanígy funkcionál a
házi erõszak. E tekintetben is olyan
börtönben él a nõ, amelybõl nincs
egy könnyen me ne kü lés.
A felelõsség az erõszak mindezen
formáiért visszahullik a tár sa da lomra, részben át öröklött, al kalmatlan
struktúrái miatt, részben pe dig azért,
mert mind ezen erõ szak a tár sa da lom
kellõs kö ze pén me het vég be. A dolgok nak ez az ál lá sa ki hí vás a kol lektív lel ki is me ret szá má ra, és azt kö veteli, hogy újból meghatározzuk azokat az értékeket, amelyeknek ér vénye sül ni ük kell a tár sa da lom ban.

Áttörni a hallgatás falát
Az I. Pánafrikai Kong resszus elõké szí té se so rán, 1989-ben „az af ri kai
nõ és a sze xu a li tás” té mát osz tot ták ki
nekem. Em lék szem még el sõ, ter mé-
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sze tes re ak ci óm ra: Más té mát ké rek!
Min den eset re ez zel cso dál ko zást váltot tam ki, és így esett, hogy Lumumbasiba ér kez ve ép pen ez a té ma volt a
csomagomban. Szenvedésem aztán
azzal kezdõdött, hogy elöljáróim
megtiltották, hogy a ház ban cso portmun ká ra hí vó hir det mé nye ket te gyek
ki. Sen ki se lás sa, hogy egy apá ca meré szel hoz zá nyúl ni a szex prob lé má ihoz!
A munkaközösségembe tartozó
nõk vi szont örül tek, hogy vég re vé leményt cse rél het tek er rõl a ké nyes témá ról. Szak ér tõ ket kér dez tünk meg a
szexualitás kü lön bö zõ vo nat ko zá sa iról – de jól le het egyek vol tunk ab ban,
hogy elõ akar juk moz dí ta ni a prog ramot, vol tak olyan nõk is, akik rös telked tek, és nem mer tek kér dé se ket feltenni ezeknek a férfiaknak, akik
gyak ran ná lunk fi a ta lab bak vol tak. A
munkaközösség számára az volt a
fontos, hogy szóba elegyedjék fiatal
iskolás lányokkal s az egyházközsé gekbeli lányokkal és fiúkkal. Ezek
részben igen megindító találkozások
vol tak, mert a fi a ta lok ké szek vol tak
arra, hogy felnõttek jelenlétében ta bu kat tör je nek meg. Et tõl kezd ve volt
lehetõség arra, hogy a szexualitásról
be szél je nek Lumum ba si te o ló gus nõ ivel.

„Lelkiatyák” vádolása
Cso por to san be szél get ni – egy dolog, s más dolog a társadalmi és az
egy há zi élet min den sík ján ki pel lengérezni a szexuális visszaéléseket.
Nem rég levelet kaptam drótpostán
az zal a ké rés sel, hogy fog lal jak ál lást
azok kal a meg erõ sza ko lá sok kal kapcsolatban, amelyeket világszerte 23
országban követtek el katolikus pa pok apá cák kal szem ben. A be szá moló, amely Maura O’Donohue ame rikai apá cá tól és or vos nõ tõl szár ma zik,
igen meg ter he lõ a ka to li kus egy ház ra
néz ve. Drá mai, hogy a meg erõ sza kolás nak ez a for má ja ugyan úgy funk cio nál, mint a csa lá don be lü li incesztus,
és senki sem ér zi fel jo go sít va magát
arra, hogy Isten egyik emberét, egy
„lelkiatyát” bevádoljon. Egyházuk
iránti tiszteletbõl a nõknek tartaniuk
kell a szá ju kat.
Egy, a Va ti kán hoz be nyúj tott pe tícióban most olyan afrikai apácákról
van szó, akik a klé rus ál tal el kö ve tett
meg erõ sza ko lás ál do za tai let tek. Kétségtelenül megerõszakolásokról van
szó, de vannak olyan esetek is, ami kor az apáca olyan tettesnek megy
lép re, aki szük ség hely zet ben pénz zel
és éle lem mel tá mo gat ja az il le tõ apáca szü le it és test vé re it. Ami a pa po kat
illeti, úgy tûnik, inkább meg ha tá ro-

Erõszak a vallás nevében

zott apá cák kal és bûn tár sak kal foly tatott nemi viszonyról van szó, sem mint tu laj don kép pe ni ér te lem ben vett
megerõszakolásról. Mindenesetre ez
min den te kin tet ben ne héz te rü let, mivel az afrikai nõk csak a legritkább
eset ben mer nek sza bály ta lan kap csola ta ik ról be szél ni.
Amikor Afrikáról van szó, nem
sza bad ki zá ró lag a ka to li kus pa pok ra
gon dol ni, hi szen lé tez nek ál do za tai a
pro tes táns vagy sza bad egy há zi pásztoroknak és egyházi elöljáróknak is,
akik azzal az ürüggyel kény sze rí tenek „Is ten em be ré vel” foly ta tott „áldott viszonyra” szerencsétlen nõket,
hogy ter mé ket len sé gük el len akar nak
harcolni. Ha most Lumumbasiban
egy jelentõs szektavezért az egyik
gyü le ke ze ti tag el le ni ne mi erõ szak és
gyil kos ság vád já val ítél nek el, ez azt
je len ti, hogy vég re át tör ték a hall gatás fa lát. Ar ról is hal la ni, hogy nyomást gya ko rol nak az ál do zat csa ládjá ra an nak ér de ké ben, hogy az egy házon belül intézzék el a problémát,
utal va Mt 18,15-17-re: „Ha egy testvér vétkezett, négyszemközt fi gyelmeztessék...”
S az erõszak ál do za tá vá vált fiatal
nõt már is az a ve szély fe nye ge ti, hogy
el pusz tul a név te len sé gben!

Ajóhiszemûségkihasználása
Anne Nwegej Kaus más példát
mond arra, hogyan használják ki híve ik na i vi tá sát a szek ták pré di ká to rai.
Az egyik asszony, akinek házassága
évek óta gyer mek te len volt, ret te ne tesen szenvedett terméketlensége mi att. A pár felkereste lelkipásztorát,
aki az asszonnyal be zár kó zott egy félre e sõ temp lom ba, hogy cso dát esd jenek ki Istentõl. Miután rávette az
asszonyt, hogy levetkõzzék, „Isten
em be re” egy to jást he lye zett a hü velyébe, majd minden lehetséges tár gyat, ame lyek ál lí tó lag ter mé keny séget eredményeznek, végül pedig ne kikészült, hogy megerõszakolja.
Eb ben a pil la nat ban vált vi lá gos sá az
asszony szá má ra, hogy csa lás ál doz ta
lett, és segítségül hív ta fér jét, az pedig bevádolta „Isten emberét” – te kin tet nél kül ar ra az er köl csi és val lási nyomásra, amely rá akarta venni,
hogy ne te gyen kárt a szek ta jó hí rében.
Az a tény, hogy bekapcsolták az
igazságszolgáltatást, mutatja, hogy a
nõk végre elég bátrak ahhoz, hogy
pert in dít sa nak, és igény be ve gyék a
jog és a tör vény esz kö ze it. Az af ri kai
nõ a leg jobb úton ha lad afe lé, hogy legyõz ze az erõ sza kot – an nak ará nyában, ahogyan maga mögött tudja
hagy ni a tu dat lan sá got és a hall ga tást,

ahogyan képes anyagi felelõsséget
vállalni, s ahogyan je len van min denütt, ahol dön tést hoz nak. Eh hez termé sze te sen az is hoz zá tar to zik, hogy
sza ba don él hes se meg sze xu a li tá sát!

Igaz sá gos ság ra
és békére nevelés
– a nõk mozgósítása
Az ENSZ felfogása szerint a nõk
nél kül egy ál ta lán nem le het sé ges embe ri fej lõ dés. Az ENSZ-nek két szervezete dolgozik célzatosan a nõk
ügyéért: az UNIFEM, az ENSZ Nõi
Fejlesztési Alapja mindenekelõtt vi dé ki nõk szá má ra fi nan szí roz prog ramokat, az INSTRAW, a Nõk Tá mogatásának Kutató- és Oktatóintézete
pe dig a nõk tel jes kö rû po li ti kai, gazdasági és társadalmi életének elõmoz dí tá sát sze ret né tá mo gat ni. Az effaj ta erõ fe szí té sek se gít het nek ab ban,
hogy moz gó sít suk az af ri kai nõ ket –
fel té ve, hogy meg van ben nük az akarat az össze fo gás ra sa ját fel sza ba dí tásuk ér de ké ben.
Az af ri kai nõk misszi ó ja, nagy felada ta az, hogy az élet min den te rü letén le gyõz zék az erõ sza kot. Ma még
ne héz do log ef fé le misszi ó ról be szélni, mivel az afrikai nõk egész tár sadalmi-kulturális világát nõi ön ér tékük ta ga dá sa ha tá roz za meg. Sok afri kai csa lád él tar tó san a fér fi és nõ, a
há zas pár és a (nagy-) csa lád konf liktusában.
Az Afrikai Teológusnõk Kö re fontos nak tart ja, hogy új mó don ér zé kelje a nõi létet a társadalomban. Ebbe
be le tar to zik a gon dol ko dás mód megváltoztatása, aminek mindenekelõtt
magukra a nõkre kellene hatnia. Az
af ri kai nõk nek meg kell ta nul ni uk teljes ér té kû em ber nek el fo gad ni uk magu kat, olya nok nak, aki ket Is ten sze ret
és akar. Tud ni uk kell, hogy szá muk ra
is ké szült ez a vi lág, és jo guk van ahhoz, hogy ben ne él je nek. Vé de kez niük kell az ellen, hogy személyükkel
visszaéljenek – ugyanis a nõk még
túlságosan gyakran valósággal sze relmesek áldozati sze re pük be, és ezzel kínzóik cinkosaivá válnak. Nem
szabad többé átoknak tekinteni, ha
lány szü le tik a csa lád ban. A nõ csak
annyira fogja tudni erõ szak men tesség re ne vel ni gye re ke it, ami lyen mértékben maga is „megbékült”. A
Krisz tus ba ve tett fel sza ba dí tó hit erõt
ad hat ne ki eh hez, ha nyi tott a Szent lélek mû kö dé sé re. A jobb jö võ be ve tett
re mény nem men le vél ar ra, hogy öl be
tett ke zek kel ül jünk, ha nem el mé lyí ti
bennünk azt a meggyõzõdést, hogy
ha össze fo gunk, jó úton járunk.
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