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Marjana Harcet

Ženske, ki umirajo za Alaha
Povzetek: Članek pokaže, da po klasičnem islamskem učenju ženske niso poklicane

k džihadu, čeprav so že v najzgodnejšem islamu obstajale muslimanke, ki so
poprijele za orožje, in kakor poročajo viri, jim tega ni nihče očital. Vendar pa se
od žensk kljub temu ni pričakovalo, da bi se vedle kakor moški. To lahko opazimo na podlagi tega, da ni povsem enotnega stališča glede tako imenovanih
mutarajjulat. Danes prevladuje prepričanje, da so imele v klasičnem obdobju
islama ženske predvsem vloge mater in podpornic mudžahidov in da same niso
hodile na teren, čeprav zagovorniki aktivne udeležbe žensk v džihadu pravijo,
da ni čisto tako, kakor dokazuje Muhammad Khayr Haykal. V drugem delu se
članek osredotoči na dejstvo, da eshatološki cilji žensk in moških, ki se odločajo za mučeništvo, niso enaki: medtem ko moške pri njihovih dejanjih lahko motivira obljubljena rajska nagrada v obliki dvainsedemdesetih devic, se morajo
ženske zadovoljiti z enim nebeškim ženinom. Ker pa to niso razlogi, iz katerih
se ženske odločajo za samorazstrelitvene teroristične napade, so v zadnjem
delu predstavljeni motivi posameznic za tovrstne napade. Med njimi najdemo
verske in nacionalistične motive, diskriminacijo in podrejenost, pri nekaterih
pa tudi željo, da se tako odkupijo za domnevne grehe. Motivi, ki jih imajo organizacije, ko novačijo ženske, pa so nekoliko drugačni in se povezujejo predvsem
z vplivom in odmevnostjo terorističnih napadov, ki jih izpeljejo ženske. Naposled
se članek bežno dotakne sestrstev in vprašanj o njihovi dejavnosti.
Ključne besede: mučenice, islam, samorazstrelitev, terorizem, ženske, devištvo, religija, nacionalizem, Al Kaida; Hamas, šahide, diskriminacija, podrejenost,
emancipacija
Abstract: Women Who Die For Allah
The paper shows that the classical Islamic teaching does not expect women to
actively participate in the jihad even though already in early Islam there existed
women warriors. As reported by the sources, they were respected and not reproached therefor. Nevertheless, women were not expected to behave like
men, as it can be seen by the lack of a uniform standpoint concerning the socalled mutarajjulat’s. Nowadays the opinion prevails that in the classical period
of Islam women were expected to be mothers, to supply sons and to support
the mujahid. On the other hand, the advocates of women’s active participation
in the jihad say that this was not quite so as it is shown by the case of Muhammad Khayra Haykala. The second part of the paper focuses on the fact that the
eschatological goals of women and men opting for martyrdom are not the
same: while men can be motivated in their actions by the promised heavenly
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reward seventy-two virgins, women must contend with just one bridegroom in
heaven. However, since these are not the reasons why women decide to engage in suicidal terrorist attacks, the last part of the paper presents the motives
of individual women for such attacks. Among them one can find religious and
nationalist motives, discrimination and subordination and sometimes the wish
for redemption from alleged sins. The motives of the organizations recruiting
women are somewhat different, namely terrorist attacks conducted by them
get much more publicity and than the ones carried out by men. Finally, the article touches on the phenomenon of sisterhoods and their activities.
Key words: women martyrs, Islam, self-detonation, terrorism, women, virginity,
religion, nationalism, al-Qaeda, Hamas, shahid, discrimination, subordination,
emancipation

P

o klasičnem islamskem učenju ženske niso poklicane k džihadu. Vsaj ne v takšnem smislu, kakor so poklicani moški. Ženska svoj džihad opravi z romanjem
v Meko, da pričuje s svojimi besedami, s stališči, z dejanji in z molitvijo. To velja za
ženske in za džihad na splošno. Vendar ko džihad postane osebna obveza, potem
je ženska poklicana, enako kakor moški, in za osebni džihad ženski ni treba nikogar
prositi za dovoljenje – ne svojega moža ne svojega skrbnika, je zapisal Umm Badr
v Al-Qaida Womens Magazine leta 2004.
Na podlagi takšnega stališča je možno razumeti, da so danes islamske mučenice oziroma šahide (beseda izvira iz besede šahid, ki pomeni mučenika) dovoljene.
O tem, če in kako lahko ženske uresničujejo svoj džihad, bo tekla beseda v nadaljevanju, v katerem bo kratek pregled sodobnih raziskovalcev, ki se ukvarjajo z
navedenim vprašanjem. Na začetku pa je treba reči predvsem to, da danes šahide
obstajajo, ne glede na to, ali tradicionalni islamski nauk takšno obliko žrtvovanja
žensk za Alaha dovoljuje ali zavrača.

1.

D

Poklicanost žensk k džihadu

ejstvo je, da je število muslimank, ki izvajajo samorazstrelitvene napade, v
porastu. Kakor navaja Yoram Schweitzer, je med letoma 1985 in 2006 v samorazstrelitvenih napadih umrlo več kakor 220 žensk: največ na Šrilanki (75), sledi Izrael s palestinskimi območji (67), potem sta tu Rusija in Čečenija (47) ter Turčija (15). V tem obdobju je bilo nekoliko manj samorazstrelitvenih napadalk v Libanonu, v Uzbekistanu in v Iraku, kjer so bile po štiri bombašinje, po dve so zabeležili v Maroku in v Pakistanu in po eno v Indiji, v Tadžikistanu in v Jordaniji. David
Cook (2005, 376) ugotavlja: v luči tega, da se število muslimank, ki se angažirajo
v radikalnih islamskih in nacionalističnih skupinah, vedno bolj veča, se danes ne
moremo izogniti vprašanjem o tem, kaj o tovrstnih napadih pravijo islamski viri in
islamski pravnik, obenem pa se lahko vprašamo tudi, kakšni so motivi teh žensk
in kakšni so motivi organizacij, ki te ženske novačijo in mobilizirajo.
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‘Aliyya Mustafa Mubarak je v delu Mohamedove spremljevalke kot bojevnice
(Sahabiyyat mujahidat) navedla kar 67 žensk, ki so se v Mohamedovem času ali
kmalu po njegovi smrti borile v islamskih osvajalskih bitkah. Čeprav je velik delež
žensk takšnih, ki niso bile bojevnice, ampak samo podpornice (Cook 2005, 376),
je dejansko nekaj primerov, za katere lahko rečemo, da so to predhodnice sodobnih mučenic – šahid. Eden najbolj znanih primerov zgodnjega udejstvovanja ženske v džihadu je zagotovo Nusayb bint K´ab, ki so jo imenovali tudi Um ‘Umara.
Čeprav se je Nusayb bint K´ab leta 625 med kalifatom Abu Bakra z možem in sinovoma odpravila na bojišče na Uhud, da bi pomagala ranjencem, je takrat tudi sama
poprijela za orožje. Izročilo navaja njeno trditev, da so bile z njo še štiri goreče
bojevnice (Cook 2005, 376; von Knop 2007, 407).
Vendar to ni bil osamljen primer v tistem času. Džihada so se udeleževale tudi
prerokove sorodnice. Med njimi so bile Mohamedova žena Ajša, vnukinja Zajnab
in teta Safija. Tako je Ajša leta 656 vodila bitko pri Basri oziroma tako imenovano
bitko kamele, vnukinja Zajnab bint Al se je leta 680 borila v bitki pri Karbali in teta
Safija je leta 627 med bitko na Hendeku (Khandaq) obglavila Juda, ki je vdrl v Medinsko zatočišče, kamor so se pred napadalci iz Meke skrile ženske in otroci (Cook
2005, 376). Kakor ugotavlja Katharina von Knop (2007, 407), so te ženske za zgled
sodobnim mučenicam: tistim, ki se odločajo za mučeništvo, tistim, ki so izgubile
svoje družinske člane v džihadu, in tistim, ki podpirajo ideologijo mučeništva.
Pričevanja iz poznejšega obdobja – med 9. in 11. stoletjem – govorijo celo o
bojevnicah, ki so jih imenovali mutarajjulat. Toda ker so se oblačile in vedle kakor
moški, jih je prerok Mohamed preklel (skupaj z moškimi homoseksualci), čeprav
naj bi številne zgodbe kazale na to, da te ženske niso bile nujno lezbijke, ampak
predvsem bojevnice, pravi Cook (2005, 376–377).
Vsekakor navedeni primeri pričajo o tem, da v Mohamedovem času ženskam
ni bilo prepovedano poprijeti za orožje in stopiti na bojišče ter se boriti za islam
in za Alaha, čeprav v kanoničnih islamskih zbirkah ne najdemo soglasnega mnenja
o tem, ali se ženske lahko posvetijo džihadu ali ne.
Muhammad Khayr Haykal v delu Džihad in bojevanje v skladu s šeriatskimi
predpisi (al-Jihad wa-l-qital fi al-siyasa al-shara’iyya), ki ga je napisal leta 1993,
določa, kdo je primeren za tovrstno bojevanje. Primeren kandidat za mudžahida
mora biti musliman, odrasel, moški, zdrav, svoboden in zmožen (378). Tradicionalno islamsko učenje torej ni naklonjeno aktivni udeležbi žensk v džihadu. Neki
pravnik iz 10. stoletja, Ibn Babawayhi, resda poroča o tem, da so se džihada udeleževale tako ženske kakor moški, vendar vsak na svoj način. Medtem ko so bili
moški dolžni, da za džihad dajo svoje življenje in prelijejo kri, je bila naloga žensk,
da z dejanji in z molitvijo podpirajo in spodbujajo svoje može in sinove v njihovem
džihadu. Materin džihad je, imeti veliko otrok in jih vzgajati tako, da postanejo
šahidi. Nekatere matere s ponosom zatrjujejo, da bi bila zanje največja čast, če bi
njihovi sinovi izvedli samomorilski napad, ko odrastejo (von Knop 2007, 410). Drugače pa v Heratu, v Kabulu in v Peshawarju obstajajo tudi šole za deklice, v katerih
so dekleta vzgojena v radikalnem antiameriškem in antiizraelskem duhu od prvega dne šole dalje, piše von Knopova. Tovrstno šolanje vzgaja dekleta v klasičnem
smislu: ženske vidi predvsem kot podpornice moških, saj naj bi bili podpora moških
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šahidov in vzgoja za džihad kratkoročno in dolgoročno pomembnejši od samorazstrelitev žensk (409). To stališče je v skladu z ideologijo vodij Al Kaide Osama bin
Ladna in Yussufa al-Ayyirija. Prvi je na posnetku, ki ga je dne 18. oktobra 2003
predvajala Al Jazeera, povedal, kako se od muslimank pričakuje, da bodo odigrale
svojo vlogo (406). Drugi, Yussuf al-Ayyiri, ki je bil eden od vodij savdskoarabske
veje Al Kaide, pa je izrecno poudaril, da vloga žensk ni bojevanje, temveč predvsem podpora moških v njihovi dejavni vlogi v džihadu, ker ima to življenjski pomen za celotno islamsko skupnost – ummo. Njegove besede lahko po von Knopovi (406) povzamemo takole: »Ženske naslavljamo zato, ker smo opazili, da nihče
ne more bolje vplivati na moškega, kakor ženska, ki je v nekaj prepričana. Takrat
moški stori to kar hoče ženska. Rek, da za vsakim velikim moškim stoji ženska, danes pomeni, da za vsakim mudžahidom stoji ženska.«
Dejstvo, da so danes mučeništvo nase vzele (tudi) ženske, je za muslimane vir
ponosa in sramote obenem. Številke, ki kažejo porast mučenic, ne zbujajo le vprašanja, ali je žensko mučeništvo v islamu sploh možno, ampak tudi, kaj se je zgodilo z moškimi mučeniki. Nekdanji ambasador kraljevine Savdske Arabije v Združenem kraljestvu, Ghazi al-Qusabi, v svoji Poeziji mučeništva opaža, da ni več močnih
in možatih arabskih vodij (Cook 2007, 161–163). Da ženski terorizem obstaja in da
vpliva na ugled moških, je leta 2002 potrdil tudi egiptovski islamistični tednik Al-Sha’ab, ki je poročal: »Ženska je, ženska, ženska je tista, ki je vir ponosa za ženske
tega naroda in vir časti, ki sramoti podrejene moške, katerih sramota ne more biti
oprana razen s krvjo.« (von Knop 2007, 401) Udeležbe in pomena ženskih mučenic pa ni spregledal niti vodja Hamasa, šejk Ahmad Yasin, ki je svoj čas zavračal,
da bi bile ženske lahko samomorilske napadalke in s tem mučenice. Šejk je svoje
stališče spremenil in že nekajkrat potrdil, da številne palestinske samomorilke dejansko prihajajo iz Hamasa (Cook 2007, 161–163). Tako je januarja 2004 Reem
Raiyshi postala prva ženska, ki je izvedla samorazstrelitev v imenu Hamasa, od
koder so tudi potrdili, da se v njihovih vrstah uri kar nekaj žensk z območja Gaze
(Davis 2006, 6).
Čeprav je nastop mučenic (še vedno) bolj povezan s Palestino in z Egiptom (Cook
2005, 380), se je zgodilo veliko sprememb tudi v konzervativnejši Saudski Arabiji.
V Al Kaidi so ženske veljale za pomočnice, podpornice in vzgojiteljice (Von Knop
2007, 411), vse dokler ni nastopila ena najbolj nenavadnih sprememb pri radikalnih muslimanih iz Saudske Arabije. Ta preobrat se je zgodil, ko je Yusuf al-’Ayyiri,
ki je bil eden ideoloških vodij Al Kaide, pred smrtjo junija 2003 napisal dokument
Vloga žensk v džihadu proti sovražnikom (Dawr al-nisa’ fi jihad al-’ada’) in v njem
navedel primere sedmih žensk, ki so dejansko bile bojevnice, in to ne le v Mohamedovem času, temveč tudi v srednjem veku. Kakor opaža Cook, se je al-’Ayyiri
zavestno odločil, da bo pokazal na takšne ženske, ki niso bile le podpornice, ampak
dejanske akterke – bojevnice. Postavlja jih kot vzor sodobnim muslimankam, čeprav jih neposredno ne poziva k akciji. Lahko pričakujemo, da bo ta tekst prispeval
k temu, da bo tabu glede mučenic v Saudski Arabiji oslabel (2005, 381–382), to
pa se sklada tudi z dejstvom, da danes radikalni muslimani poskušajo upravičiti
sodelovanje žensk v džihadu. Cook navaja Al-Takrurija in šest fatev, ki opravičujejo udejstvovanje žensk v mučeniških operacijah (380). Eno od njih je izdal znani
Egipčan Yusuf al-Qaradawi, tri so nastale pod okriljem znamenite egiptovske uni-
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verze al-Azhar, eno je podpisal Faysal al-Mawlawi iz Evropskega sveta za raziskave
in pravno mnenje v Dublinu, zadnjo pa Nizar ‘Abd al-Qadir Riyyan z islamske univerze v Gazi. Navsezadnje pa o tem, da se spremembe zares dogajajo, priča tudi
Al Kaidina revija Al Khansa, ki je prva džihadistična publikacija, namenjena izključno ženskam: kljub temu da ne zagovarja neposredno udeležbe žensk v terorističnih napadih, promovira džihadistično zavest.

2.

K

Sodobni pogled na mučenice

akor smo videli, klasični pogled na mučeništvo načeloma ni sprejemal žensk
kot mučenic, čeprav se ni moglo nikoli povsem prezreti, da so v zgodovini
islama dejansko obstajale. Verjetno zato, da bi laže opravičil svojo naklonjenost
novačenju žensk, je že omenjeni Haykal ločil dve vrsti džihada: džihad kot fard kifaya, ko je džihad dolžnost skupnosti, in džihad kot fard ‘ayn, ko je džihad posameznikova obveza. V prvem primeru ženska nima ne pravice ne dolžnosti bojevanja, v drugem primeru pa je osebno zavezana, da izpolni svoj džihad. Zato je upravičena tudi do vojaške vzgoje, da bo lahko izpolnila svojo dolžnost, ko in če bo
prišel ta čas, navaja Cook (2005, 379). Kakor ugotavlja, je s tem Haykal naredil
revolucionaren prestop od tradicionalnega k sodobnemu razumevanju džihada in
vloge žensk v njem.
Vprašanje pa je, ali so ženske s tem, ko sledijo moškemu konceptu džihada in
same izvajajo napade, tudi dejansko bolj aktivne kakor tedaj, ko »le« podpirajo
svoje moške sorodnike, vzgajajo otroke v ideologiji in pospešujejo teroristično
delovanje, se sprašuje von Knop (2007, 397). »Terorizem ni samo moška zadeva;
je tudi ženska zadeva. Razlika je le, da večina radikalnih muslimank sledi ženski
džihad, a ta interpretacija džihada ni nič manj nevarna kot moška interpretacija,
ki vključuje nošenje orožja in izvedbo napadov.« (411)
Izročilo pravi, da bo mučenik, ki se je žrtvoval za Boga, nagrajen v raju. Poleg
tega mu bodo odpuščeni grehi, pri Bogu bo lahko posredoval za sedemdeset svojih bližnjih in nagrajen bo z dvainsedemdesetimi hurijami oziroma devicami, ki so
v Koranu omenjene štirikrat: 44,54; 52,20; 55,72 in 56,22.
Čeprav nekateri islamski učenjaki dobesednemu tolmačenju nasprotujejo, ker
je po njihovem mnenju obstoj rajskih devic treba razumeti alegorično, kot nagrado, ki bo tako popolna in lepa kakor dih jemljoča ženska, v Palestini obstaja široko
prepričanje o devicah. O njih pišejo mediji in učijo v šolah. Dobesednemu razumevanju izročila pritrjujejo tudi radikalni ideologi, ki s svojimi teološkimi nauki o
raju usmerjajo mlade k mučeništvu (Frank 2008, 102). Irshad Manji v delu Kaj je
narobe danes z islamom? to slikovito opiše takole: »Mesec dni pred 11. septembrom je nabiralec privržencev za palestinski Hamas, ki se je iz odporniškega gibanja sprevrgel v terorizem, povedal postaji CBS, da privablja svoje kandidate z vizijo o sedemdesetih devicah. To je kot permanentno dovoljenje za ejakuliranje v
zameno za pripravljenost detoniranja, in dolgo so trdili, da Koran zagotavlja mučenikom tako nagrado.« (Manji 2008, 68–69) Toda Manji (69) pravi, da imajo v
raju težave, saj se je v Koran verjetno prikradla človeška napaka v prevodu: »Kot
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pravijo nove raziskave, niso device tiste, ki jih lahko mučeniki pričakujejo kot svojo nagrado, ampak rozine! Besedo, ki jo strokovnjaki za Koran vsa stoletja razumejo kot ‘temnooke device’ – hur –, bi bilo verjetno pravilneje razumeti kot ‘bele
rozine’. (Ne smejte se. Vsaj ne preveč. Rozine so bile v Arabiji 7. stoletja tako dragocena poslastica, da so jih imeli za nebeški užitek.)«
A če vendarle vzamemo pod drobnogled tradicionalno islamsko učenje o devicah, vidimo, da se vprašanje rajske nagrade postavi v povsem novo luč, ko se vprašamo, s čim bo nagrajena ženska mučenica, saj v raju zanjo ni predvidenega nič
hurijam podobnega. Vprašanje je bilo zastavljeno tudi na spletni strani Hamasa in
odgovor je jasno pokazal, da so bili njegovi avtorji nekoliko v zadregi. Kljub čedalje bolj naklonjenemu odnosu Hamasa do mučeništva, kakor bo videti tudi v nadaljevanju teksta, je odgovor le povzemal tradicionalne poglede na žensko: ženska
bo v raju nagrajena tako, da bo združena s svojo družino, tiste ženske, ki pa v tuzemskem življenju niso bile poročene, bodo v raju poročene z nekom iz raja (Cook
2005, 381; Cook 2007, 163). V vsakem primeru je jasno, da ženska v raju ne bo
našla dvainsedemdesetih moških devičnikov zase, ampak samo enega moža. Druga interpretacija pravi, da bo ženska mučenica ena od dvainsedemdesetih devic,
ki čakajo na svojega mučenika (Von Knop 2007, 410).

3.

R

Dejavniki, ki vplivajo na porast podpore ženskemu
mučeništvu

azlogi, da se ženske odločajo za samomorilske napade, so zelo kompleksni.
Ker tistih, ki usodno dejanje uspešno izvedejo, ne moremo vprašati po njihovih razlogih, je eden od najboljših načinov, da kaj izvemo, verjetno ta, ki se ga je
lotila Nathalie Assouline, izraelska producentka filma Šahida – Alahove neveste
(Shahida – Brides of Allah). Assoulinova je po intervjujih z ženskami, ki so se bile
pripravljene razstreliti, a so se zaradi spodletelega poskusa namesto v raju znašle
v zaporu, povedala, da je to kompleksna stvarnost in da ni možno dati enopomenskega odgovora o razlogih za njihovo dejanje. Kakor je ugotovila po analizi osebnih
zgodb zapornic, ki so bile vpletene v teroristične napade v Izraelu, razlogi niso
samo ideološki, samo verski ali samo socialni (Mukerji 2010). Zapornice so kot
razloge za svoja dejanja navajale celo paleto motivov: nekatere so se za svoja dejanja odločile iz verskih in nacionalističnih motivov, druge zaradi diskriminacije in
podrejenosti, za tretje pa je bil to način, da se odkupijo za domnevne grehe. V
grobem lahko te razloge razdelimo na dve kategoriji: na osebne in na skupnostne,
čeprav je razmejitev med enimi in drugimi dejansko skorajda nemogoča. A kakor
bomo videli, to razdelitev kljub temu nekateri raziskovalci uporabljajo pri raziskovanju fenomena ženskega mučeništva.
Prva bombašica, 17-letna Libanonka Sana Mahaydali, se je razstrelila leta 1985.
Svoj napad JE izvedla v bližini vozil izraelskih vojakov in s tem dala jasno vedeti,
da se je razstrelila zaradi nacionalističnih interesov. Ta način upora in izražanja
nestrinjanja se je iz Libanona kmalu razširil tudi po drugih državah in postopoma
so to obliko protesta prevzele tudi članice tamilskih tigrov na Šrilanki (LTTE) in čla-
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nice kurdske delavske stranke (PKK) (von Knop 2007, 398). Danes so nacionalistični in verski razlogi za samorazstrelitvene napade navadno okrepljeni z motivi različnih organizacij, ki posameznice in posameznike novačijo in jih tudi svojim ciljem
ustrezno spodbujajo (Speckhard in Ahkmedova 2006, 468). Tako je, denimo, tudi
v Pakistanu, kjer verski ekstremisti in predstojniki medres in džihadskih organizacij uporabljajo ženske za svoje lastne interese, ugotavlja Maria Alvanou. To je toliko bolj problematično, ker pakistanske radikalke lahko postanejo »grožnja civilni
družbi, pravu in redu, ogrozijo stabilnost in preživetje zmernega in liberalnega
islama v Pakistanu« (Maria Alvanou 2007).
Speckhard in Ahkmedova (2006) zavračata stališče, da so razlogi žensk, ki se
odločajo za mučeništvo, drugačni kakor razlogi moških, čeprav mediji in veliko
število raziskovalcev pripisujejo posebno vlogo pri odločitvi za samorazstrelitveni
napad prav družbenim pričakovanjem in predsodkom družbe. Med zagovorniki te
teorije je tudi von Knopova (2007, 399–400), ki ugotavlja, da imajo teroristke podobne motive kakor teroristi, vendar pa jim to, da so zaradi spola zatirane, daje
še dodatno motivacijo. Dejstvo je, da so teroristični napadi dejanja, ki se dogajajo v javnem prostoru, ta prostor pa ženskam drugače ni dostopen. Udejstvovanje
žensk v terorizmu je torej –paradoksno – svojevrstno dejanje emancipacije. Kot
potrditev tega von Knopova navaja: v palestinski družbi je samorazstrelitev edini
način, da ženske postanejo junakinje.
Velik odstotek žensk v LTTE Mia Bloom pripisuje dejstvu, da se ženska, ki je bila
posiljena, po hindujski tradiciji ne more poročiti in ne sme imeti otrok. Ker so zlorabljene tamilske ženske po družbenem prepričanju »poškodovano blago« (400),
jim boj za tamilsko neodvisnost pomeni način, kako se odkupiti in narediti nekaj
dobrega, kljub svojemu »statusu«. Kakor navajata Farhana Ali in Jerrold Post, jih
k temu pogosto spodbujajo tudi njihove družine, saj samorazstrelitveni napad razumejo kot darovanje ženske, ki ne bo nikoli postala mati (2008, 643). Veliko število žensk med bombaši LTTE pa Christoph Reuter razlaga kot povsem praktičen
ukrep: med bombaši je več žensk, ker so moški fizično bolje usposobljeni za bojevniške napade (Crenshaw 2007, 156).
O samorazstrelitvenih dejanjih kot načinu »odkupa za grehe« govorijo raziskovalci tudi pri čečenskih črnih vdovah. Te ženske naj bi se za svoja samorazstrelitvena dejanja nemalokrat odločile zato, ker so jih posilili ruski vojaki in ker s tem
dejanjem želijo družini povrniti ugled. V Čečeniji je globoko zakoreninjeno prepričanje, da vdove nimajo svetle prihodnosti, zato verjamejo, da je nasilje nad Rusi,
ki so zakrivili smrt njihovih mož, za vdove najboljše zadoščenje (Ali in Post 2008,
643). Toda motivi posameznic za angažiranje v terorističnih napadih se razlikujejo
od motivov organizacij, ki te ženske novačijo, opozarja von Knopova (2007, 398).
Ko različne nacionalistično ali versko naravnane organizacije novačijo, so njihovi razlogi za pridobivanje žensk povezani s tem, da so ženske bolj »učinkovite«.
Paradoksno: ta učinkovitost izvira iz njihove družbene umeščenosti in iz stereotipov o ženskah. Ženske, ki so po nekakšnem splošnem razumevanju v primerjavi z
moškimi razumljene kot bolj miroljubne, materinske, nežne, predane družini in
družinskim vrednotam, sposobne kompromisov in odpovedovanja, z dejanji, kakor
so samorazstrelitveni napadi, preprosto pretresejo javnost. Šok spričo dejstva, da
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so hčere, žene in matere sposobne tovrstnih dejanj, navadno zbudi veliko pozornost medijev, ki osupnejo javnost s pretresljivi zgodbami, ko si zastavljajo vprašanje, kako lahko ženska zapusti svoje otroke in družino in uniči toliko življenj (Mukerji 2010). Von Knopova (2007, 398−401) ugotavlja, da se ljudje nad terorističnimi dejanji žensk odkrito zgražajo, ker ne morejo verjeti, da lahko ženske zapustijo
svoje domove in se odločijo za morilski podvig, ki zahteva številne nedolžne žrtve.
Ženske so torej »učinkovite« zato, ker je teroristično dejanje v popolnem nasprotju z dejanji, ki se pričakujejo od žensk.
Posamezne organizacije pa novačijo ženske tudi zato, ker so ženske dokaj nevidne v družbi, še izpostavlja von Knopova (411). Preiskovalci, ki poskušajo preprečiti samorazstrelitvene napade, se navadno v prvi vrsti ne osredotočajo na ženske.
Razlogi so po eni strani povezani s prevladujočim prepričanjem, da ženske niso
nasilne, po drugi strani pa omejenost žensk na dom dejansko odvrača pozornost
od njih. Nazadnje von Knopova izpostavi tudi povsem praktičen vidik novačenja
žensk: vključitev žensk v teroristične napade sama po sebi pomeni večje število
potencialnih napadalcev.
Na tem mestu se naposled zdi smiselno zapisati kako besedo tudi o sestrstvih,saj
se kar samo od sebe zastavlja vprašanje, kako je z ženskimi teroristkami v Evropi.
Oktobra 2010 je po Evropi završal nemir spričo dejstva, da po nekaterih podatkih
samo v Nemčiji živi več kakor sto islamskih skrajnežev, ki so izurjeni za teroristične
napade. Kako pa je z ženskami? Se združujejo po vzoru bratovščin – in če se, na
kakšen način so dejavne? Von Knopova v članku The Female Jihad: Al Qaeda’s
Women (2007, 407–408) piše, da so ženske, ki delijo ideologijo salafijskega džihada, organizirane v tako imenovanih sestrstvih. Sestrstva so nastopila hkrati z islamsko bratovščino, ki jo je oblikoval Hassan al Banna leta 1928. Toda glede na
vlogo ženske v islamski družbi, ki je omejila ženske na zasebno sfero, sestrstva niso
nikoli dosegla takšne odmevnosti kakor bratovščine, saj se članice sestrstev srečujejo v zasebnosti svojih domov ali na spletu. Sodobne raziskave kažejo, da so
ženske v sestrstvih nekoliko bolj organizirane v Nemčiji kakor drugod v Evropi, toda
kakor opozarja von Knopova, vsa sestrstva ne sledijo radikalni interpretaciji islama,
čeprav lahko radikalna sestrstva najdemo povsod po Evropi.

4.

Sklep

»L

ahko zares ljubimo Boga, ki ga uporabljajo kot municijo proti polovici njegovih častilcev? Igra ljubezen vlogo?« (Manji 2008, 241)
Kakor je v svojih delih izpostavil Cook, so danes in v prihodnje muslimani postavljeni pred velik izziv, da izoblikujejo takšno teorijo mučeništva, ki bo okrepila
skupnost, kajti čaščenje samomorilskih napadalcev deluje destruktivno za islamsko
skupnost (2007, 164), ne glede na to, ali te napade izvajajo ženske ali moški, in
tudi ne glede na to, ali je to posredno ali neposredno udejstvovanje v terorističnih
dejavnostih. V tem smislu se dejansko pokaže, da tudi samo podpiranje teroristične ideologije to ideologijo krepi in jo dejansko vzpostavlja. Zato ni nedolžna vloga
mater, ki svojim sinovom in hčeram postavljajo za zgled dejanja mučenikov in mu-
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čenic. Ne le da je smrt kot cilj življenja (nekoliko) sporen cilj, tisto, kar je še toliko
bolj treba izpodbijati, je prepričanje, da je smrt številnih nedolžnih lahko Bogu
všečno dejanje. »Borite se na Božji poti proti tistim, ki se bojujejo proti vam. Toda
ne prestopajte meje! Bog resnično ne mara tistih, ki prestopajo meje (dovoljenega).« (Koran 2,190) V opombi k navedenemu odlomku Korana je v izdaji iz leta
1984, ki je bila natisnjena v Zagrebu, zapisano, da je to prvi ajet, ki dovoljuje bojevanje, vendar samo pri obrambi. Muslimanom ni dovoljeno začenjati boja, razen
kadar so napadeni. To je tudi razlog, da se muslimani ne smejo bojevati proti otrokom, starejšim, ženskam in proti civilnemu prebivalstvu (Koran 1984, 43). Samorazstrelitve posameznikov in posameznic, ki povzročijo smrt nedolžnih, so torej v
nasprotju s Koranom in s konkretnim Alahovim naukom, kakor verujejo muslimani. Umreti za Alaha ne bi smelo pomeniti uboja nedolžnih. V tem smislu je sodobna teorija mučeništva res potrebna prenove. Zagovarjanje emancipacije muslimank, ki se odzovejo na džihad, ker naj bi to kazalo na njihov upor podrejenosti
in željo po aktivni udeležbi v javnem življenju, je borna tolažba. Potem ko so mrtve
ali v zaporu, če se jim dejanje izjalovi, je težko govoriti o emancipaciji. Tudi obljubljena rajska nagrada je nekoliko vprašljiva, če upoštevamo dejstvo, da morajo biti
razlogi za mučeništvo popolnoma čisti in dejanje storjeno izključno v želji po podreditvi Alahu. Navsezadnje je teroristično dejanje zaradi želje po emancipaciji
dvomljivo tudi zato, ker nagrada za mučenike in mučenice predpostavlja neenako
obravnavo v raju, saj je moškim obljubljenih kar dvainsedemdeset devic, ženskam
pa samo en ženin.
Trud za reinterpretacijo klasičnega razumevanja džihada, da bi ustrezal tudi
udejstvovanju žensk v terorističnih napadih, ni napredek, za katerega bi si bilo
treba prizadevati, saj terorizem deluje razdiralno, ne glede na to, kako ga opravičujejo njegovi zagovorniki. Zato se bodo morali muslimani bolj kakor reinterpretaciji klasičnega razumevanja džihada posvetiti ponovnemu branju svetih islamskih
tekstov, njihovi reinterpretaciji in opustitvi praks, ki ne izvirajo iz vere. Prizadevati si je treba za pravilen idžtihad – neodvisno mišljenje in za pravilno razlago svetih
virov islama. Vsekakor bi bilo to – in ne radikalizem – veliko bolj konstruktivno od
terorističnih napadov, ki so zagotovo odsev obupa in ne poguma. Ko bi bil to pogum, bi se borili s sredstvi, ki jih omogočata razum in življenje, ne pa surova moč
in smrt.
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