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9KATHY LASTER – EDNA EREz

Terrorista nők
Meghaladott sztereotípiák

Bevezetés: A terrorista nő felemelkedése

Véget ért-e már a nők elleni harc? – teszi fel a kérdést egy tanulmány-
kötet, amely különösen tanulságos abból a szempontból, hogy számba 
veszi azokat a különös körülményeket, amikor a patriarchátus been-
gedi a nőket a tipikusan a férfiak által uralt szférákba: a háborúba és 
az erőszakos bűncselekményekbe. Ha a nők harci cselekményekben 
vesznek részt, az a maszkulin kultúrákban a patriarchátus alapértékét 
sérti, hiszen a férfiaknak ott az a kötelességük, hogy oltalmazzák és 
védjék közösségük nőtagjait (Hasan, 2002; Israeli, 2004).

A kriminológusok az erőszakos és destruktív, antiszociális ma-
gatartást tipikusan a férfiakra jellemző tulajdonságnak tekintik.  
A bűncselekmények áldozatai aránytalanul nagy számban a nők, és 
empirikusan is ők a fegyveres konfliktusok áldozatai világszerte. Ha 
az ilyen veszélyes régiókban a nők aktívabb szereplőkként kívánnak 
fellépni, akkor általában moderátori vagy békéltetői feladatokat látnak 
el (Marway, 2011; Tessler & Warriner, 1997). A köztudatban a terroriz-
mus – mint hangsúlyozottan szörnyű gaztett – általában – bár egyre 
inkább helytelenül – a maszkulinitáshoz kapcsolódik (Dickey & Kovach, 
2002; Nacos, 2005).1 Így aztán az, hogy a terrorakciókban nők is részt 
vesznek, látszólag ellentmond a nemekkel és az erőszakkal kapcsola-
tos konvencionális gondolkodásnak. A feministáknak figyelemmel kell 
kísérniük a nemi értelmezés jelentős elmozdulásait, mivel ezek a nőket 
egyértelműen azokba a szférákba terelik, amelyeket hagyományosan 
a férfiak uralnak.2 

A súlyos konfliktusokkal terhelt geopolitikai régiókban a nők hosszú 
ideje jelentős részt vállalnak olyan politikai, illetve a terrorizmussal 
összefüggő akciókban, amelyek nem állnak közvetlen kapcsolatban 
az erőszakkal. Ám a globális konfliktuszónákban mindig is kísért a 
veszélye annak, hogy a nők a terrorista akciókban is részt vállaljanak 
(Harmon, 2000). Rendszeresen csempésznek át például lőszert az 
ellenséges területeken, és ellátják a harcosokat orvosi és egyéb fel-
szereléssel (például Bloom, 2007, 97). A nők továbbá aktívan részt 
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Knop, 2008).3 Kétségtelen, hogy férjeik, fivéreik és honfitársaik terro-
rista tevékenységét anyagilag is, lelkileg is támogatták és pártolták 
(Berko & Erez, 2007; Erez & Berko, 2008).

Ám a terrorista idők is változnak. Ma már a nők egyre gyakrabban 
közvetlen szerepet vállalnak a terrorizmusban – még a szigorúan nemi 
alapon szegregáló fundamentalista iszlám terrorista csoportokban is –, 
elsősorban mint rendkívül eredményes öngyilkos robbantók. A terroris-
ta nők színre lépése önmagában is jelzi az új terrorizmus egyediségét.

Bár a becslések eltérnek, könnyen lehet, hogy mára sikerült egyfajta 
perverz egyenlőségre szert tennünk, mivel az öngyilkos terroristáknak 
legalább 50%-a nő. 2000-ben, becslések szerint, a nemzetközi ter-
rorakciók mintegy 20–30%-át nők követték el (Harmon, 2000, p. 21; 
Nacos, 2005). Már jóval 2011. szeptember 11-e előtt egyes terrorista 
csoportok rendszeresen vetettek be nőket a frontvonalban. Pape pél-
dául 462 öngyilkos merénylőt vizsgált tanulmányában (2005), akik 1980 
és 2003 között működtek; ezen terroristák 50%-a a kurd, a csecsen 
terrorcsoportok, illetve a Tamil Tigrisek soraiban harcoló nő volt. Pape 
tanulmányának írásakor az al-Kaida még nem sorozott nőket aktív 
terrorista tevékenységre. A Hamasz eredetileg általában tiltotta a nők 
részvételét a terrorakciókban, az öngyilkos robbantásokban pedig 
különösen, de később megváltoztatta álláspontját olyan gyakorlati 
problémák miatt, amelyek megnehezítették a férfiak behatolását az 
ellenséges területre (Berko & Erez, 2007). Ám az al-Kaida, a Hamasz 
és más terrorista csoportok azóta megszabadultak ettől a gátlástól, és 
aktívan toboroznak nőket frontharcosnak. 

E tanulmányban azt vizsgáljuk meg, mit jelent és mi a következmé-
nye annak, hogy egyre több nő vesz részt a terrorizmusban, ebben 
a társadalmilag nagyon súlyos, erőszakos bűncselekményben. Úgy 
véljük, a nőknek terroristaként játszott aktív szerepe egyszerre tagadja 
és használja fel a hagyományos nemi sztereotípiákat. Ugyanakkor 
határozottan állítjuk, hogy a nők háborús részvétele általában jelen-
tősen rontja a nők egyéni és kollektív helyzetét saját társadalmukban 
és máshol is. Részvételük csak újabb érveket szolgáltat a nők elleni 
harchoz, mind a terrorizmus eszközével élő fundamentalista társadal-
makban, mind pedig a nyugati demokráciákban, ahol hiteltelenítik a 
nemi egyenlőség progresszív célkitűzését.

Először felvázoljuk az új terrorizmus természetét, és kitérünk arra 
a viszonylag újkeletű fejleményre, hogy a nők aktív harcosokként 
állnak csatarendbe. Ez a jelenség egyszerre kezdi ki a fundamenta-
lista kultúrákban élő sztereotíp hipotézist a nők passzív másságáról, 
illetve a partiarchátus statikus jellegéről táplált feltételezést. Nézetünk 
szerint, az új terrorista szervezetek kifinomultan és pontosan értik 
a célországok nemi sztereotípiáinak instrumentális és szimbolikus 
hatékonyságát, és felvázoljuk azt is, hogy e kifinomult tudást hogyan 
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sztereotipikus gondolkodás hangoztat bizonyos magyarázatokat arról, 
hogy az egyes nők miért bonyolódnak bele a terrorizmusba. Ezek az 
megközelítések, nézetünk szerint, vagy alábecsülik vagy túlértékelik 
a nők tevékenységét. Dolgozatunk befejező részében bemutatjuk, 
hogy a nőknek a terrorizmusban játszott növekvő szerepe egyenesen 
azt eredményezi, hogy pozíciójuk saját kultúrájukban egyénileg és 
kollektíve is jelentősen romlik. Nevezetesen azzal, hogy teret nyithat 
a mainál sokkal súlyosabb következményekkel járó, „a civilizációk 
összecsapására” alapozott militáns és egyéb, negatív reakcióknak. 
Elemzésünket azokkal a következtetésekkel zárjuk, amelyek rámu-
tatnak a terrorellenes harc és a nőellenes küzdelem kapcsolatára az 
Egyesült Államok nemi egyenlőségi politikájában.

Régi versus új terrorizmus

A terrorizmus pejoratív és erősen vitatott fogalom. A fogalom megha-
tározása és alkalmazása körül szükségszerűen vannak viták, mivel 
társadalmilag meghatározott értékfogalommal van dolgunk. E belső 
ellenmondások legkifejezőbben Jasszer Arafatnak az ENSz-ben 1974-
ben elmondott beszédében fogalmazódtak meg, miszerint „Ami az 
egyik embernek terrorista, az a másiknak szabadságharcos” (Laqueur, 
1987, 7, 302).

Mindenképpen vizsgálnunk kell a terrorista minősítés politikai di-
menzióit is. Egyetértés van azonban abban, hogy az erőszaknak ezt a 
szintjét, amely az áldozatokra nézve ilyen szörnyű következményekkel 
jár (Erez, 2006), akkor elemezzük helyesen, ha bűncselekménynek 
tekintjük (Rosenfeld, 2002). Különösen igaz ez az új terrorizmus eseté-
ben, amelynek lényegi jellemzője a válogatás nélküli tömeggyilkosság, 
és az a célja, hogy megsemmisítse az ellenséget és életmódját. 

A Nemzetek Szövetsége által 1937-ben meghatározott definíció 
szerint, terrorista cselekményeknek számít minden olyan tevékeny-
ség, amely „valamely állam ellen irányul, és célja vagy szándéka az, 
hogy meghatározott személyek, csoportok vagy közösségek körében 
félelmet keltsen” (1. cikkely [2]).4 Az idők során a nemzetállam mint 
célpont háttérbe szorult; manapság a legtöbb elemző egyetért abban, 
hogy a terrorizmus alkotó elemei magukban foglalják (a) az erőszak 
szándékos használatát; (b) békés célpontok ellen (beleértve civileket 
és ikonikus szimbólumokat); (c) annak érdekében, hogy ezzel félel-
met/rettegést/fizikai ártalmat okozzanak; (d) a lehető legszélesebb 
publicitás révén egy adott csoportnak/ügynek/egyénnek; (e) politikai, 
vallási vagy ideológiai célok elérése érdekében. Mondanunk sem kell, 
ezeket a célokat a lehető legnagyobb kár okozásával érik el, beleértve 
a többnyire válogatás nélkül ejtett áldozatok életének kioltását is.
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mények XXI. századi, modern verzióját, amely egyes elemzők szerint 
2001. szeptember 11-ével kezdődött, míg mások úgy vélik, a folyamat 
sokkal korábban, az 1990-es években indult. Az új terrorizmus jelentős 
elmozdulást mutat a terrorcselekmények korábbi formáihoz képest, 
amikor az elkövetők általában még szélsőséges erőszakot is használ-
tak specifikus politikai követeléseik érvényesítésére. Laqueur (1999) 
felhívta a figyelmet arra a forradalmi változásra, amely az új terrorizmus 
céljait és technikáit illeti – különösen is kiemelte az önkényesen kisze-
melt célpontok ellen elkövetett bűntetteket, amelyek a lehető legtöbb 
áldozat megölésére törekednek. A terrorizmus korábbi formáitól eltérőn, 
amelyek elsődlegesen bizonyos politikai követelések teljesítésének ki-
kényszerítésére irányultak, az új terrorizmus inkább teljes társadalmak 
és társadalmi rendszerek lerombolására és felszámolására törekszik. 
Elemzők azt is megjegyzik, hogy míg a modern terrorizmus döntő 
mértékben szekuláris volt, az új terrorizmus mozgatórugója a vallás, 
elsősorban, de nem kizárólagosan, az iszlám.5

Talán nem meglepő, hogy az új terrorizmusról és az elkövetőkről 
alkotott populista sztereotípiák  száma végtelen.6 Az egyik közismert 
tévhit alábecsüli a terrorista szervezetek felkészültségét. Divatos dolog 
továbbá – legalábbis a köztudatban – alábecsülni a fundamentalista 
iszlám terrorista vezetők kifinomultságát. A közvélemény viszonylag 
későn és vonakodva ismerte fel, hogy például a 2001. szeptember 11-i 
támadások megszervezéséhez kiválóan felkészült menedzseri háttérre 
volt szükség. Piaci szemléletet igényelt annak megértése is, hogy a 
terrorcselekmény a média révén kerül be a köztudatba, és ehhez az 
ikonikus megjelenítés az ideális forma (Hoffmann, 2002). 

Ehhez kapcsolódó, közismert sztereotípia az, mely szerint a funda-
mentalista terrorista csoportok statikus és ideológiailag megcsontoso-
dott szervezetek. Az öngyilkos terrorista nők bevonása azonban arra 
utal, hogy az új terrorizmus, akárcsak maga a patriarchátus, valójában 
pragmatikus és alkalmazkodó. Az új terrorizmus ezen tulajdonságai 
talán a legveszélyesebb és leggyakrabban alábecsült jellemzői.

Átalakuló sztereotípiák

A nők a történelemben is, a mitológiában is sikeres harcosok voltak, de 
teljesítményük pontosan azért volt jelentős, mert kivételesnek számított 
(Chaliand & Blin, 2007; Martin, 2003). A különböző időszakokban a 
mártírnők historizált képzetét egyes csoportok mint követendő cselek-
vési modellt idézték meg. A Hamasz például manapság rendszeresen 
emlékezteti követőit (és leendő női harcosait), hogy az első muzulmán 
mártír nő volt, név szerint Szumaja zaudzsat Jaszir (aki Szumaja bint 
Kajjat néven is ismeretes, lásd Weimann, 2009). Az új terrorizmus ha-
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mar szimbólumokká alakítja hősnőit. Így az első csecsen terrorista nőt, 
Hava Barajevát a csecsen ifjúság körében is népszerű dalok dicsőítik 
(Speckhard & Akhmedova, 2006).

Igaz, hogy a legutóbbi időkben a modern (szekuláris) terrorizmus 
a nőket gyakorta vetette be a harcba, és a nők terrorista csoportok 
vezetésében is részt vállaltak. Kiemelkedő szerepet játszottak példá-
ul egyes nyugati terrorista csoportokban, így az amerikai székhelyű 
Weather Underground és az olaszországi Vörös Brigádok soraiban, 
és elsősorban is a német Bader–Meinhof-csoportban, amely az 
1970-es és 1980-as években volt aktív. Ám az új terrorizmus valóban 
meglepő vonása az, hogy a nőket frontharcosokként  használják olyan 
kultúrákban, amelyek egyéb tekintetben szigorúan ragaszkodnak a 
hagyományos, nemek szerinti felosztáshoz és a nemi szegregációhoz. 

Hogy a terrorista nők megjelentek ezekben az erősen patriarchális 
szervezetekben, jelzi ezen társadalmak jelentős és kulturálisan vitat-
ható átalakulását. A palesztin ügy megvalósításában például hosszú 
ideig a nők részvétele nyíltan és egyértelműen úgy fogalmazódott meg, 
hogy az ő feladatuk az, hogy fiúkat szüljenek, akikből majd szabad-
ságharcosok lesznek. Jasszer Arafat szerint, asszonyaik méhe volt 
„a palesztin nép legkitűnőbb fegyvere” (Berko & Erez, 2007, 513, 8. 
jegyzet), és így, anyaszerepük folytán a nők szervezetileg is ki voltak 
zárva a terrorizmusból. Az al-Kaida szervezetében a nők legfontosabb 
feladata eredetileg abban állt, hogy fiakat szüljenek, akiket a helyes 
ideológiai értékek szellemében nevelnek fel, és majd a nemzeti/szer-
vezeti felszabadítás elkötelezett hívei lesznek (von Knop, 208).

A hagyományos patriarchális társadalmakban a nőket általában a 
privát szférába száműzik. Mozgási és kapcsolati szabadságuk – kü-
lönösen a másik nemmel – erősen korlátozott (Erez & Berko, 2008; 
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ideológiailag is erősen megnehezítik a közéletbe való kilépést, jobban 
mondva, gyakorlatilag ellehetetlenítik azt. 2003-ra azonban Jasszer 
Arafat megváltoztatta nézeteit. Kijelentette, hogy a palesztin nők sze-
repe többé már nem korlátozódik a gyerekszülésre, hanem ők alkotják 
„az én rózsa-hadseregem, amely megsemmisíti az izraeli tankokat” 
(Victor, 2003, 18). A palesztin ügy érdekében 2002-ben végrehajtott, 
első sikeres terrorista misszió, Waffa Idris öngyilkos merénylete, utat 
nyitott a nők terrorista akciói előtt azokban az ortodox iszlám militáns 
csoportok körében, amelyek erre a feladatra aktívan toborozták a nő-
ket. Egy speciálisan erre a célra létrehozott internetes toborzó oldal a 
következőket ajánlja a nők figyelmébe:

Nővérem, félsz-e a halál iszonyatától és a haláltusától?... Nem 
ilyen végre vágysz – e világból könnyen, szenvedés és haláltusa 
nélkül szeretnél távozni a paradicsomba … Mivel a halál elkerül-
hetetlen, miért is ne hagyjuk hátra ezt a mulandó világot legjobb 
képességeink birtokában, (vagyis) mártírként? Eszedbe jutott-e 
már, hogy a legelső muzulmán, akinek az a megtiszteltetés jutott 
osztályrészül, hogy mártír lehetett, maga is nő volt, Szumajja bint 
Hajjat? (Weimann, 2009, pp. 19-20).

Erre a jelentős szemléletváltozásra általában azok az ésszerű 
magyarázatok szolgálnak, miszerint kevés a férfiharcos, illetve hogy 
bizonyos régiókban eszkalálódtak a konfliktusok, vagy megszigorodtak 
a biztonsági intézkedések, amelyek a férfiak mozgását megnehezítik 
(lásd pl. Erez & Berko, 2008; Hasso, 2005). Akárcsak a terrorizmusnak 
mint harci eszköznek a felhasználása, a nők harci bevetése is minden 
bizonnyal a politikai kapkodás és a katonai kétségbeesés jele. Azt 
mutatja, hogy a szervezetek kezében már nem maradt más eszköz, 
mint a nőrokonok, a honfitársnők (vagy a gyerekek; lásd Erez & Berko, 
2014) teste.

Egyes elemzők úgy vélik, a gyarmatosítás és a nemzeti elnyomás 
már elnőiesítette és meggyengítette a férfiakat, így ők reménytelennek 
érzik helyzetüket, és fegyvertelennek látják magukat az erős Nyugattal 
szemben (Holt, 2010). A férfiak ezekben a kultúrákban fokozatosan 
elpuhultak, mondják egyesek, és lemondtak a közösség és a nemzet 
védelmezőinek szerepéről, és e funkciót a gyengébb nemre ruház-
ták át, akiket pedig a hagyomány és a becsület nevében nekik kéne 
megvédeniük. Ha nincsenek férfiak, vagy ha képtelenek arra, hogy 
vállalják a társadalmi terheket, akkor érthetően a nőket is bevonják a 
teherviselésbe. A palesztin–izraeli konfliktus kontextusában a palesz-
tin nőket arra ösztönzik, hogy „nagyobb mértékben vegyenek részt 
a közösségi életben mint »nemzeti« aktorok: anyaként, nevelőként, 
dolgozóként, sőt harcosként is” (Kandiyoti, 1996, 9). Az öngyilkos ter-
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szerepükért magasztalják, hanem azért is, mert a nemzeti harcban, 
úgymond, a férfiakkal egyenlő partnerek lettek. Ahogyan az egyik 
palesztin politikusnő magyarázta az öngyilkos terroristanők emlékére 
szervezett nagygyűlésen: „Ő a mártír édesanyja, ő a mártír nővére, ő 
a mártír lánya – és most már ő maga is mártír” (Haaso, 2005, p. 34).

Bármi legyen is az ok, az a tény, hogy a nők aktív részt vállalhatnak 
a katonai akciókban, e patriarchális kultúrák számára óriási kulturális 
kataklizmát jelent. Egyidejűleg azonban a patriarchátus pragmatikus 
gondolkodását is felfedi, hogy szabaddá vált a nők mozgósítása a ter-
rorizmus terén. A pragmatizmus mögött pedig az a tudatos felismerés 
áll, hogy a nők bevetése a terrorakciókba olyan stratégiai előnyökkel 
jár, amelyek igazolják a legerősebb kulturális tabuk és kulturális gya-
korlat figyelmen kívül hagyását.

A terrorista szervezetek a nők bevetésével ügyesen kihasználják a 
célországokban hatékony nemi sztereotípiákat, és ezzel biztosítják 
mind az akciónak, mind az akció utóhatásának sikerét.

Stratégiai sztereotípiák

Bár paradoxon, de a nők éppen azért lehetnek stratégiailag is hasz-
nosak a terrorista szervezetek számára, mert e szervezetek pontosan 
felismerték a célországokban uralkodó nemi sztereotípiákat. A Women 
and Terrorist Radicalization: Final Report  például arra a következte-
tésre jutott, hogy a nőket „rendszerint passzívnak tekintik, áldozatnak, 
gyámoltalannak, alárendeltnek és anyáskodónak látják… Következés-
képpen a nőkről fel sem tételezik, hogy terroristák lehetnek, és nem 
is tekintik őket olyan veszélyesnek, mint férfi társaikat” (Organization 
for Security and Co-operation in Europe, 2012, 3). Így tehát a titkos 
katonai akciókban a női harcosoknak van egy igen hatékony előnyük  
– a meglepetés (Cook, 2005).

Kiterjedt irodalom bizonyítja, milyen taktikai előnyökkel jár, ha nőket 
használnak fel aktív terroristaként. Ma már senki nem vitatja, hogy a 
geopolitikailag veszélyes területeken a nőkre általában sokkal kevés-
bé tekintenek biztonsági veszélyként, mint a férfiakra (Bloom, 2007; 
Cunningham, 2007). A nők sokkal ügyesebben tudnak elvegyülni a 
legkülönfélébb környezetben, sokkal kevésbé keltenek gyanút, és na-
gyon kicsi a valószínűsége, hogy még az akció teljesítése előtt elkapják 
őket. Megjelenésük a zsúfolt helyszíneken, például a piacokon nem 
okoz feltűnést. Ha a nők a megszokott családi közegben mutatkoznak, 
akkor sokkal könnyebben tudják álcázni erőszakos szándékaikat, 
és könnyen elkerülik a biztonsági ellenőrzést (Berko & Erez, 2007).  
A nőknek az sem okoz problémát – mint azt Tenmozi Radzsaratnamnak 
(aki Danuként is ismert) az esete is példázza, aki India korábbi  minisz-
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6 terelnökét, Radzsiv Gandit öngyilkos merényletben megölte –, hogy 

hagyományos női viselkedést színlelve (egy tekintélyes férfi politikust vi-
rágfüzérrel övezni) egészen közel kerüljenek a célba vett személyhez.7    

A nők részben azért nem keltenek figyelmet biztonsági szempont-
ból, mert az általános nézet szerint ők kevésbé jelentenek veszélyt, 
másrészt azért is, mert a fátyolba burkolózott vagy terhes asszony 
méltóságát nem kívánja senki megsérteni a testi motozással (Berko 
& Erez, 2007). A terrorista nők, a tapasztalatok szerint, hatékonyan 
tudnak elrejteni hidzsábjuk alatt akár tízkilónyi robbanószert is. Meg-
történt, hogy egy tamil öngyilkos terrorista nő előrehaladott terhesnek 
öltözve robbantotta fel magát egy katonai kórházban Colombóban, Sri 
Lankán, ahová korábban járóbetegként rendszeresen járt, hogy ne 
keltsen gyanút (Bloom, 2007, 95).

Egy másik sztereotípia szerint viszont a csinos nők könnyen el 
tudják vonni az ellenőrző és biztonsági csoportok figyelmét. Nemrég 
Bloom (2011a, 2011b) felvetette, hogy a női aktivistákat éppen vonzó 
külsejük alapján toborozzák. A konzervatív terrorista szervezetekben 
a terrorakcióra készülő nőknek kifejezetten engedélyezik, hogy leves-
sék fátylukat, és arra biztatják őket, hogy szorosan a testhez simuló, 
nyugati ruházatot viseljenek, ezzel magukra vonva a mindenütt jelen 
lévő férfipillantásokat (Bloom, 2007).8

Egészében véve a terrorista nők kiemelkedően hatékonyan harcol-
nak. Egy megdöbbentő empirikus tanulmány például arról számol be, 
hogy a nők által elkövetett terrorakciók sokkal sikeresebbek voltak, 
mint a terrorista férfiak által elkövetett támadások, figyelembe véve 
a támadások számát és a meggyilkolt vagy megsebesített áldozatok 
arányát (O’Rourke, 2009).

Ám a nők terrorcselekményekben játszott szerepének valódi haté-
konysága éppen annyira  szimbolikus, mint amennyire taktikai jellegű.

Szimbolikus sztereotípiák

A terrorizmus a politikai cselekvés leginkább médiafüggő formája. 
Egyes kutatók egyenesen úgy fogalmaznak, hogy ez a kultúripar igé-
nyeire szabott bűncselekmény (Laster & Steinert, 2002).

A terrorizmus legfontosabb célja a félelemkeltés vagy a pszichológiai 
fenyegetés (a terror) valamilyen formájának felkeltése a célcsoport 
tagjaiban. Ezért aztán elengedhetetlenül fontos, hogy a terrorcselek-
mények minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak. Egyes becslések 
szerint, a terrorista nők által elkövetett bűntettekről a média jóval 
nagyobb terjedelemben – 8:1 arányban  – számol be, mint a hasonló, 
de férfiak által elkövetett akciókról (Bloom, 2007). 

A terrorista nő garantáltan magára vonja a média figyelmét, mert tette 
kivételesnek tekinthető, hiszen szokatlanul szélsőséges, erőszakos, 
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2005; Naylor, 2001).
Ám a terrorizmusban aktívan részt vállaló muszlim nők történeteiben 

nem pusztán a szokatlanság váltja ki a közössége elismerését. A Fatah 
és a Hamasz számára például annak az arab nőnek a szimbolikus 
alakja, aki készen áll önmaga felrobbantására, élesen rávilágít politikai 
akaratuk komolyságára. Egyidejűleg pedig hatásos, megfélemlítő üze-
netet küld a célba vett társadalomnak: sem a fegyveresek, sem a civil 
lakosság egy percig sem érezheti magát biztonságban, hiszen akárki, 
még a legártatlanabb külsejű nő (sőt, akár gyerek) is bárhol, bármikor 
az életükre törhet. A felfokozott szorongás és a normál életmenet el-
lehetetlenítése pontosan az a hatás, amelyet a terroristák elő akarnak 
idézni ellenségeikben.

A terrorista akciókban részt vevő nők szimbolikus bevonása 
feltámaszhatja a férfiak harci elszántságát ezekben a társadalmak-
ban. Egy csecsen propagandajelszó például így ösztökéli a férfiakat:  
„A nők bátorsága szégyen a modern férfira nézve” (idézi Bloom, 2007, 
99). Az egyik mártírvideóban egy 18 éves palesztin nő így szégyeníti 
meg elvbarátait: „Az alvók helyett fogok harcolni. Az arab hadseregek 
helyett, amelyek eltűrik, hogy a palesztin lányok egyedül küzdjenek” 
(Ajat Akrasz mártírvideója, idézi Bloom, 2007, 99). A palesztin–izraeli 
konfliktus kontextusában a palesztin nők sértett önérzettel beszélnek 
részvételükről, és azzal vádolják a passzív arab vezetőket, hogy sem-
mit sem tesznek, miközben a nők cselekszenek (Haaso, 2005, 37).

A terrorista nők sikerei azonban a feministákat elméleti dilemma elé 
állítják. Íme, akadnak a nők, akik nyomot hagynak a történelemben a 
politikai tiltakozás és a bűncselekmény (igaz, erőszakos) eszközével. 
Hogyan értékeljük a nők e feltűnést keltő tevékenységét? 

Tevékenységi sztereotípiák

Amikor Malala Juszafzai, egy 15 éves pakisztáni iskoláslány interne-
tes kampányt indított azért, hogy iskolába járhasson, majd e vétkéért 
megpróbálták megölni, akkor a Nyugat habozás nélkül futott a meg-
mentésére, és rajongva ünnepelte bátorságát. Az iszlám patriarchális 
hatalmát megtagadó, és életét az egyenlő jogokért folytatott küzdelem-
ben kockára tevő kislány példája a nyugati médiában hónapokig vezető 
hír volt, és Malala 2014-ben Nobel-békedíjat is kapott.

Miközben a Közel-Keleten és Ázsia nagy részén egyre jobban 
erősödik a fundamentalizmus, Malala aktív ellenállása felcsillantotta 
a reményt, hogy a nők egyenlőség iránti vágyát nem lehet megsem-
misíteni. Noha magunk is ünnepeljük az ilyen pozitív példákat, nem 
feledhetjük el, hogy a magukat egy ügy érdekében mártírként feláldozó, 
és tettükkel sokakat elpusztító és megsebesítő nők cselekedetei szin-
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tevékenység. Amikor az ép ésszel felfoghatatlan tettekkel szembesü-
lünk, azokhoz a sztereotípiákhoz folyamodunk, amelyek a nők aberrált 
viselkedésére adott összes magyarázatot felidézik. 

A magyarázatok széles skálájának egyik végén a militáns szélsősé-
gességet a megfeneklett  egyenjogúsági harccal kötik össze. Több mint 
négy évtizeddel ezelőtt nagy port kavart Freda Adlernek az a tézise, 
amely szerint a nők egyenjogúsági mozgalmának hatása jól szemlél-
tethető a nők által elkövetett bűncselekmények számának növekedé-
sével (Daly & Chesney–Lind, 1988). Akkoriban Adler és a hasonlóan 
gondolkodó kutatók hamar arra a következtetésre jutottak, hogy szoros 
kapcsolat van a formálódó nemi egyenlőség és a nőknek a terrorista 
szervezetekben való részvétele között (Nacos, 2005, 442–443; lásd 
még Daly & Chesney-Lind, 1988). Freda Adler „a feminizmus deviáns 
megnyilvánulásának” nevezte azt, hogy a nők részt vállalnak az olyan 
férfias tevékenységekben, mint a terrorizmus (Klemesrud, 1979, A24). 
A New York Times szerint, Adler kijelentette, hogy a terrorizmust övező 
publicitás a terrorista nőknek „fórumot” ad arra, hogy „elmondhassák: 
Megszabadultam a múlt sztereotípiáitól, elfogadnak a legalapvetőbb 
férfiszerepekben is” (Klemesrud, 1979, A24).

Az a nézet, hogy az egyenlőség valamilyen kétes formája felé a 
gonoszságon át vezet az út, vagy hogy a nők által elkövetett bűn-
cselekmények számát tekinthetnénk az egyenjogúsági harc durva 
mértékegységének, viszonylag hamar hitelét vesztette, mert jelentős 
módszertani és lényegi hiányosságok mutatkoztak a „bűnben test-
vérekké váló nők” tézise körül (Daly & Chesney-Lind, 1988; Erez, 
1988; Simon, 1975). Ugyanakkor máig él az a magyarázat, ami a nők 
fokozott bűnelkövetői aktivitásában az egyenjogúság eltorzult formáját 
látja. Ezt a megközelítést hitelesen ragadja meg Mia Bloom, amikor 
ironikusan felidézi az 1980-as évek egyik ismert cigarettareklámának  
jelszavát – „Nagy utat tettél meg idáig, bébi” –, mintegy keretbe fog-
lalva a fundamentalista iszlám társadalmak terrorista asszonyairól 
alkotott nézeteit.

A skála másik szélén a feministák által jól ismert magyarázat áll, 
amely szerint hajlamosak vagyunk a nyilvánvalóan felfoghatatlant 
valamiféle asszonyi őrület rovására írni. Egyre nagyobb hangsúlyt 
kap a férfiak által elkövetett terrorista cselekedetek magyarázatában 
a racionalitás és a stratégia szerepe. Gronnvoll és McCauliff (2103) 
szerint azonban, a terrorista nők tevékenységének megértése kívül 
marad ezen az értelmezési mezőn. A terrorista nők, de mindenekelőtt a 
testük, kontrollálhatatlannak tűnik. Az amerikai média rendszerint olyan 
teremtményekként mutatja be a terrorista nőket, akik őrült lépésekre 
képesek és nem hajlandók tetteiket tudatos és szubjektíve racionális 
cselekvésnek tekinteni (Greonnvoll & McCauliff, 2013). A körkörös 
logika szerint, az öngyilkos nőkre jellemzők bizonyos elmebetegségek 
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maz, hogyan is tudnának másképpen egyes nők ilyen szélsőséges, 
abnormális bűntettet elkövetni.

Számos tanulmány foglalkozik a terrorista nők életrajzának elem-
zésével, mert fel akarják tárni a nők gyermekkori tapasztalatait és 
serdülőkori lelki traumáit. A csecsen terrorista nők múltjának empiri-
kus elemzése például arra a következtetésre jutott, hogy bár egyikük 
sem szenvedett súlyos személyiségzavarban a terrorista csoporthoz 
csatlakozása előtt, minden nő súlyos személyes traumát élt át és 
mindegyik poszttraumatikus stressz-szindrómában, illetve disszociatív 
zavarban szenvedett (Speckhard & Akhmedova, 2006). A kutatók 
arra a következtetésre jutottak, hogy a lelki traumatizáció volt való-
színűleg az egyik legalapvetőbb motívuma tetteiknek. Ugyanakkor az 
ilyen magyarázatokkal súlyos módszertani problémák vannak. Nem 
adnak ugyanis magyarázatot arra a problémára, hogy a hasonlóan 
traumatikus eseményeket átélt nők túlnyomó többsége miért nem lesz 
öngyilkos robbantó. 

A trauma szélsőséges hatásával szokták magyarázni azt is, hogyan 
lesz egyes nőkből szörnyeteg. A zabolátlan düh és a túlhajtott bosz-
szúszomj, úgy tartják, fanatizmushoz vezet, ami egyes terrorista nőket 
férfi társaiknál is kegyetlenebbé és pusztítóbbá tesz (Speckhard & 
Akhmedova, 2006). A csecsen terrorista nők például kiérdemelték a 
„férfiaknál is keményebb”, bosszúszomjas, „fekete özvegy” minősítést 
(Nacos, 2005, 444). Nacos szerint tehát, nem a politika, hanem a 
szenvedély áll a terrorista nők tettei mögött.

A patriarchátusban a nők tapasztalatait egymást keresztező hatalmi 
egyenlőtlenségek formálják. A feministák jól tudják, hogy a cselekvés 
és a struktúra közötti folyamatos diskurzus (Giddens, 1984) azt je-
lenti, hogy a társadalmi és a relációs tényezők valószínűleg jobban 
befolyásolják a nőket. A legtöbb feminista egyetért azzal, hogy a nők 
számára a cselekvés gyakorta inkább kollektív, mintsem egyéni elha-
tározáson alapuló vállalkozás (Abrams, 1998). Tehát a terrorista nők 
jelentős hányadánál egy férfi hozzátartozójuk halála vagy az őket, 
netán szeretteiket ért szexuális zaklatás elsődleges tapasztalata idézi 
elő a radikalizálódást.

Ám a terrorista nők személyiségének elemzése manapság egyre 
inkább figyelmen kívül hagyja a cselekvés e komplex szövetét. Sok – 
elsősorban a médiában olvasható – beszámoló a terrorista nőket az 
átlagosnál is sebezhetőbb, hiszékenyebb embereknek ábrázolja, akiket 
kíméletlen férfiak kizsákmányolnak és aljas tettek elkövetésére bírnak 
rá. Ez a megközelítés megerősíti azt a  nőkről alkotott sztereotípiát, 
miszerint ők tehetetlen áldozatok, akiket a férfiak könnyedén manipu-
lálhatnak. Egyes esetekben ez az állítás helytálló is lehet.

Berko és Erez (2007, 2008) a palesztin terrorista nőkkel foglalkozó 
empirikus tanulmányukban esetleírásokat adnak a szexuális és egyéb 
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terrorista nőket irányítják. Mia Bloom (2011a) megjegyzi, hogy egyes 
esetekben a felkelők a terrorista nőket megerőszakolták vagy szexu-
álisan kihasználták. Ezek a kultúrák az ilyen áldozatokat megesett 
nőknek tartják, és ez a stigmatizáció nyilvánvalóan „előkészíti” a nőket 
az öngyilkos tettek elkövetésére (Marway, 2011). Számos kutató hívta 
fel a figyelmet arra, hogy a nőknek a terrorizmusban való részvétele 
gyakorta az alárendelődés egyik formája (például Berko & Erez, 2007; 
Victor, 2003).

Mégis, nagy különbség van a között, ha az ember a kockázatos 
magatartás mellett dönt, amivel később súlyos következmények járnak, 
illetve ha eleve a hiszékenység (az indíték nélküliség) áldozata. A fia-
talok gyakran képesek tudatosan buta dolgok elkövetésére vállalkozni 
anélkül, hogy tisztában lennének a következményekkel – különösen 
akkor, ha cselekedetük szabályszegéssel és a hatalommal való 
szembeszegüléssel jár. A terrorizmussal való kacérkodás teremthet 
olyan kulturális kontextust, amiről más időben és más helyen könnyen 
gondolhatnánk, hogy fiatal emberek a határokat próbálják kitapogatni 
és a gyakorlatban alkalmazni. Ebben az értelmezési keretben tehát 
néhány fiatal nő határozhat  úgy, hogy terrorcselekményekben vesz 
részt, mert unatkozik, vagy mert bizonyos mértékben ki akar lépni a 
patriarchátus szabta szűk keretek közül. Az izgalom keresése (ami 
ebben az értelemben mindössze azt jelenti, hogy lehessen szórakoz-
ni menni, le lehessen vetni a fátylat, és testhezálló, nyugati ruhákat 
lehessen viselni) (Berko & Erez, 2007, 2008; Berko, Erez & Globokar, 
2010) egyes esetekben egyébként éppen annyira elfogadható magya-
rázatot nyújt, mint a hiszékenység vagy a feminista tudatosság, vagy 
az őrültség. Elég, ha csak arra emlékeztetünk, hogy feminista tudósok 
már rég rámutattak arra, hogy a patriarchátus viszonyai között a nők 
ellenállása és cselekvései mögött számtalan motiváció áll (lásd például 
Abrams, 1998), amelyeket a monokauzális paradagimákban nem lehet 
könnyedén felfejteni. Ha elfogadjuk Catherine MacKinnon (1987) és 
más teoretikusok strukturalista megközelítését, akkor a patriarchátus-
ban a nőket olyan erősen sújtja a (tényleges és a nyelvi konstrukcióban 
megjelenő) stigmatizáció és erőszak, hogy a nők egyéni döntéseit gya-
korlatilag lehetetlen tetten érni. Tény, hogy itt az autonómia klasszikus 
filozófiai koncepciója  tulajdonképpen értelmét veszti.

Ugyanakkor azonban súlyos módszertani problémák vannak a jól 
látható motivációkat, illetve e motivációk nemek szerinti kategorizálását 
tekintve. Közismert módszertani csapda az a helyzet, amikor valami-
lyen előfeltevésre fókuszálunk, mivel arra valószínűleg rá is találunk 
majd. Így juthat például a nyugati újságíró arra a következtetésre, 
hogy a öngyilkos merénylő temetésén gyászoló palesztin asszonyok 
viselkedése értelmezhető úgy, mint egyfajta iszlamista-feminista ön-
tudatébresztés (Nacos, 2005). Ehhez hasonló a Katherine Brown által 
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terrorista nő, aki 2005-ben követte el szörnyű tettét) a tettéről számolt 
be a média; az elemzésekben egyidejűleg megjelentek a nemi sze-
repekkel, a biztonsággal és vallással kapcsolatos szempontok. De 
Degauque identitásának egyéb tényezőit háttérbe szorította európai 
származása (francia nyelvű belga állampolgár volt) és házassága ré-
vén az iszlámra való áttérése (Brown, 2011). Címlapsztori muszlimmá 
válásából lett, és így ez a lépése szolgált „hiteles” magyarázatként 
amúgy megmagyarázhatatlan viselkedésére.

Ugyancsak vitathatók azok a források, amelyekből általában az egyé-
ni mozgatórugókra és az öngyilkos robbantás okaira következtetünk. A 
sikeres küldetést beteljesítő terrorista nő halála után közzétett búcsúvi-
deók a propagandanyilvánosság számára készült akciófilmek műfajába 
tartoznak (Berko & Erez, 2007). A családdal, a szomszédokkal és a 
barátokkal készített ex post facto interjúk némi fényt vethetnek ugyan 
a személyiség vonásaira, de az elbeszéléseket erősen befolyásolják 
a halál körülményei, illetve az interjúalanyok, valamint a kérdezők 
politikai és társadalmi kapcsolatai (Berko & Erez, 2008).

De a túlélő, sikertelen öngyilkos merénylőkkel (általában a bör-
tönben) folytatott beszélgetések is kétes hitelűek. A börtönkörnyezet 
sajátos társadalmi világ, és a fogoly nőknek alapvetően alkalmazkod-
niuk kell a börtönkultúrához. Egy sikertelen küldetést követőn újra kell 
értékelniük kapcsolataikat, valamint át kell gondolni önképüket. Amikor 
az ember visszaemlékszik korábbi tetteire, különösen ha az ellenség-
gel szövetséges idegeneknek ad interjút (lásd Ozacky-Lazar, 2010), 
az lehet nagyon tanulságos; de könnyen lehet olyan kísérlet, amellyel 
utólag találunk társadalmilag elfogadott magyarázatot múltbeli cseleke-
deteinkre. Általánosabban fogalmazva, legyen bármilyen tapasztalt is a 
kérdező, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a forrásokból 
és módszerekből következő korlátokat minél jobban átlépje, a múltbeli 
cselekedetek motivációi mindenképpen komplexek, ellentmondásosak 
és ellenállnak az egyszerű kategorizálásnak.

A terrorista férfiak tetteinek különféle motivációi, amelyek a val-
lásban, történelmi vagy politikai követelésekben, anyagi haszon-
szerzésben gyökereznek, illetve az egyén vagy az adott  közösség 
nyilvánvaló elnyomásán, továbbá társadalmi és egyéni pszichológiai 
tényezőkön alapulnak, minden bizonnyal érvényesek a terrorista 
nők esetében is (lásd Bloom, 2011a, 2011b). A veszély abban áll, 
hogy egy elnyomó kultúra nyilvánvaló kényszerei a nők számára 
különösen is a társadalmi determinizmus új formájává válhatnak, 
amely a nők radikális vagy felfoghatatlan cselekedeteihez vezet. 
Csak megismételni tudjuk, hogy az effajta magyarázatok nem adnak 
választ arra, vajon az ilyen kultúrákban élő nők többsége miért nem 
lesz terrorista. Az a legkevesebb, hogy a „radikalizálódást” hangsú-
lyozó magyarázatokkal egyidejűleg a feministáknak vizsgálniuk kell 
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rendszerekben (Heidensohn, 1987, 1, 16).
Minden bizonnyal vannak egészen prózai strukturális elemek is, 

amelyek befolyásolják a nők viszonylag újkeletű bekapcsolódását 
a terrorista tevékenységbe. Ezekről gyakorta elfeledkezünk abbeli 
igyekezetünkben, hogy társadalmi és pszichológiai magyarázatokat 
találjunk tetteikre. A hivatásos terroristák kicsi, jól képzett káderekből 
álló csoportja az új terrorizmus szervezeti modellje, amely általában 
a könnyen feláldozható amatőrök és civilek szolgálatait veszi igénybe 
(Hoffman, 2002). A terrorista munkája ma magában foglalja a lopás, a 
technológia és a hálózatok kombinációját, de szinte soha nem folyamo-
dik fizikai erőhöz vagy brutális kényszerhez. A terrorista tevékenység 
végezhető részidős elfoglaltságként, igaz, az öngyilkos robbantó csak 
egyszer élhet ezzel. A terroristának nincs szüksége speciális képzett-
ségre vagy hosszú felkészülésre. Elég, ha kész a parancsot követni, 
beleértve a saját halálos ítéletét is, ennél többre nincs szükség. A nők 
részvétele az új terrorizmusban ilyenformán felfogható mint lehetőség 
és mint komoly motiváció.

A motiváció keresése azért is nagyon fontos, hogy ellensúlyozza 
a terrorizmus okozta megnövekedett általános szorongást. Egy 
meggyőző történet nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megérthessük azt, 
ami egyébként rémítő és elfogadhatatlan magatartás maradna. A 
problémát az okozza, hogy a legmeggyőzőbb – különösen a média 
által tálalt – történetek éppen azok, amelyek a legjobban beleillenek 
a korábban is létező, széles körben elterjedt, az emberi viselkedésre 
általában vonatkozó elképzelésekbe, amelyek gyakorta nemi sztere-
otípiákra épülnek.

A magyarázatoknak abban is nagy szerepük van, hogy hatékony 
terrorellenes válaszokat találjunk. Kétségtelen azonban, hogy az 
okok is, a megoldások is változatosak, komplexek, a helyzetek pedig 
specifikusak. A gender csak az egyik eleme a sok tényezőnek, így a 
sztereotípiák akadályozhatják a jelenség megértését. És, mint minden 
más esetben is, a sztereotíp gondolkodásnak negatív hatása van a nők 
egyéni és közösségi életére.

A sztereotíp gondolkodás következményei

A küldetését sikeresen végrehajtó öngyilkos terrorista nő tette végzete-
sen tragikus következményekkel jár – elveszti életét. Szubjektíve talán 
a mártíromság, amely a halál utáni világban ígér bőséges jutalmat, több 
mint elégséges elégtétel mind a férfi, mind a női terrorista számára. Ob-
jektíve azonban a mártírstátuszért a lehető legnagyobb árat kell fizetni.

Szalkai Kinga szerint (2012), a sahidákról (az iszlám mártírnőkről) 
szóló propaganda tisztaságukat, szépségüket és jámborságukat 
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távol áll a hétköznapi nők életétől, akiknek az adott társadalomban 
betöltött, alárendelt helyzete változatlan marad. E tetteknek általában 
nincs a nőkre nézve felszabadító hatásuk. Legalábbis középtávon nem 
tapasztalható változás ezekben az országokban a nőkkel kapcsolatos 
beállítódásban. Az önfeláldozásnak nincs érzékelhető kulturális hatása 
a nők emancipációjára.  

Egyes elemzők szerint, ha valami, akkor éppen a mártírnőket szu-
pernőként ábrázoló képmás teljesen hamisan tükrözi a valóságot, azt, 
hogy ezek a nők „rendszerint tanult, kiábrándult, a hagyományoktól 
eltérő – és tehetetlen” emberek, „akik az öngyilkos terrorban látják 
egyetlen módját annak, hogy hatást gyakoroljanak” környezetükre 
(Szalkai, 2012). Ebben az értelmezésben elmosódik a valós jelen-
tősége, a hazafias jelentése is annak, hogy akadnak nők, akik ilyen 
szélsőséges tettre hajlandók vállalkozni.

Bár a sahida áldozathozatala a propagandában formálisan a tett 
nagyra értékelését diktálja, ám a társadalom egyes konzervatív tagjai 
számára e nő k halála kétes értékű esemény marad. Előfordulhat 
például, hogy egy terrorista nő szétszaggatott teste, meztelen, intim 
testrészei közszemlére kerülnek, sőt, akár össze is keverednek (férfi) 
áldozatainak testrészeivel. Ezzel viszont megvalósul az ’awrah, azaz a 
női nemi szervek felfedésével járó szégyen (Berko, 2012, 34, 56, 150).

És bármit harsog is a propaganda, az empirikus kutatás azt sugallja, 
hogy egy adott kultúrában a lakosság többsége csak korlátozottan tá-
mogatja a nők mártíromságát. A csecsenek többsége például továbbra 
is ragaszkodik a polgári társadalmi szabályokhoz és reménykedik a 
békében. Elítélik a terrorizmust, akár férfi, akár nő folyamodik ehhez 
az eszközhöz. Még a terroristák családtagjainak és közeli ismerő-
seinek is nehezére esik, hogy azonosuljanak ilyen erőszakos tettet 
elkövető szeretteik cselekedeteivel (Speckhard & Akhmedova, 2006). 
A palesztin társadalomban legalább kettős mérce létezik – még ha a 
terrorizmust pozitívan is ítélik meg, akkor sem akarja senki, hogy saját 
fia vagy lánya részt vegyen benne (Berko & Erez, 2005, 2007, 2008).

A sikertelen terrorista öngyilkosság következményei azonban telje-
sen különbözők, attól függőn, férfiről vagy nőről van szó. Teljesen egy-
értelmű, hogy a nők jóval nagyobb árat fizetnek. Ha életben maradnak 
küldetésük során, akkor nem elég, hogy nem teljesítették ideológiai 
kötelességüket, hanem tettük szégyent hozott rájuk, mivel az össze-
egyeztethetetlen a hegemón patriarchátus által előírt női szereppel 
(Ali, 2006; Berko & Erez, 2007, 2008). Ha például egy férfi terrorista 
börtönbe kerül, akkor családja, társai és közössége körében jelentős 
tekintélyt élvez. Ha viszont egy nő kerül börtönbe, az beszennyezi őt. 
Bebörtönzött nők rokonai között akadnak, akik annyira szégyenlik ma-
gukat, hogy egyáltalán nem látogatják nőrokonukat, vagy nehézséget 
okoz nekik a látogatás (Berko & Erez, 2007).
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az esély, hogy negatív befolyás alá kerül. Ezért kiszabadulását köve-
tő visszailleszkedése például a mainstream palesztin társadalomba 
súlyos kompromisszumokkal jár. Ahogyan az egyik palesztin vezető 
elmagyarázta: „Egy nő, aki börtönben köt ki, alárendelt helyzetbe kerül. 
Nem az ideális nő… Nem hiszem, hogy bárki is hajlandó lenne egy 
ilyen nőt feleségül venni” (Berko, 2012, 7).

Néhány palesztin fogolynőt a börtönkörnyezet még vallásosabbá 
tesz, míg mások számára lehetőséget nyújt arra, hogy kikerüljenek a 
családi élet kötöttségei alól (Berko & Erez, 2007, 2008). Ám mindkét 
esetben igaz, hogy a börtön nem az öntudat fokozását elősegítő vagy 
a kötöttségeken lazító környezet.

De úgy tűnik, a terrorista nők nem járnak jobban akkor sem, ha a 
bíróság nagylelkűen csökkentett büntetést szab ki rájuk. Ha egyáltalán 
ilyen előfordul, akkor egyes jogrendszerekben, így Oroszországban, 
példát statuálnak velük. Egy csecsen nő, név szerint Muzsikojeva, az 
ügy megalkuvó képviselője, ígéretet kapott, hogy rokonainak megtérítik 
azt az 1000 dolláros kárt, amennyit a nő által tőlük lopott ékszereik 
értek. Ám Muzsikojeva az utolsó pillanatban meggondolta magát, és 
ahelyett, hogy küldetését elvégezte volna, feladta magát a moszkvai 
rendőrségen. Ennek ellenére, a maximálisan kiszabható 20 év börtön-
büntetést kapott (Bloom, 2007, 96). A palesztin társadalomban azokat 
a nőket, akiket (izraeli) bíróság elé állítottak a terrorizmusban való 
részvételükért, általában hiszékenyeknek, sőt, egyenesen butának 
és könnyen befolyásolhatónak mutatnak be, akiket a szerelem vagy a 
férjhezmenés iránti óhajuk motivált (Erez & Berko, 2008).

Ám a nők militáns fellépésének az a legfontosabb politikai követ-
kezménye, hogy elmosódnak a harcosok és a civil lakosság közötti 
különbségek a konfliktuszónákban. Ennek pedig tragikus hatása van 
az adott területeken élő többi nő életére. A terrorista nők által jelentett 
veszély elhárítására született intézkedések miatt minden egyes nő ki 
van téve a fokozott őrizetnek és ellenőrzésnek. Az átlagos nők élete, 
akik a gyerekek neveléséért és a családjuk fenntartásáért felelősek, a 
világ válság sújtotta területein még sokkal keményebb lett. Ez a hely-
zet haragot szül, amely az ellenségre irányul – ami viszont örömhír 
a társadalmaikat radikalizálni óhajtó terrorista szervezetek számára. 
A helyzet iróniája, hogy a közvetlen terrorista fenyegetés elhárítását 
célzó fokozott biztonsági intézkedések könnyen lehetnek a jövőbeli 
növekedés előidézői.

A terror felszámolására irányuló kíméletlen harc egyik, nem várt 
hatása az, hogy a nők ellen is folyik a harc – főképpen közvetetten, de 
alapvetően politikai megfontolások alapján.
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Népek és jelenségek ellen háborút hirdetni – ahogy azt ma a terror 
ellen teszik – erőteljes, hatásos metafora.9 Számtalanszor éltek ezzel 
az eszközzel az amerikai elnökök is, ezzel igazolva, hogy az erőfor-
rások hatékony felhasználásával valóra váltják nagyratörő politikai 
céljaikat és/vagy társadalmi változásokat  indítanak el. A fennálló 
társadalmi rendre nézve veszélyt jelentő személyek vagy nézetek el-
len a teokratikus iszlám rendszerekben is elhangzanak üres, retorikai 
szólamok, amelyekkel fatvára, sőt akár dzsihádra szólítanak fel. 

George W. Bush kormányzása és a republikánus politikai fölény 
csúcspontján a feministák szándékosan használták ugyanezt a hábo-
rús metaforát. A nők elleni harc jelszavával kívánták felhívni a figyel-
met arra, hogy az új jobboldali politikai program hogyan veszi vissza 
szisztematikusan az Egyesült Államokban a nőmozgalmak korábban 
elért eredményeit, mindenekelőtt a súlyos küzdelmek árán kivívott 
reproduktív jogokat (Finlay, 2006; Flanders, 2004).

Első pillantásra talán nincs egyértelmű kapcsolat a legkülönbözőbb 
ellenfél ellen irányuló „háborús” jelszavak között, legfeljebb annyi, hogy 
ugyanazt az erősen polemikus nyelvezetet használják. Valójában azon-
ban e jelszavak között mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban 
nagyon erős a kapcsolat. Most is, mint szinte mindig, a társadalom 
erősen genderszemléletű felfogását tükrözik.

George W. Bush expressis verbis összekapcsolta az abortuszhoz 
való „ördögi” jogot a terrorizmussal. 2002-ben, a Roe v. Wade-ügy10 
29. évfordulóján, amelyet az elnök az emberi élet szentsége nemzeti 
napjának nyilvánított, beszédet mondott, és ebben párhuzamot vont az 
élethez való jog politikai programja és a terrorizmus elleni harc között: 
„Szeptember 11-én tisztán láthattuk, hogy ebben a világban létezik a 
gonosz, és hogy semmire sem becsüli az emberi életet… Most harc-
ban állunk a gonoszsággal és a zsarnoksággal, hogy megvédjük és 
megőrizzük az életet” (Viner, 2002).

A nők jogainak elismerése mindig is súlyos problémát jelentett a 
hagyományos patriarchális rendszerekben uralkodó fundamentalista 
kulturális szokások és ideológia számára, beleértve a látszólag libe-
rálisabb társadalmakat is. A nők teste és szexuális élete hosszú ideje 
heves idelógiai viták tárgya. E viták eredményeként számos konzer-
vatív program született az Egyesült Államokban a fundamentalista ke-
resztény értékek megerősítése érdekében. Sok elemző úgy látja, hogy 
ezen az ideológiai alapon került sor Amerika közel-keleti imperialista 
céljainak újrafogalmazására is.

Sok feminista elemző kapcsolja össze a közel-keleti amerikai katonai 
beavatkozást az „igazságos háborúról” folytatott vitákkal, amelyeknek 
állítólag az a céljuk, hogy a muszlim nőket megmentsék az iszlám 
vallás és férfitársaik elnyomása alól (Deylami, 2013). Az amerikai 
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élő nők borzalmas helyzetéről beszámoló kampány; bemutatták, hogy 
az afgán nőknek a teljes testüket elfedő csadort – nehéz anyagból 
készült, fekete színű burkát kell viselniük, sőt az arcukat is áttetsző 
fátyollal kell borítaniuk. A First Lady, Laura Bush aktív szerepet ját-
szott az Amerikai–Afgán Nők Tanácsának működésében, amelynek 
az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet az afgán nők helyzetére. Egy 
2001 novemberében sugárzott rádióüzenetében kijelentette, hogy a 
terror ellen indított háború egyben „a nők jogaiért és méltóságáért” 
vívott harc, amelynek része az oktatáshoz, a munkavállaláshoz és az 
egészségbiztosításhoz való jog is.11

Tagadhatatlan, hogy a szélsőséges patriarchális rendszerekben a 
nők borzalmas körülmények között élnek. Ugyanakkor lenyűgöző az 
a bűvészmutatvány, ahogyan az Egyesült Államok az afgán és iráni 
nőkkel való bánásmód miatt érzett soviniszta felháborodásával fedte 
el saját fundamentalista kampányát, amelynek alapvető célja volt, 
hogy megtagadja a nőktől, hogy élhessenek a születésszabályozás 
és más, alapvető jogok alkalmazásával hazai és nemzetközi keretek 
között egyaránt.

Barbara Finlay sokat vitatott könyve (2006) dokumentumokkal bizo-
nyítja, hogy George W. Bush kormányzata hogyan torzította el, illetve 
hogyan hallgatta el a születésszabályozással kapcsolatos politikai, 
gazdasági és tudományos ismereteket, továbbá hogyan tagadta meg 
a nőktől az egészséghez való és szociális jogaikat. E kampány során 
többek között megpróbálták meggyengíteni a Title IX-et, azt az 1972-
ben elfogadott törvényt, amely garantálta, hogy a nők és a lányok 
egyenlő elbánásban részesülnek az oktatási intézményekben. Ezen 
döntések hatása és a nők jogairól folytatott negatív viták öröksége 
máig fennmaradt.

Így például sokkal nehezebb cáfolni annak a sztereotípiának a kriti-
kátlan elfogadását, hogy a nők emancipációjára a legnagyobb veszélyt 
bizonyos vallások, nevezetesen az iszlám jelenti (Mohideen, 2008). 
Bush elnöksége idején sokkal problematikusabb lett kétségbe vonni 
akár az amerikai beavatkozás erkölcsi legitimációját, akár bírálni a nők 
jogainak megkurtítását az Egyesült Államokban.

Nemzetközi téren, hivatalba lépésének első napján George W. Bush 
elnök globális korlátozást rendelt el az összes olyan külföldi ügynök-
ség működésére, amelyek az Egyesült államok szövetségi pénzügyi 
alapjából részesültek. E szervezeteknek az elnök megtiltotta, hogy 
abortuszt hajtsanak végre, vagy akár csak információt nyújtsanak a 
születésszabályozás módjairól.12 Belföldön a visszalépés politikáját 
bíráló feminista tiltakozásokat a mai napig banalizálják, vagy a leg-
különbözőbb relativista megjegyzéssel hiteltelenítik: „Ti, nők, hálásak 
lehetnétek, hogy nem a fundamentalista X társadalomban éltek.”13 
Meglehetősen ironikus, hogy a Közel-Keleten a nők jogaiért harcoló 
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megfertőzték őket a veszélyes nyugati eszmék.
A nők aktív terrorista tevékenységének fokozódása ellentmond az 

iszlám nőkről alkotott képzetnek, amely ezeket a nőket kiszolgálta-
tott és jobb sorsra érdemes áldozatoknak tekinti, akiknek a helyzete 
igazolja az imperialista beavatkozást. Ez utóbbi álláspontra hivatkoz-
tak többek között, amikor meg akarták indokolni a fundamentalista 
társadalmak elleni katonai beavatkozást. Ugyanakkor ez az érvelés 
enyhítette az e társadalmak vagy rendszerek ellen indított totális há-
ború szándékát. A nyugati intervencionisták meggyőződése szerint, 
az iszlám nők áldozatok, akik megérdemelték az együttérzést és a tá-
mogatást. Gyakorlati értelemben ez az érvelés tette lehetővé a civilek, 
különösen a nők és a gyerekek sérelmére elkövetett járulékos károk 
minimalizálását. De ha ezek a hagyományosan kívülálló csoportok 
egyre inkább fenyegetést jelentenek, akkor – legalábbis a közvélemény 
számára – könnyen elfogadható lesz, hogy a „civilizációk összecsapá-
sa” (Huntington, 1993) szükséges és elkerülhetetlen. Hosszú távon az 
effajta gondolkodás oda vezet, hogy a sorsdöntő és pusztító katonai 
leszámolás populista támogatást nyer.

A nők háborúja káros fejlemény az egyes nőkre, a világválságtól 
sújtott területein élő nővéreikre nézve, de káros a nők emancipáci-
ójáért folytatott progresszív harc tekintetében is, beleértve a nyugati 
demokráciákat, többek között az Egyesült Államokat is. A feministáknak 
még a szokásosnál is óvatosabbnak kell lenniük, ha a férfiak gyilkos 
felségterületére kapnak meghívót. A társadalmi problémák elemzésé-
nek hagyományai szerint a társadalomtudósoknak fel kell tenniük az 
alapvető kérdést: kinek az érdekét szolgálja az adott fejlemény.
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Jegyzetek

1 Például a Newsweek a dzsihádistákkal foglalkozó egyik cikkében a terroriz-
mus és a tesztoszteron közötti összefüggésről értekezik (Dickey & Kovach, 
2002; Nacos, 2005). Women and Terrorist Radicalization: Final Report 
(Organization for Security and Co-operation in Europe, 2013). Elemzésé-
ben ugyancsak elfogadja, hogy bár az utóbbi években a nők szélsőséges 
akciókba való bevonására történtek kísérletek, „az erőszakos, szélsőséges 
magatartást és a terrorista radikalizálódást az emberek továbbra is általában 
a férfiak ügyének tekintik”, és a nőket „általában passzívnak, áldozatoknak, 
kiszolgáltatottaknak, alárendelteknek és gondoskodóknak látják” (3). Ennek 
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8 következtében a nőket egyáltalán nem tekintik potenciális terroristáknak, és 

nem is gondolják őket olyan veszélyesnek, mint a férfiakat.  
2 Lásd például Laster és Douglas 1995, akik azt állították, hogy a nőket az 

igazságügyi munkába éppen akkor „engedték be”, amikor ezek az intézmé-
nyek komoly feladatokkal néztek szembe. A bírónők enyhíteni és humanizálni 
tudták a technokrata és egyéb reformok szigorúságát, amelyek súlyosan rá-
nehezedtek az igazságszolgáltatásra. Lásd még Laster 1989, aki azzal érvelt, 
hogy a születésszabályozás kérdésében a nőkre hárították a felelősséget, 
és ezzel (implicite) a reproduktív bűncselekményekben való részvételüket 
informálisan elnézték, miközben formálisan elítélték.

3 Lásd például „Dzsihádi Jane” beszámolóját Johnsonnál (2010).
4 Lásd Nemzetek Szövetsége: Egyezmény a terrorizmus megelőzéséről és 

megbüntetéséről (1937), 1(2) cikkely. 
5 A Rand Corporation adatai szerint, a 2000 és 2010 között Európában és 

Észak-Amerikában történt összes terrorista bűncselekmény 96%-át muszlim 
merénylők követték el (RAND, 2011).

6 A 2001. szeptember 11-ével kapcsolatos vitákról lásd: Laster és Steiner 2002.
7 Tenmozi Radzsaratnam a Tamil Állam Felszabadító Tigrisei nevű, Sri Lanka-i 

militáns szervezetnek volt tagja. A miniszterelnökön kívül még legalább 14 
embert ölt meg. 

8 A testre feszülő ruházatot viselő nők jól vegyülnek el a nyugati társadalmak-
ban; a palesztin nők ezt a „szabadságjogot” is megemlítették, amikor arról 
beszéltek, miért hajlandók terrorista akciókban részt venni (Berko & Erez, 
2007).

9 Lásd: Lakoff és Johnson 1980/2003. A nyelvtörténet e nagyhatású szövege 
írta le az akkoriban radikálisnak és rendhagyónak tekintett elméletet, amely 
szerint a metaforák nem fölösleges költői kifejezőeszközök vagy a retorikai 
fantázia csapongásai, hanem sokkal inkább olyan szervező elvek, amelyek 
mindennapi tevékenységeinket irányítják, és struktúrába rendezik azt, hogyan 
fogjuk föl a dolgokat, illetve hogyan kapcsoljuk ezeket egymáshoz. Lakoff 
és Johnson egyik alapvető példája a háború metaforájának használata volt, 
és ennek során elemezték Jimmy Carter elnöknek azt a kijelentését, amely 
szerint az 1970-es évek végének energiaválsága „erkölcsi szempontból há-
borúval ér fel”; ezzel kívánták megvilágítani, hogyan indította el ez a metafora 
további képzetek halmazát. Az erőteljes metafora egyrészt megnevezett 
egy „ellenséget”, továbbá kimondta, hogy ez az ellenség „nemzetbiztonsági 
fenyegetést” jelent, ami megköveteli, hogy „célokat jelöljünk ki”, „újragon-
doljuk a prioritásokat”, új irányítási láncolatot hozzunk létre, „új stratégiát 
gondoljunk ki”, „gyűjtsünk információkat”, „rendezzük át erőinket”, „vezessünk 
be szankciókat”, „áldozatvállalásra szólítsunk fel” és így tovább. A háborús 
metafora nem pusztán csak a valóság szemléletének módja volt: engedélyt 
adott a politika megváltoztatására és a politikai és gazdasági cselekvésre. A 
metafora használata önmagában teret nyitott bizonyos következtetéseknek: 
létezik egy külső, idegen, ellenséges hatalom (amelyet a karikaturisták arab 
fejfedővel ábrázoltak); az energiának elsőbbséget kell biztosítani mindenek 
felett; a lakosságnak áldozatot kell hoznia; és ha nem tudjuk e fenyegetést 
elhárítani, akkor megsemmisülünk (pp. 156-157).

10 Roe v Wade 1973. Az USA Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court) törté-
nelmi jelentőségű határozata az egyes államok abortusztilalmi törvényeinek 
megszüntetését jelentette, miután a magánélet alkotmányos védelmére 
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9hivatkozva elismerte a nők korlátlan jogát az abortuszhoz a terhesség első 

trimeszterében.
11 http:/photos.state.gov/libraries/korea/49271/dwoa_120909/ijpe0207.pdf
12 A Population Action International (http://pai.org) szerint, a globális korlátozás 

hatására megnövekedett az illegális abortuszok száma és az anyai halálozás 
mértéke. Sok szegény országban, mint például Etiópiában, zambiában, Ne-
pálban és Kolumbiában, ahol a mai napig magas a HIV-fertőzöttek száma, 
a születésszabályozással kapcsolatos információ és támogatás megvonása 
máig magasabb megbetegedési és halálozási arányokat eredményez a nők 
és a gyerekek körében is.

13 Lásd például a Townhall Magazine 2013. márciusi címlapsztoriját, amelynek 
írója, Marybeth Hicks, címe: A nők elleni valódi háború. Ebben a szerző eluta-
sítja azt az állítást, hogy az Egyesült Államokban támadás érte a nők jogait, 
és ehhez a manapság gyakorta hallható gúnyos relativista megjegyzést fűzi: 
„…minden mérhető norma szerint, az amerikai nők nagyobb szabadságot, 
nagyobb biztonságot, nagyobb védelmet, szélesebb közéleti részvételhez 
való jogot élveznek, és jobb egészségügyi szolgáltatásra van lehetőségük, 
mint a legtöbb nőnek a földgolyón. És az amerikai nők ezen előnye az utóbbi 
fél évszázadban jórészt a konzervatív vezetőknek köszönhető” (kivonatolva 
in Meinecke, 2013).
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