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Anotace (abstrakt)
Tato rigorózní práce se soustředí na dopad současného konfliktu v Iráku na postavení
žen v této zemi. Jedná se o rozšíření diplomové práce z roku 2007. S pomocí
komparativní metody se snaží porovnat situaci iráckých žen během vlády strany Baas a
Saddáma Husajna se stavem, který nastal po zahájení operace Irácká svoboda v roce
2003. Nejprve se práce zaměřuje na úlohu feminismu v oboru mezinárodních vztahů a
všeobecný dopad válečných konfliktů na postavení žen. Oproti diplomové práci je zde
nově zahrnuta kapitola věnující se roli žen v muslimských zemích. Další kapitola ve
stručnosti pojednává o postavení žen před nástupem strany Baas k moci. Hlavní část
rigorózní práce tvoří kapitoly čtyři a pět. Obě zahrnují několik podkapitol. Kapitola
čtvrtá se věnuje roli žen během vlády strany Baas a Saddáma Husajna a je členěna podle
časové linie. Pátá kapitola se zaměřuje na situaci žen v současném Iráku. Část
postihující nynější konflikt je oproti diplomové práci rozšířená o nejnovější události let
2008 – 2010 a také o nově dostupná data. Obsahuje rovněž podkapitolu věnující se
úloze žen v post-konfliktní rekonstrukci země. Poslední kapitola práce rozebírá situaci
kurdských žen v severních částech této země. Ústřední otázka rigorózní práce zní:
„Došlo k zlepšení či naopak k zhoršení postavení iráckých žen po vojenské invazi z roku
2003?“.

Abstract
This thesis is focused on the impact of the current conflict on the status of Iraqi women.
It extends my diploma thesis from the year 2007. With the aid of a comparative method,
this thesis attempts to compare and contrast the situation of women during the period of
Baath regime with the conditions after the US-led invasion. First of all, it discusses a
position of feminism within the field of the International Relations and also a general

impact of violent conflicts and wars on the situation of women. In comparison with the
diploma thesis, a new chapter focused on the role of women in Muslim countries was
added. Following chapter is devoted to the status of women prior the Baath regime
seized the power. The core part of the thesis consists of the chapters 4 and 5 which include several sub-chapters. Chapter 4 describes the role of women during the rule of
Baath regime and Saddam Hussein and it is structured according to time line. Chapter 5
deals with the situation of women in current Iraq. Compared to the diploma thesis, new
data are available and a new sub-chapter focused on the period 2008 - 2010 was added.
Finally, the last chapter of the thesis concentrates on the situation of Kurdish women in
the northern part of the country. The main question of this thesis is: „Has the status of
Iraqi women improved or deteriorated since the beginning of the last war?“.
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Úvod
Ve své rigorózní práci bych se chtěla věnovat tomu, jak válečné konflikty
působí na postavení žen, jak ovlivňují jejich každodenní život a jakým specifickým
problémům musí ženy během válek čelit. Jedná se o rozšíření mé diplomové práce
z roku 2007. I když v současné době situace v Iráku nezaplavuje stránky novin či
různých zpravodajství tak často, jako tomu bylo v době psaní mé diplomové práce před
třemi lety, přesto má konflikt, který začal v roce 2003, dopad na život obyvatel této
země. Ve své rigorózní práci bych se chtěla zaměřit především na to, jaký má tento
konflikt dopad na každodenní život iráckých žen. Mým záměrem je porovnat situaci
Iráčanek v této zemi před pádem Saddámova režimu se stavem, který nastal po zahájení
operace Irácká svoboda v roce 2003. Zaměřím se na to, zda došlo k zlepšení či naopak k
zhoršení statusu iráckých žen, na to jak ovlivnil válečný konflikt jejich životy.
S odstupem tří let zhodnotím své závěry z roku 2007.
I když již není problematika žen ve válečných konfliktech neznámým
pojmem a dostává se jí v oboru mezinárodních vztahů v posledních letech stále větší
pozornosti, nadále podle mého názoru nepatří mezi hlavní témata této oblasti. Přes
nesporný posun v oblasti informovanosti o následcích válečných konfliktů na ženy, jsou
ve středu pozornosti stále spíše vojenské, politické či strategické aspekty konfliktů.
Zejména v České republice je tomuto tématu věnováno velice málo prostoru a z tohoto
důvodu považuji zpracování výše uvedeného tématu za přínosné.
Důvodů, proč jsem zvolila oblast Blízkého východu, konkrétně Iráku, je
několik. Blízký východ je v bezpečnostním ohledu velice nestabilní oblastí a to ať již
kvůli náboženské (sektářské) či kulturní různorodosti, tak i díky politickým nebo
územním sporům. Je to oblast s vysokou mírou vojenských konfliktů a Irák,
v současnosti v důsledku zmíněné vojenské operace, je jedním z oněch klíčových
válečných ohnisek. Tato země je však zajímavá také z pohledu genderu, neboť zejména
v 70. letech a na počátku let 80. došlo k významnému zvýšení míry participace žen ve
veřejném životě, tedy v období, kdy byla u moci strana Baas se Saddámem Husajnem
v čele. I když důvody posílení statusu žen byly čistě pragmatické a v 90. letech došlo
opět k jeho zhoršení, lze říci, že v prvních dvou dekádách vlády strany Baas můžeme
pozorovat celkové zlepšení životní úrovně žen jakož i jejich postavení ve společnosti.
V minulém století, především v době, kdy měla v oboru mezinárodních
vztahů velký vliv realistická východiska, se ženské otázce nevěnovala prakticky žádná
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pozornost. Změna nastala až s nástupem kritických teorií, zejména pak feminismu.
Feministický přístup v mezinárodních vztazích významně přispěl k začlenění ženské
zkušenosti do této vědecké oblasti. Proto bych chtěla první kapitolu své rigorózní práce
v krátkosti věnovat feministickému přístupu v rámci oboru a rovněž i nastínit pohled na
válečné konflikty z feministické, či lépe řečeno genderové, perspektivy. Oproti
diplomové práci jsem se rozhodla rozšířit rigorózní práci o kapitolu s názvem „Ženy
v muslimských zemích“, neboť náboženství hraje v oblasti Blízkého východu
významnou úlohu. V případě Iráku můžeme v průběhu let vidět jeho měnící se dopad na
život iráckých žen. S nástupem Saddáma Husajna k moci byla role náboženských elit
omezena, oficiálně se jednalo o sekulární stát. Ke konci Husajnovy éry nastává v této
oblasti obrat, jenž je charakterizován příklonem k fundamentalistickým silám, které
tento diktátor potřeboval k upevnění své moci. Situace po pádu režimu pak jasně
ukazuje, že role náboženství na život obyvatel Iráku, na život žen v této zemi, je
neoddiskutovatelná. Sektářské boje, které kulminovaly v roce 2007, významně ovlivnily
každodenní život občanů této země. Než se zaměřím na klíčovou část své práce, ve
stručnosti také zmíním, jaká byla situace iráckých žen v první polovině 20. století, tedy
v době, kdy se k moci ještě nedostala strana Baas. Stať diplomové práce je složena
celkem z šesti kapitol, přičemž stěžejní část tvoří kapitola čtvrtá a pátá. Za klíčový
předěl volím americkou vojenskou operaci z roku 2003. Čtvrtá kapitola, která je
zaměřena na období vlády strany Baas a Saddáma Husajna, je členěna podle časové
linie. Toto rozdělení je užitečné, neboť umožňuje odhalit postupně se měnící
společenské klima ve vztahu k postavení iráckých žen. Pátá kapitola zachycuje současný
stav v Iráku. Oproti diplomové práci obsahuje aktualizovaná data a informace, které
v roce 2007 nebyly k dispozici a rovněž zahrnuje novou podkapitolu věnující se letům
2008 – 2010.a Obě kapitoly, tj. čtvrtou a pátou, pak zakončuji celkovým shrnutím a
zhodnocením. Závěrečnou kapitolu tvoří situace kurdských žen v této zemi. V
porovnání se zbytkem země zde totiž můžeme zaznamenat výrazně odlišný vývoj, co se
týče jejich postavení, a to jak v období Saddámova režimu tak i v současnosti.

a

:

V tezích k rigorózní práci jsem uváděla členění na teapy 2003 – 2006 a 2007 – 20010. Jelikož byl rok
2007 stále ve znamení násilností, které začaly v roce 2006, rozhodla jsem se z praktických důvodů
toto časové rozdělení upravit.
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Jelikož je válka v Iráku stále velice aktuální téma, je zřejmé, že tištěné
literatury k tématu není příliš mnoho, a to ani s odstupem tří let od zpracování mé
diplomové práce. Většina vydaných knih týkající se války v Iráku je zaměřena na
samotný konflikt z vojenské perspektivy. V českém jazyce jsem nenalezla žádnou
relevantní publikaci zabývající se problematikou postavení žen v Iráku, proto většina
zdrojů bude v jazyce anglickém. Právě ono nedostatečné zpracování této látky v České
republice je jedním z důvodů, proč považuji za užitečné se této problematice dále
věnovat. Významnou část zdrojů tvoří odborné články mezinárodních (zejména OSN) a
nevládních (např. Amnesty International, Červený kříž, Human Rights Watch atd.)
organizací či novinová zpravodajství, jež jsou k dispozici ve většině případů
v internetové podobě. Pro první kapitolu věnující se feministickému přístupu a vlivu
konfliktních situací na ženy lze nalézt poměrně dostatek zdrojů jak v tištěné (knihy,
periodika), tak i v internetové podobě, neboť feministický přístup v mezinárodních
vztazích zaznamenal v poslední době značného rozmachu. Pravdou nicméně je, že i
těchto publikací je v České republice poměrně poskrovnu. Většinu citovaných zdrojů
uvedených v první kapitole práce tak představují publikace získané během studijního
pobytu v Irsku. Potřebné materiály pro vypracování stěžejní části práce, tj. situace
iráckých žen před svržením Saddámova režimu a vývoj jejich postavení po roce 2003,
jsou dostupné zejména díky práci různých nevládních organizací, neziskových spolků a
samozřejmě činnosti OSN. Důležitým zdrojem pro tuto část práce se stala i kniha Nadje
Al-Ali „Iraqi Women – Untold Stories from 1948 to the Present“, která byla v březnu
2007 vydána v Londýně, a v níž se autorka věnuje v závěrečné části právě současnému
konfliktu. O dva roky později pak tato autorka ve spolupráci s Nicolou Pratt vydala
knihu s názvem „What kind of Liberation? Women and the Occupation of Iraq“, která
představuje rovněž významný zdroj informací. Oproti předchozí knize se autorky více
věnují současnému konfliktu a to především letům 2003 – 2007.
Základní metodou, jež jsem pro svoji práci zvolila, je komparativní metoda.
Metoda komparace se jeví jako nejvhodnější přístup k tématu, neboť mi umožní vhodně
porovnat situaci iráckých žen pod nadvládou strany Baas, v jejímž čele stál Saddám
Husajn, se situací, jež nastala po vojenské operaci započaté roku 2003, a vyvodit tak
potřebné závěry. K jednotlivým kapitolám budu přistupovat na základě empirickoanalytické metody, pomocí které budu zkoumat z hlediska genderové perspektivy
jednotlivá období v historii Iráku i současnou situaci.
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Klíčová otázka, na kterou bych chtěla v této práci nalézt odpověď, je tedy
tato: „Došlo k zlepšení či naopak k zhoršení postavení iráckých žen po vojenské invazi
z roku 2003?“ V roce 2007, v době vypracování mé diplomové práce, nebylo možné na
tuto otázku jednoznačně odpovědět. Situace byla v té době z důvodu vyhrocené
bezpečnostní situace značně nepřehledná. Lze tedy nyní po více než třech letech říci,
zda se situace v tomto ohledu zlepšila či naopak?
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1. Válečný konflikt – feministický přístup k řešení konfliktů

1.1 Feminismus a diversita
Feministický přístup v rámci oboru mezinárodních vztahů představuje
poměrně nový směr. Jak podotýká Sandra Whitworthb ve své knize „Feminism and
International Relations“, obor mezinárodních vztahů dlouhou dobu odolával,
v porovnání s ostatními sociálně vědními disciplínami, začlenění genderové perspektivy
do svého okruhu zájmů. Nejeví se to být příliš překvapivé, když vezmeme v úvahu
dominantní realistickou tradici, jež dávala pouze málo prostoru, pokud vůbec, pro
uplatnění feministických východisek.1 Nicméně s nástupem nových teoretických
přístupů, zejména pak se zahájením tzv. třetí velké debaty v rámci oboru na sklonku 80.
let minulého století, se otevřel určitý prostor i pro začlenění feministického hnutí a
genderové perspektivy do tohoto vědního oboru.
Pokud hovoříme o feminismu jako o hnutí, je nezbytné zdůraznit, že se
nejedná o homogenní směr. Jak uvádí Jill Steans ve své knize „Gender and International
Relations – An introduction“, lze říci, že zde existuje „mnoho feminismů“, které mají
odlišné cíle i metody, jak těchto cílů dosáhnout.2 Stejný názor zastává i Rosemarie
Tong, která rovněž poukazuje na to, že zde není pouze jedna feministická teorie, jeden
přístup k „ženské otázce“. Naopak je zde mnoho teorií, jež se snaží různým způsobem
vysvětlit příčiny útlaku žen a navrhují odlišné postupy k dosažení jejich „osvobození“.
Ve své knize „Feminist Thought - a comprehensive introduction“ nabízí jednu
z možných a široce rozšířených klasifikací tohoto hnutí, jež je založena na politickém
hledisku. Feministický přístup člení na liberální feminismus, radikální, marxistický,
socialistický,

psychoanalytický,

existenciální

a postmoderní.3

Odlišné členění

vycházející z epistemologických (metodologických) předpokladů poskytuje například
Sandra Harding, jež rozlišuje feminismus na empirický, feministické stanovisko (či
standpoint) a postmoderní feminismus.4 Další teoretikové, konkrétně pak Sandra
Withworth, kombinují výše uvedené členění z důvodu zachování jak politického tak i
b

Kde není znám český přepis u názvů míst a jmen osob, používám znění anglické.
WHITWORTH, S. (1994) Feminism and International relations. London: Macmillan Press Ltd, s. 1.
2
STEANS, J. (1998) Gender and International Relations. Cambridge: Polity Press, s. 15;
WHITWORTH, S. (1994). cit.d., s. 11.
3
TONG, R. (1998) Feminist Thought – A Comprehensive Introduction, Boulder & San Francisco: Westview Press, s. 1.
4
HARDING, S. (1986). The Science Question in Feminism, New York: Cornell University Press, s. 24.
1
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epistemologického přístupu. Sandra Withworth nabízí členění na liberální, radikální a
postmoderní feminismus.5 Nutno však podotknout, že ani výše uvedené směry nejsou
vnitřně homogenní.
Cílem této práce není podrobný rozbor jednotlivých směrů feministického
hnutí, nicméně je potřebné si uvědomit, že feministické pojetí válečného konfliktu a role
žen v něm se odlišují v závislosti na konkrétním směru. Pokud bychom se nechali
inspirovat liberálním feminismem, pak by jedním z možných postupů pro dosažení
rovnoprávnosti žen byla i jejich přítomnost na „bitevním poli“, neboť tento přístup vidí
řešení nerovného postavení žen v jejich úplném začlenění do stávajících společenských
struktur. Naopak radikální feminismus kritizuje tento liberální směr s tím, že jím
nabízené východisko je založeno na mužských hodnotách a jak Jill Steans podotýká
„povzbuzuje ženy, aby usilovaly o to, co jsou v podstatě patriarchální hodnoty“.c

6

Místo snahy vyrovnat se mužům ve společnosti založené na maskulinních principech, za
něž jsou tradičně považovány např. agresivita či soutěživost, by se měly ženy podle
některých radikálních feministek snažit vytvořit svoji vlastní „ženskou kulturu“, ve které
jsou oceňovány „ženské hodnoty“ jako je mateřství, empatie či mírumilovnost.7
Radikální feministka Mary Daly k tomu dodává: “Radikální bytí žen je vskutku
výpravou do jiného světa. Představuje jak objevení tak i vytvoření světa jiného než
patriarchálního.”

8

Nicméně i tento směr se setkal s kritikou a to zejména z řad

postmoderních feministek a feministického proudu třetího světa, jež radikálnímu
feminismu vytýkají především fakt, že považuje ženy za homogenní skupinu. Západní
feminismus z jejich pohledu opomíjí řadu faktorů, jako je vliv kultury, rasy, náboženství
či společenský status. V důsledku toho, že je založen na „sociální zkušenosti západních,
buržoazních, heterosexuálních, bílých žen“, lze pak jeho závěry a doporučení těžko
aplikovat na zkušenosti žen z jiného prostředí.9 A jak podotýká Sandra Withworth,
slabinou radikálního feminismu je rovněž to, že „reprodukuje přesně stejné pojetí mužů
a žen, maskulinního a femininního, které je typické pro patriarchální zřízení.“10 Avšak i
postmoderní přístup má řadu úskalí mezi než patří právě i onen důraz na rozmanitost a
5

WHITWORTH, S. (1994). cit.d., s. 11-23.
Není-li uvedeno jinak, jedná se u cizojazyčných zdrojů o autorský překlad.
6
STEANS, J. (1998). cit.d., s. 20
7
STEANS, J. (1998). cit.d., s. 20; WHITWORTH, S. (1994). cit.d., s. 17- 18.
8
DALY, M. (1979). Gyn/Ecology – The Metaethics of Radical Feminism, London: The Women`s Press,
s. 1.
9
HARDING, S. (1986a). The Instability of the Analytical Categories of Feminist Theory. Signs. vol. 11,
no. 4, s. 646-645.
10
WHITWORTH, S. (1994). cit.d., s. 20.
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víra v neexistenci „univerzální ženské zkušenosti“. V souvislosti s tím si pokládá Linda
Alcoff otázku: „Čeho se můžeme dožadovat ve jménu žen, pokud „ženy“
neexistují…?“11 Rovněž i z metodologického hlediska skýtá tento přístup nesnáze,
neboť je spojen s fragmentací epistemologického přístupu. Robert Keohane k tomu
dodává, že „by bylo pohromou pro feministickou teorii mezinárodních vztahů vydat se
touto cestou“.12
Jak již z výše uvedeného vyplývá, feminismus je vskutku rozmanité a
diverzifikované hnutí, jehož jednotlivé směry pojímají různými způsoby snahy o
zrovnoprávnění žen ve vztahu k mužům. Z důvodu rozsahu této práce i samotného
tématu zde nebudu rozebírat další směry a rovnou se zaměřím na samotný válečný
konflikt a jeho dopad na ženy. Jsem si vědoma toho, že ženy nepředstavují homogenní
skupinu a konfliktní situace na ně mají odlišný dopad v závislosti například na jejich
třídním postavení či etnické příslušnosti. To samé platí samozřejmě i pro muže.
Nicméně lze dle mého názoru konstatovat, že celkově konflikt ovlivňuje jinak ženy a
jinak muže, čemuž se budu věnovat v další části této kapitoly.

1.2 Ženy a válka - vliv konfliktu na postavení žen
Významnou roli při zkoumání odlišného dopadu konfliktu na muže a ženy
sehrává tradiční genderové rozdělení rolí, které se samozřejmě liší podle společenského
prostředí, kultury, náboženství a dalších faktorů. Nicméně lze říci, že obecně se pohlíží
na muže a ženy ve válečném konfliktu odlišně. V tradičním pojetí to jsou muži, kdo
vedou války, jsou povoláváni do zbraně a účastní se bojů. Naopak ženy sehrávají roli
ošetřovatelek, matek, manželek, jejichž úkolem je muže podporovat na „domácí
frontě“.13 Toto rozdělení vychází z tradičního pojetí rolí, které zdůrazňuje „přirozené“
odlišnosti mezi pohlavími. Muž je v tomto ohledu ten, kdo inklinuje spíše k násilnému,
agresivnímu chování, žena je naopak vyobrazena jako bytost všeobecně mírumilovná a
násilím opovrhující. Podle Jean Bethke Elshtain tento přístup neodráží skutečnou realitu
v době válek. Snaží se spíše zajistit a upevnit ono tradiční rozdělení na muže válečníky a
11

ALCOFF, L. (1988). Cultural Feminism versus Post-Structuralism: The Identity Crisis in Feminist Theory. Signs. vol. 13, č. 3, s. 420.
12
KEOHANE, Robert O. (1991). International relations theory: contributions of a feminist standpoint. In
GRANT, R.; a NEWLAND, K. (eds.). Gender and International Relations, Buckingham: Open
University Press, s. 46.
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ženy neúčastnící se bojů, což s sebou podle Elshtain přináší řadu úskalí, neboť se tak
umlčují hlasy těch, kteří nezapadají do tohoto rámce – tedy mužů pacifistů a žen aktivně
zapojených do bojů.14 To, že se ženy účastnily a účastní bojů, dokládá i Joshua
Goldstein ve své knize „War and Gender“. Poukazuje na skutečnost, že zejména
v guerillovém způsobu boje představují ženy významný prvek. Uvádí zde příklad jedné
z hlavních íránských guerillových skupin působících v Iráku v 90. letech 20. století, jež
čítala přibližně třicet tisíc vojáků a byla vedena íránskou ženou a jejím manželem.
Zároveň však Goldstein dodává, že jakmile povstalecké jednotky převezmou moc a
vytvoří stálou armádu, ženy jsou z boje povětšinou vyloučeny. Tento fakt naznačuje, že
příčiny odepření vstupu žen do nově vzniklých armád budou pravděpodobně jinde než v
tom, že by ženy nebyly kompetentní a bojeschopné jako muži, když své vojenské
schopnosti jasně prokázaly v guerillové části boje.15 Aktivní podpora militarismu či
participace žen v bojových akcí není něčím výjimečným ani pro Claire Renzetti a
Daniela Currana, jak můžeme vidět v jejich knize nazvané „Ženy, muži a společnost“.16
I když se ženy účastní bojů, je nesporné, že na „bitevním poli“ představují
většinu padlých muži. Současně však musí být zdůrazněno, že ženy tvoří většinu
civilních obětí a výrazněji na ně doléhá celkové zhroucení sociálních struktur spjatých
s válkou.17 Tento fakt by neměl být opomíjen zejména v souvislosti se současným
vývojem vedení boje, který již není spjat s vymezeným frontovým prostorem, ale čím
dál tím více zasahuje právě civilní obyvatelstvo. Podle přibližných odhadů OSN,
představuje celosvětový podíl civilních obětí válečných konfliktů od konce 2. světové
války 95% z celkového počtu padlých. Toto ohromné číslo kontrastuje s 5 % podílem
zabitých civilistů během 1. světové války.18 Právě ony dřívější střety profesionálních
armád spojené s frontovou či zákopovou válkou jsou postupně vytlačovány stále
častějšími a méně vymezenými vnitřními konflikty, guerillovým způsobem vedení
války, jež bez vší pochybnosti intenzivněji postihuje právě civilní obyvatelstvo. Je tedy
zřejmé, že zapojení genderové perspektivy do řešení konfliktních situací je nutností,
bereme-li v potaz podíl žen mezi civilisty v průběhu válečných konfliktů.
13

JACK, el A. (2003). Gender and Armed conflict. Bridge [online], [cit. 20.4.2007]. Dostupné z:
<http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/CEP-Conflict-Report.pdf>.
14
ELSHTAIN, J. B. (1987). Women and War. USA: Basic Books, s. 4.
15
GOLDSTEIN, J. (2001). War and Gender. Cambridge: University Press, s. 77-83.
16
REZZENTI, C.; CURRAN, D. (2003). Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, s. 404-405.
17
JACK, el A. (2003). Gender and Armed conflict, Bridge. [online]. [cit. 20.4.2007]. Dostupné z:
<http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/CEP-Conflict-Report.pdf >.
18
BUSHRA, el J.; PIZA-LOPEZ, E. (1994). Development in Conflict: Gender Dimension. Oxford:
Oxfam, s. 3.
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Judy El Bushra člení válečné konflikty na konflikty mezinárodní a vnitrostátní.
Toto rozdělení je užitečné, neboť postihuje odlišný způsob vedení války a s tím i dopad
na civilní obyvatelstvo. Mezi mezinárodní konflikty řadí především války mezi státy, či
okupaci jednoho státu jiným. Zahájení mezinárodního konfliktu bývá ve většině případů
formálně deklarováno a účastní se ho organizované armády. Profesionální vojáci
využívají nejmodernější zbraně, které jim často umožňují vyhnout se přímému kontaktu
s nepřítelem. Negativní dopad na civilní obyvatelstvo je samozřejmě značný. Kromě
obětí na životech patří mezi časté následky také kolaps infrastruktury či narušení
dosavadních sociálních a politických struktur.19 Jak uvádí Bridget Byrne, genderové
vztahy jsou v případě mezinárodního konfliktu významně ovlivněny všeobecnou
militarizací státu. Tento stav „polarizuje pojetí maskulinních a femininních hodnot a
vede k zaujmutí konzervativního postoje k genderově formovanému způsobu chování,
jenž v případě žen omezuje jejich svobodu pohybu a projevu.“20 Rovněž poukazuje i na
fakt, že během vojenských operací státu vzrůstá tlak na ženy v podobě pro-populační
politiky, k čemuž došlo, jak později uvidíme, i v případě Iráku v době íránsko-irácké
války. V souvislosti s válečným konfliktem dochází také k odlivu velké části vládních
výdajů do vojenské oblasti, a to často na úkor sociální a rozvojové politiky, což má opět
negativní dopad na postavení žen, neboť právě ony jsou tímto přístupem nejvíce
postiženy.21
U vnitrostátních konfliktů, kam patří například občanské války, se na rozdíl od
mezinárodních konfliktů často stírá rozdíl mezi ozbrojenými jednotkami, jejichž členové
se sdružují pouze neformálně, a civilním obyvatelstvem. Členové různých bojových
skupin bývají těžko rozpoznatelní, nelze je identifikovat podle uniformy či dalších
znaků typických pro profesionální vojáky.22 Civilní obyvatelstvo je tak neustále
vystaveno nejistotě, obavám o majetek, o svůj život i životy svých blízkých. Muži jsou
proti své vůli odváděni do boje, či rovnou zabíjeni. Ženy musí zastat jejich roli a snažit
se udržet fungování rodiny za krajně nestabilní bezpečnostní situace. Vnitrostátní
konflikty, jak uvádí Bridget Byrne, mají rovněž za následek velké množství uprchlíků,
z nichž převážnou většinu tvoří ženy. 23
19

BUSHRA, el J.; PIZA-LOPEZ, E. (1994). cit.d., s. 3.
BYRNE, B. (1996) Gender, Conflict and Development, Bridge. [online]. [cit. 20.4.2007]. Dostupné z:
<http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/re34c.pdf>, s. 8.
21
BYRNE, B. (1996). cit.d., s. 8.
22
BUSHRA, el J.; PIZA-LOPEZ, E. (1994). cit.d., s. 10.
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BYRNE, B. (1996). cit.d., s. 8.
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Důležité je nicméně podotknout, že toto rozčlenění konfliktů nemusí být
striktní, naopak se někdy jak vnitro- tak i mezi-státní konflikty prolínají a navzájem
ovlivňují, což byl i příklad války v Perském zálivu.24 A jak bude z další části této práce
patrné, stejně tak i současný konflikt v Iráku obsahuje dle mého názoru oba tyto znaky
konfliktní situace.
Ozbrojený konflikt vystavuje všechny zúčastněné jedince zvýšené míře násilí,
ovlivňuje psychiku a každodenní život mužů i žen. Přece jen zde jsou však odlišné
genderově motivované hrozby, jimž musí obě pohlaví čelit. Jak podotýká Cynthia
Cockburn, muži a ženy obvykle umírají ve válečném konfliktu za odlišných okolností,
jsou rovněž vystaveni i jiným formám zneužívání či mučení, a to jak z důvodu
fyzických rozdílů mezi pohlavími, tak i kvůli odlišnému kulturnímu pojetí mužského a
ženského těla.25 Nyní bych se tedy chtěla zaměřit na to, s jakými specifickými problémy
se musí ženy během válek vyrovnávat a jak na ně konflikt v jeho jednotlivých fázích
doléhá. Tuto část budu členit na 3 období – fázi před vypuknutím války, období
otevřeného konfliktu a post-konfliktní situaci.
První fáze, předcházející otevřenému propuknutí konfliktu, je často
charakterizována narůstajícím napětím a zvýšenou mírou agresivního chování uvnitř
společnosti, což má přímý dopad na stávající status žen i mužů. Tato proměna
společenského klimatu, ve kterém se vyostřuje tradiční pojímání mužských a ženských
rolí, představuje významný prvek, na jehož základě lze indikovat blížící se vypuknutí
konfliktu. Susanne Schmeidl spolu s Eugenii Piza-Lopez uvádí, že faktory jako
„zhoršení postavení žen, jejich diskriminace (stejně tak, ale i mužů, kteří například
odmítnou jít do boje), … porušování základních lidských práv žen a násilné útoky na ně,
mohou být předzvěstí dalších represí a násilného konfliktu.“26
Za důležité indikátory spjaté se změnou genderových rolí ve společnosti S.
Schmeidel a E. Piza-Lopez považují: „odklon od otevřené společnosti k uzavřené;
přijetí omezujících zákonů (zacílených zejména na ženy); účelovou restriktivní
interpretaci existujících zákonů; oceňování agresivního chování a propagandu
24

BUSHRA, el J.; PIZA-LOPEZ, E. (1994). cit.d., s. 10.
COCKBURN, C. (2001). The Gendered Dynamics of Armed Conflict. In MOSER, C.; CLARK, F.
(eds.). Victims, Perpetrators or Actors? London: Zed Books, s. 22.
26
SCHMEIDL, S.; PIZA-LOPEZ, E. (2002). Gender and Conflict Early Warning: A Framework for Action. [online]. [cit. 21.4.2007] . Dostupné z: <http://www.internationalalert.org/publications/getdata.php?doctype=Pdf&id=80>, s. 13-14.
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vyzdvihující hyper-maskulinitu“.27 V tomto období se celkově snižují možnosti mužů a
žen odchýlit se od tradičně zažitého rámce chování (muž bojovník, ochránce X žena
oběť, hodna ochrany). Možnost žen zapojit se do veřejné sféry je omezenější.
Společnost vyzdvihuje a oceňuje jejich femininitu, jež je spjatá s výchovou dětí a péčí o
domácnost. Celkově v této době stoupá dohled komunity nad ženami, nad jejich
způsobem chování, vystupování, jejich životem. Je to dáno mimo jiné tím, že na
symbolické rovině jsou ženy tradičně ztotožňovány s národem, etnikem. Naopak na
muže je kladen silný tlak, aby se projevovali jako průbojní a agresivní jedinci.
Maskulinní vzorce chování se v tomto období stávají násilnějšími. Tradičně se od nich
očekává, že přijmou roli válečníků či ochránců národa (=žen) a ti, kteří se v tomto
ohledu nepřizpůsobí, se stávají často terčem útoků.28 Toto ovzduší násilí, agresivity a
strachu se přenáší i do privátní sféry.29
Celkově negativní dopad na postavení žen a jejich životní standard má
militarizace států - typická pro toto období, v jejímž důsledku dochází k odlivu
finančních prostředků z oblastí jako je sociální péče, zdravotnictví či školství. Vzhledem
k tradiční roli žen ve společnosti, jež je spjatá s péčí o potomstvo, je omezení výdajů do
těchto oblastí pro ženy obzvláště bolestivé. Militarizace společnosti má rovněž často za
následek zvýšený výskyt prostituce a sexuálního obtěžování žen.30
V dalším období, období otevřeného střetu, se ženy do konfliktu zapojují
odlišným způsobem než muži. Nicméně je důležité zdůraznit, že nehrají pouze roli
pasivních obětí, ale jsou často jeho aktivní součástí a to ať už jako účastnice v bojích (na
různých úrovních), tak i jako členky nevládních organizacích a mírového odboje.31
V některých případech se dokonce dopouští zločinů se stejnou krutostí jako muži.
Příkladem může být jejich aktivní účast na genocidě ve Rwandě, jak dokládá například
práce „Rwanda – not so innocent: when women become killers“32.
Podle publikace Světové banky „Gender, Conflict and Development“ je velice
časté, že jsou ženy součástí vojenských jednotek či různých guerillových skupin. A jak
27

SCHMEIDL, S.; PIZA-LOPEZ, E. (2002). cit.d., s. 13-14.; STERN, M.; NYSTRAND, M. (2006).
Gender and Armed Conflict, Sida [online]. [cit. 21.4.2007]. Dostupné z:
<http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA28381_Gender+A5+web.pdf&a=23381>, s. 60-2.
28
STERN, M.; NYSTRAND, M. (2006). cit.d., s. 10-11.
29
SCHMEIDL, S.; PIZA-LOPEZ, E. (2002). cit.d., s. 13.
30
STERN, M.; NYSTRAND, M. (2006). cit.d., s. 65.
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BOUTA, T.; FRERKS, G. (2002). Women`s Role in Conflict Prevention, Conflict Resolution and PostConflict Reconstruction, Clingendael [online]. [cit. 21.4.2007]. Dostupné z:
<http://www.clingendael.nl/publications/2002/20021102_cru_bouta.pdf>, s. 40.
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uvádí, pokud hovoříme o aktivní účasti v boji, nemusí se jednat vždy pouze o přímý boj.
Ženy podle autorů této práce, ať již dobrovolně nebo z donucení, zde zastávají většinou
tři různé role, které se však ve skutečnosti často prolínají. První skupinou jsou ženy
válečnice, jejich počet je ve srovnání s muži nízký, nicméně ne přímo zanedbatelný.
Druhou, mnohem početnější skupinu představuje role podpůrná, kdy ženy zastávají
pozice různých poslíčků, zdravotních pracovníků, kuchařek a apod.33 Do této skupiny
lze zařadit i sexuální služby, které pro ženy často znamenají jediné východisko pro
zajištění základních potřeb svých i blízkých.34 Třetí skupinu tvoří role závislá, kdy ženy
doprovází své mužské protějšky do boje. Jak již bylo řečeno, všechny tyto role se ve
skutečnosti prolínají, ženy jsou: „zároveň bojovnice, špiónky, matky, kuchařky a
manželky.“35
Kapitolu samu o sobě představuje genderově motivované násilí v průběhu
konfliktu. Nutno podotknout, že tomuto druhu násilí jsou vystaveni i muži, nicméně v
mnohem menší míře než ženy. Ruth Seifert poskytuje několik možných vysvětlení, proč
je znásilňování žen v průběhu válek tak rozšířené. Podotýká, ze znásilňovaní bylo a je
součástí nepsaných pravidel válek, pravidel, ve kterých se ženy na dobytém území
stávají pro vítěznou stranu „kořistí“.36 Nicméně rovněž zdůrazňuje, že: „v kontextu
války, může být znásilnění považováno i za projev symbolického ponížení mužského
protivníka.“37 Nepřítel tím demonstruje neschopnost mužů poražené země ochránit své
ženy a zpochybňuje tím tak jejich maskulinitu. Domnívá se, že cílem válečného
znásilňovaní je podlomit protivníkovy kulturní hodnoty. Ženy jsou v tomto ohledu
primárním terčem, a to v důsledku jejich společenského statusu a jejich významu
v rámci rodinné struktury.38 Meredeth Turshen rovněž poukazuje na to, že cílem
znásilnění může být také snaha nepřítele, aby ženy porodily děti do jejich společenství,
či naopak zabránit ženám, aby přivedly na svět další potomky do své komunity – a to v
důsledku toho, že se jako znásilněné stanou pro společnost nepřijatelné, či jim nepřítel
způsobí taková zranění, že nebudou schopny dále mít děti. Znásilnění tedy nejen že
33
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přivodí obětem obrovské osobnostní trauma, ale v mnoha společnostech, mezi něž
bezesporu patří země Blízkého východu, jsou tyto ženy, jak již bylo naznačeno,
považovány za hanbu pro celou rodinu i širší komunitu. Výjimkou pak nejsou případy,
kdy je znásilněná žena, jež se svěří se svým utrpením, zabita členem své rodiny, jejíž
čest z jeho pohledu pošpinila (tzv. vraždy ze cti). Z tohoto důvodu ženy ve většině
případů nevyhledají odbornou pomoc, snaží se samy vyrovnat se svými otřesnými
zážitky a vytěsnit je z paměti, což má dlouhodobé následky na jejich psychiku.39
Je nepochybné, ze strach ze znásilnění a dalších forem násilí výrazně
omezuje běžné denní aktivity žen. Ty, jež se přímo neúčastní konfliktu, se samozřejmě
musí vyrovnávat s každodenními povinnostmi a dopad na jejich životy je často odlišný
ve srovnání s muži. Ti jsou totiž většinou odvedeni do boje a ženy tak musí zastat i
jejich roli v rodině. V průběhu konfliktu se tak ženy stávají „hlavami“ domácností, hrají
klíčovou roli při obstarávání základních potřeb pro členy své rodiny. Jsou nuceny se za
krajně nestabilní situace vydávat často na dlouhé vzdálenosti, aby získaly pitnou vodu,
potraviny pro své děti, a jsou tak denně vystaveny obrovskému riziku.40
Nicméně je nutné podotknout, že tento fakt má v mnoha ohledech i pozitivní
dopad. V důsledku nedostatku pracovních sil musí zastat ženy i takové práce, jež byly
do té doby výhradně spjaty s muži, čímž dochází k významnému narušení tradičně
pojímaných rolí. Paradoxně tak konfliktní situace může přispět k emancipaci žen daného
státu či komunity. V průběhu konfliktu se také otevírá ženám možnost zakládat různé
mírové organizace a celkově se zvyšují jejich možnosti zapojit se do veřejného života na
formální i neformální rovině. Otázkou ovšem zůstává, zda tyto změny v souvislosti
s postavením žen jsou trvalé, či se po ukončení konfliktu vrátí k původnímu stavu.41
To, zda budou mít ženy možnost udržet si nabyté postavení, často závisí
především na jejich zapojení se do post-konfliktní rekonstrukce státu. Období po
ukončení konfliktu je pro ženy v tomto ohledu velice důležité a nejen pro ně ale i pro
celou společnost, neboť participace žen na mírových jednání je všeobecně považována
za přínosnou pro celkovou stabilizaci situace.42 Podle rezoluce Rady bezpečnosti (RB)
39
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OSN 1325 může „porozumění dopadu ozbrojeného konfliktu na ženy a dívky, efektivní
institucionální opatření zaručující jejich ochranu a plnou účast v mírovém procesu
významně přispět k udržení a podporování mezinárodního míru a bezpečnosti.“43
Skutečností však je, že na oficiální úrovni je vyjednávání mírových podmínek a
budoucího směřování států nadále ve většině případů doménou mužů. Ženy jsou přes
jejich nepochybnou účast v konfliktech a pro-mírových hnutích z poválečných
vyjednávání stále vylučovány, což má často za následek, že se situace v zemi, co se týče
genderových vztahů, pomalu vrací k předválečnému stavu.44
V této části práce jsem se pokusila nastínit teoretický přístup feminismu
v rámci oboru a především pak poskytnout pohled, rozhodně ne vyčerpávající,

na

válečný konflikt z „ženské“ perspektivy. Problematika žen v konfliktech, jejich
postavení a reálné dopady na jejich život je téma velice rozsáhlé a komplikované, a to
mimo jiné i z důvodu výše zmíněné rozmanitosti. Jak již jsem uvedla v úvodu této
kapitoly, ženy nepředstavují jednolitou skupinu, konflikty působí odlišně na ženy
různých národů, etnik, ras, náboženství a tak snaha generalizovat zkušenosti žen
v konfliktech s sebou přináší vždy určité zjednodušení. To bude platit i pro další část
této práce, která se zaměřuje na postavení žen v muslimských zemích.

43
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2. Ženy v muslimských zemích
Stejně jako nelze zevšeobecňovat postavení žen ve válečných konfliktech, není
možné ani ženy vyznávající islám brát jako homogenní skupinu. Jak uvádí Herbert
Bodman v knize „Women in Muslim Societies“, na světě vyznává islám přibližně půl
miliardy žen. V západní civilizaci často přetrvává zavádějící rovnítko mezi islámem a
Blízkým východem, avšak muslimové žijící v této oblasti tvoří pouze necelou čtvrtinu
z celkového počtu lidí hlásících se k tomuto náboženství. Kromě Blízkého východu je
islám dominantním náboženstvím v řadě afrických států, v oblasti střední, jižní a
jihovýchodní Asie. V Evropě tvoří početnou komunitu ve státech jako je Albánie či
Bosna a Hercegovina. Nemalý počet představují i přistěhovalci v západní Evropě a v
Americe.45
V této kapitole bych se chtěla zaměřit na oblasti, které jsou v rámci islámu ve
spojení s ženami často diskutované. Na nich se pokusím demonstrovat výše uvedené
tvrzení, že ženy žijící v muslimských zemích nelze považovat za jednotnou skupinu, že
je islám neovlivňuje všechny stejně. To, jak je Korán vykládán, ve značné míře
ovlivňuje například politické zřízení v dané zemi, ale i místní tradice, které se do
výkladu promítají. Vliv islámu na postavení žen tak bude mít jinou povahu v zemích
jako je tradičně konzervativní Saudská Arábie na jedné straně či Tunisko s liberálními
zákony na straně druhé. Rovněž může mít i specifický vliv na postavení iráckých žen.
Počátky islámu spadají do 7. st.n.l. a jsou spojeny s učením proroka
Muhammada. Před nástupem tohoto monoteistického náboženství vyznávali Arabové
náboženství polyteistická. Jak uvádí Luboš Kropáček ve své knize „Duchovní cesty
islámu“:

„Náboženství

předislámských

Arabů

mělo

povahu

antropomorfního

naturalismu. Uctívali astrální božstva a personifikované přírodní síly a přinášeli jim
oběti na božiště ke kamenným modlám“.46 Jednalo se o společnosti silně patriarchální.
Herbert Bodman zmiňuje dokumenty ze staré Mezopotámie, které dokládají nerovné
postavení žen a mužů v předislámské době. Muž mohl svoji manželku a děti prodat, či je
dát například za své dluhy do zástavy. Rodina byla jeho majetkem a rovněž polygamie
44
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byla tehdy značně rozšířená. Zajímavá je zmínka o zahalování žen v předislámské
společnosti. V té době bylo vyžadováno, aby ženy z vyšších vrstev, vdovy a vdané ženy
nosily na veřejnosti hlavu zahalenou do šátku. Ten nenosily pouze prostitutky, tulačky a
otrokyně. Tím se odlišovaly od žen, které byly hodny společenského respektu, od žen,
jež byly pod ochranou muže. Počátky tohoto zvyku tedy sahají do dřívějších dob, než se
rozšířilo islámské náboženství, s kterým je tato tradice často spojována.47
Ortodoxní učení islámu, jak uvádí L. Kropáček, chápe Korán jako nestvořené,
přímé slovo boží, které tu je od věčnosti. Tím se liší od židovského a křesťanského
výkladu Písma, které kromě Božího zjevení připouští rovněž vliv člověka. Korán je
považován za svatý text muslimů a slouží pro ně jako návod, jak se mají chovat v životě
i ve víře.48 Korán jasně uvádí, že před Bohem jsou si muži a ženy rovni (Súra 33:35):
„Muslimové a muslimky, věřící muži a věřící ženy, poslušní a poslušné, pravdomluvní a
pravdomluvné, trpěliví a trpělivé, pokorní a pokorné, dárci a dárkyně almužny, postící
se muži a postící se ženy, cudní a cudné, muži a ženy Boha hojně vzpomínající – těm
všem Bůh věru připravil odpuštění i odměnu nesmírnou“.49 Zajímavé je srovnání Bible a
Koránu v případě vypovězení Adama a Evy z ráje. V Bibli je to Eva, která zlákala
Adama na scestí, tím, že mu dala ochutnat jablko ze zakázaného stromu. Dále v Bibli
také stojí (G3/16): Ženě [Bůh] řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství,
syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude
vládnout.“50 V Koránu jsou však vinni oba. Praví se v něm (Súra 7, 19-23): „… Však
satan jim oběma našeptal … A když oba ochutnali ze stromu, odhalila se jim nahota
jejich a jali se šíti na sebe oděvy z listí rajského. A zvolal na ně Pán jejich: „Což jsem
vám dvěma nezakázal tento strom a neřekl vám, že satan je vaším nepřítelem zjevným?“
… Odpověděli: „Pane náš věru jsme sami sobě ukřivdili …“.51 L. Kropáček podotýká,
že se na muže i ženy vztahují stejné náboženské povinnosti, tzv. pět sloupů náboženství,
které představuje vyznání víry, modlitba, almužna, půst během ramadánu a pouť do
Mekky.52 H. Bodman nicméně poukazuje na to, že ačkoliv si jsou muž a žena před
Bohem v islámu rovni, neplatí to již o jejich vzájemném vztahu.53
47
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Ve studii „Žena v islámské kultuře“ L. Kropáček uvádí, že ve srovnání
s předchozí dobou Korán zajistil ženám důstojnější postavení. Islám například zakázal
zabíjení novorozeňat ženského pohlaví, které bylo před jeho nástupem značně rozšířené.
U beduínských kmenů žijících v nehostinných pouštních podmínkách představovala
děvčátka finanční břemeno, a proto se jich kmeny často zbavovaly.54 V súře 17 (33/31)
je k tomu uvedeno: „Nezabíjejte děti své z obavy před zchudnutím, vždyť My jim i vám
obživu uštědříme. Jejich zabíjení je hříchem velkým.“55 Korán kodifikuje záležitosti
spjaté například s manželstvím, rozvodem, dědictvím či vzájemné majetkoprávní
vztahy. Ženám je v něm věnována celá jedna súra. Kromě svatého textu je postavení žen
v hojném množství popisováno také v souboru tradic, tzv. hadíthech, které jsou po
Koránu druhým základním pramenem islámského práva. Lze zde nalézt rozlišné
množství názorů na ženy – od výroků negativních, přes výčet jejich mravních
nedostatků až po vysoké ocenění bohabojných manželek a matek.56 Úctě se těšily
manželky Proroka, jako například Chadžída, i jeho dcery, zejména pak Fátima.
Muhammad podporoval vzdělání žen, na kterém se také sám podílel. Markéta
Dvořáková v článku s názvem „Rodina v islámské tradici“ poukazuje na to, že ve
srovnání s pozdějším obdobím středověku, bylo postavení žen v raně islámské
společnosti svobodnější. Uvádí k tomu: „V počátcích vývoje arabsko-islámské civilizace
vystupuje žena téměř plně svobodně…Relativně svobodné postavení ženy v původním
společenství muslimů se mění v závislosti na hlubokých ekonomických a sociálních
změnách v prvním století hidžryd.“57 Středověká islámská žena se stala symbolem
pokušení a svodu. V zájmu zachování stability muslimské obce musela být její přirozená
vyzývavost usměrňována.58
Nyní bych chtěla rozebrat často diskutované oblasti spjaté s islámskou vírou a
demonstrovat na nich značnou rozmanitost v souvislosti s postavením muslimských žen.
Cílem není podrobně rozebrat každou kategorii, jelikož to rozsah ani zaměření této
práce neumožňuje, ale spíše poukázat na variabilitu přístupu muslimských států
k jednotlivých tématům a na roli místních tradic a zvyků.
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Rodina v islámu
Jak uvádí L. Kropáček ve své knize „Duchovní cesty islámu“, základním
znakem muslimské rodiny je to, že je patriarchální a patrilineární.e Ačkoliv před Bohem
jsou si muž a žena rovni, ve vzájemném vztahu tomu tak není.59 Korán v tomto smyslu
výslovně uvádí: „Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost
jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné
ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž
neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás
jsou však poslušny nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký“.60
Uvedený verš týkající se bití žen bývá často předmětem vyhrocených debat. Zpráva
programu WISE (Women`s Islamic Initiative in Spirituality and Equality) podotýká, že
je toto sdělení některými muslimy vykládáno jako ospravedlnění domácího násilí a
druhými, v tomto případě nemuslimy, považováno za potvrzení toho, že je islám vůči
ženám násilnický. Zajímavé je pohlédnout na tento verš z lingvistického hlediska.
Zpráva WISE uvádí, že arabské slovo „Daraba“, v českém i anglickém překladu Koránu
přeloženo jako „bít“, má ve skutečnosti 25 různých významů, přičemž „bít“ či „tělesně
trestat“ jsou jen dva z nich. Uvedené slovo lze například přeložit jako „opustit“, čímž
celý verš získává na výrazně odlišném významu.61
Díky tomu, že se islámské rodinné a dědické právo opírá o výslovné pokyny
Koránu, odolává šária v této oblasti jakýmkoliv významnějším změnám. Muslimové
nicméně islámské právo hájí s tím, že dalo ženě právo na majetek, dědictví, možnost
rozvodu i finanční zabezpečení daleko dříve, než toho dosáhly Evropanky. S výjimkou
majetkoprávních vztahů je však v těchto oblastech vzájemné postavení mezi mužem a
ženou nerovné. V případě dědictví platí, že podíl dívek představuje vždy polovinu
nároku jejich bratrů. Jako důvod je uváděn ten, že žena nemusí v budoucnu nést taková
finanční břemena jako muž..62 L. Kropáček k tomu říká: „Svou vůdčí převahu je muž
povinen vyvažovat plnou materiální péčí o manželku i o děti. ... Odpovědnost za její
zaopatření nese vždy jenom muž, a to v plné míře, i tehdy, když žena s jeho souhlasem
58
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chodí do zaměstnání a dostává vlastní mzdu.“63 Pokud tedy žena pracuje, pak veškerý
výdělek by měl patřit pouze jí. Podobně šária stanovuje, že při soudních procesech se
svědectví dvou žen vyrovná svědectví jednoho muže. Toto nerovné postavení se
zdůvodňuje tím, že jsou ženy méně kvalifikované a mají méně praktických zkušeností.64
V době, kdy islámské ženy navštěvují univerzity, pracují jako lékařky či političky je
však tento důvod značně zastaralý.
Manželství je v islámu tradičně vysoce ceněno. Uzavírá se smlouvou mezi
ženichem a zákonným zástupcem nevěsty za přítomnosti

svědků. Ve smlouvě je

uvedena částka, kterou ženich musí vyplatit nevěstě – jedná se o tzv. mahr. Ten je
výlučně majetkem ženy. O jeho výši nevěsta nemá právo rozhodovat, v mnohých
případech ani o výběru partnera. V muslimských zemích je i nadále poměrně rozšířený
zvyk sjednaných sňatků, které domlouvají rodiče budoucích manželů. Dívka má ale
právo vybraného ženicha odmítnout. V případě domlouvaných sňatků se však nejedná o
normu, kterou praktikují všichni muslimové. Zejména v městských oblastech začíná být
tato tradice postupně opouštěna. Minimální věk pro uzavření sňatku není v islámském
právu stanoven. Sám Muhamnad v tomto ohledu nebyl příliš dobrým vzorem, neboť se
se svoji oblíbenou manželkou Aišou zasnoubil v době, kdy jí bylo šest let, oženil se s ní
o tři roky později. Ve většině islámských států je minimální hranice stanovena od 16ti
let výše.65 V případě Iráku to je 18 let. V některých zemích, zejména pak ve
venkovských oblastech, bývá nicméně tento limit obcházen a můžeme se zde setkat
s daleko mladšími nevěstami. I v Iráku je cca 10% dívek provdáno již ve věku od 12 –
14 let. Časné sňatky s sebou nesou řadu rizik, a to například těhotenství v raném věku,
sociální izolaci dívek a vyšší vystavení hrozbě domácího násilí.66 Specifický typ sňatků
představují tzv. sňatky dočasné. Ty jsou populární především mezi šíity, sunnité je
odsuzují. Jak později uvidíme, začíná být tento typ sňatků rozšířen i v současném Iráku.
Sňatek může být uzavřen na jakoukoliv dobu a žena k uzavření nepotřebuje poručníka.
Ve smlouvě je uvedena finanční částka jakou žena od muže obdrží. Kritici tohoto typu
sňatku poukazují na to, že se v podstatě jedná o určitou formu prostituce, která je
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v islámu nelegální. Cílem tohoto svazku není plodit děti. Pokud žena otěhotní nemá
právo vymáhat po muži podporu.67
Rozvod není v islámu přímo zakázán, nicméně je požadován za nežádoucí. Ve
většině případů má podobu zapuzení či propuštění ženy mužem. Pro muže stačí uvést
třikrát za sebou zapuzující výrok. Žena se rozvodu může domáhat pouze před soudem.
Jako důvod může uvést to, že je muž dlouhodobě nezvěstný, neplní alimentační
povinnosti či ustanovení svatební smlouvy nebo je impotentní. Celkově je však pro ženu
daleko těžší rozvodu dosáhnout než pro muže. V současnosti můžeme vidět v některých
muslimských zemích snahu upravit jeho podmínky k větší ochraně žen.68
L. Kropáček shrnuje postavení ženy v muslimské rodině těmito slovy:
„Postavení ženy je skutečně závislé, na druhé straně je ale chráněna a zajištěna.
Skutečná kvalita manželství závisí zřejmě především na psychickém typu ženy, na její
osobní hierarchii hodnot, a dále na hodnotě obecné, kterou právní ani sociologické
nástroje nepostihnou: na míře lásky mezi manželi.“69

Polygamie
Jak již bylo řečeno výše, v předislámské společnosti byla polygamie značně
rozšířená. Mnohoženství je nadále akceptováno i v islámu, nicméně počet žen omezuje
Korán oproti dřívějším praktikám na čtyři. Otázka polygamie je diskutabilní a záleží na
výkladu Koránu. V súře 4 verši 3 se praví: „Bojíte-li se, že nebudete spravedliví
k sirotkům … berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři;
avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu nebo ty, jimiž
vládnou pravice vaše…“. Tento verš je tradičně považován za projev souhlasu
s polygamií. V téže súře ve verši 128/129 je však uvedeno, že: „Nikdy vám nebude
možno, abyste byli spravedliví mezi ženami, i kdybyste si to přáli…“. Uvedený verš je
tak v rozporu s předchozím, který polygamii povoluje. Liberálními interprety islámu je
často považován za popření polygamie. Konzervativnější zastánci islámského práva
institut polygamie hájí jakožto užitečný a obviňují evropská monogamní manželství
tolerující mimomanželské vztahy z pokrytectví. Rovněž dle jejich názoru představuje
polygamie schůdné řešení v případě neplodnosti ženy. Případnou neplodnost muže
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nicméně žena obdobně řešit nemůže, neboť polyandrie je v islámu zakázána.70 Dr.
Sherif Abdel Azim ve svém kontroverzním článku nazvaném „Ženy v islámu versus
ženy v židovsko - křesťanské tradici. Mýtus a realita“ poukazuje na to, že ve většině
společností je počet žen vyšší než mužů. Tento nepoměr se pak ještě zvyšuje v době
válek. Dr. Azim zde vznáší otázku, na kterou si následně odpovídá: „Proč je polygamie
povolena? Odpověď je jednoduchá: na určitých místech a v určitých dobách se vyskytují
pro polygamii závažné důvody sociální i morální“71. Podotýká, že je potřeba na
polygamii pohlížet v souvislosti s povinností společnosti zajistit péči o vdovy a sirotky.
Takto byla skutečně podle Koránu chápána. Podle L. Kropáčka byla polygamie přijata
muslimy na základě koránského zjevení po bitvě u Uhudu, kde padlo mnoho mužů a
zůstalo po nich velké množství vdov a sirotků. L. Kropáček k tomu dodává: „Hlavním
motivem byla tedy starostlivost, nikoliv vysoká libidinózita, z níž muslimy obviňovala
středověká Evropa“.72 V této souvislosti je však zapotřebí se zamyslet nad tím, jaká je
praxe v současnosti. Opravdu institut polygamie v muslimských zemích funguje tak, jak
je nastíněn v Koránu? Tedy, že muž se žení s další ženou pouze z toho důvodu, aby
danou vdovu s případnými sirotky zabezpečil?
L. Kropáček v článku nazvaném „Úděl muslimské ženy“ nicméně poukazuje
na fakt, že je význam polygamie v muslimských zemích často přeceňován. Běžným
vzorem se dle jeho názoru stává monogamní typ manželství.73 Jak však nasvědčují
poznatky studie Y. Hayase a K. Liaw stále se vyskytují muslimské státy, kde se
mnohoženství těší značné oblibě. Jedná se zejména o africké země. Polygamie je
významněji rozšířena ve státech západní Afriky. Výskyt polygamních svazků klesá
s vyšším vzděláním žen, rovněž má vliv i příslušnost k etnické skupině v dané zemi či
urbanizace. Důležitým faktorem zůstává i převládající náboženství. Ve zkoumané
skupině států, mezi které patřil Senegal s dominantním islámským náboženstvím a
křesťanská Ghana (31% polygamních svazků), Keňa (23%) a Zimbabwe (16%),
vykazoval prvně jmenovaný stát nejvyšší míru polygamních svazků, a to 48%.
Významným roli v tomto ohledu sehrála expanze evropských mocností na sklonku 19.
století a propagace křesťanství. Misionáři odsuzovali polygamní typ svazku a koloniální
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administrativy poskytovaly výhody mužům žijícím pouze s jednou ženou. Do té doby
však i v těchto státech byla polygamie značně rozšířená, a to i před příchodem islámu.
Islám tedy polygamii na africkém kontinentě nezavedl, pouze kodifikoval ustálenou
tradici. Ve společnostech, kde převládal primitivní systém zemědělství, byl muž
s větším počtem žen jednoznačně zvýhodněn. Ženy totiž zastávaly většinu těchto prací a
sloužily tak jako levná pracovní síla. Tím se také tyto africké státy odlišují od států
arabských, kde uvedený faktor nebyl určujícím pro výskyt mnohoženství.74 Pokud
porovnáme subsaharské státy křesťanské i muslimské se státy arabskými, pak význam
islámské víry jakožto určujícího faktoru pro vyšší míru polygamie nelze uplatnit.
Křesťanská Ghana, Keňa i Zimbabwe vykazují značně vyšší počet těchto svazků než
arabské země.
V arabských státech tedy můžeme vypozorovat nižší míru polygamních svazků
než v subsaharské Africe. J. Chamie ve svém článku z roku 1986 „Polygamie mezi
Araby“ podotýká, že navzdory převládajícímu názoru, je polygamie mezi muslimskými
Araby poměrně málo rozšířená. Ve většině případů se pohybuje okolo 5% a jedná se
zejména o svazky se dvěma ženami, čímž se rovněž liší od některých subsaharských
států. V Iráku roku 1957 bylo 7,5% svazků polygamních, z toho se jednalo v 88,8% o
svazky se dvěma ženami. Naproti tomu v africkém Kamerunu žila v roce 1964 celá
třetina polygamních mužů se třemi nebo více ženami.75 Mezi arabskými státy nalezneme
rovněž rozdíly v právní úpravě mnohoženství. V roce 1926 byla polygamie zrušena
v Turecku a o třicet let později také v Tunisku. Rovněž nebyla povolena v zemích ve
střední Asii a na Balkáně, kde byly u moci komunistické režimy. V této souvislosti
zmiňuje L. Kropáček válku v Bosně, která probíhala v letech 1992 – 1995 a zanechala
za sebou mnoho vdov. V zemi se pak začaly objevovat návrhy pro zavedení polygamie,
tyto tendence však byly odmítnuty.76 V zemích jako je Irák, Sýrie či Maroko podléhá
polygamie právním omezením. V Maroku má žena právo zahrnout do předsvatební
smlouvy doložku zakazující manželovi oženit se s další ženou. Nutno také podotknout,
že právní úprava polygamie se rovněž v průběhu let v některých státech měnila. Je to
právě Irák, kde byla polygamie v roce 1959 zakázána a v důsledku silné opozice v roce
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1963 znovu povolena.77 Největší skupinu nicméně tvoří arabské státy, kde je polygamie
na základě islámského práva povolena v podstatě bez omezení.

Zahalování
Zahalování žen představuje v současnosti velice ožehavé téma, které se často
stává předmětem svárů v mnoha evropských zemích. Řadu nevole vyvolal například tzv.
šátkový zákon, který byl přijat v roce 2004 ve Francii. Tento zákon zakazuje nošení
náboženských symbolů na státních školách. Podobná omezení můžeme spatřit také
v Belgii, Nizozemí či Dánsku. Debata na toto téma se rovněž vede v zemích jako Velká
Británie či Švýcarsko. Zákaz nošení náboženských symbolů na veřejnosti však můžeme
nalézt i mezi státy, kde se převažující část obyvatelstva hlásí k islámu. V Tunisku bylo
v roce 1981 zákonem zakázáno nosit náboženské symboly ve veřejných budovách.
V Turecku byl již v roce 1960 vydán zákaz pro státní úředníky nosit šátek zakrývající
vlasy a obličej.78 Z jakého důvodu je zahalování tak kontroverzním tématem? Kde má
svůj původ?
Jak již bylo řečeno výše, zahalování žen nemá svůj prapůvod v islámu ale
v dobách dřívějších. Lze jej vysledovat také v křesťanství či judaismu. Přímý příkaz, že
by musely ženy chodit zahalené od hlavy až k patě v Koránu nenalezneme. Jak
podotýká L. Kropáček svatý text ženám pouze nařizuje, aby se oblékaly slušně a
skromně a nechovaly se vyzývavě.79 To ostatně platí i pro muže. V Koránu se praví:
„Řekni věřícím, aby cudně klopili zrak a střežili svá pohlaví ...“.80 John Borneman ve
svém článku nazvaném „Veiling and women`s intelligibility“ poukazuje na skutečnost,
že v některých společnostech se zahalují i muži. Jedná se například o berberský kmen
Tuaregů hlásících se k islámu. Šátek jim ponechává nezakryté pouze oči a nesundávají
ho ani ve spánku. Rovněž muži hlásící se k různým hnutím odporu (např. v Palestině)
používají určité formy zahalování, aby skryli svoji identitu.81
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V muslimských zemích panují značné rozdíly mezi formou zahalování – od
prostého šátku, který zakrývá vlasy a hruď až po burku, kdy jsou ženě vidět pouze oči za
síťovanou mřížkou. L. Kropáček v této souvislosti uvádí: „Zahalení mělo a dodnes má
mnoho místních podob, dalších jmen a barev (nejčastější je ovšem černá, v Alžírsku
převládá bílá, v Jemenu spatříme i pestré batikové vzory, v Zálivu umně střižené
škrabošky burqa atd.).“82 Existují státy jako je Írán nebo Saudská Arábie, kde je
zahalování žen povinné ze zákona. Kromě právem vynuceného zahalování žen však
můžeme v řadě zemí vidět i tlak společenský. Daniel Bacho zmiňuje i extrémní případy,
při kterých byly ženy, které odložily své šátky, verbálně nebo fyzicky napadány. Dělo se
tak například během první palestinské intifiády v roce 1987, kdy tak ženy vyjadřovaly
svůj nesouhlas s extrémistickou politikou hnutí Hamas.83 Podobně i v současném Iráku
v období vyhroceného sektářského násilí bylo možno zaznamenat výpady proti ženám,
které nebyly řádně zahaleny. Jak však bylo výše uvedeno, jsou i muslimské státy, v
nichž je nošení šátků v určitých situacích zakázáno. Rozdíly v míře zahalování jsou
patrné také při porovnání států Blízkého východu a států subsaharské Afriky, kde tento
zvyk není z praktických důvodů rozšířen.
Je zapotřebí zdůraznit, že šátek hrál a hraje roli určitého symbolu, jehož
význam často sílí v době válečných konfliktů. Jak uvádí Leila Ahmed ve své knize
„Women and Gender in Islam“, v době britské koloniální okupace Egypta ke konci 19.
století byl šátek v očích Evropanů výrazem jak utlačování žen tak i zaostalosti islámu a
představoval i symbol jistého ospravedlnění okupace. Britové považující svoji kulturu
za nadřazenou poukazovali na osvobození žen od náboženského útlaku.84 Symbol šátku,
respektive zahalování žen, hraje svoji významnou roli i v současných konfliktech. Myra
Macdonald ve svém článku „Muslim Women and the Veil“ podotýká, že jak při invazi
do Afghánistánu, tak do Iráku, využila západní media obrazu zahalených žen k vyvolání
dojmu nezbytnosti zásahu za účelem záchrany žen z jejich krutého osudu. Uvádí k tomu:
„Na podzim roku 2001 se modrá afghánská burka stala náhle dobře známou metaforou
utlačování ženství…“85
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Ženská obřízka
Dle zprávy mezinárodní zdravotnické organizace WHO je na světě
v současnosti odhadem 100 – 140 milionů dívek a žen s obřízkou. Nejvíce je tento
mezinárodně odsuzovaný zákrok prováděn v afrických zemích, a to ve 28. Odhaduje se,
že ročně v Africe podstoupí obřízku až 3 miliony dívek. Celkově je na tomto kontinentu
cca 92 milionů obřezaných žen ve věku od 10 let. Tato tradice se však neomezuje pouze
na Afriku, lze ji nalézt na arabském poloostrově, v zemích jako je Omán či Jemen a jak
později uvidíme, rozšířena je i mezi iráckými Kurdy. Rovněž se s ní setkáme
v Indonésii, v částech jižní Ameriky, jmenovitě v Peru či Brazílii nebo u australských
Aborginiů. Do padesátých let 20. století byla prováděna i v západní Evropě a USA
jakožto léčba u žen s hysterií, epilepsií, mentálními poruchami či u lesbických žen.86
Rozlišujeme celkem čtyři základní typy ženské obřízky, které se liší rozsahem
zákroku. Nejmírnější typ spočívá v částečném nebo úplném odstranění klitorisu a je
někdy nazýván jako sunna cirkumizace, neboť pochází z arabské tradice. Právě tento
způsob obřízky patří mezi nejrozšířenější mezi iráckými Kurdy. Druhý typ už zahrnuje
úplné odstranění klitorisu, někdy i malých pysků a je rozšířen v subsaharské Africe či na
arabském poloostrově ve státech Omán a Jemen. Nejhorší typ ženské obřízky nesoucí
pojmenování faraónská spočívá v odstranění klitorisu, malých i velkých pysků a
následného sešití, které umožňuje pouze odtok moči. Praktikován je například
v Somálsku či Súdánu. Poslední typ pak představují méně známe formy obřízky jako je
popálení či zjizvení ženských genitálií.87
Ačkoliv stále převládá názor, že je ženská obřízka spojená s náboženstvím,
velice často s islámem, ve skutečnosti se jedná o velmi starou tradici, jejíchž kořeny lze
vysledovat již ve starověkém Egyptě. Mimoto není geograficky ani nábožensky
podmíněna, praktikují ji jak muslimové, tak křesťané a židé. Rovněž je rozšířena mezi
vyznavači tradičních náboženství. Nutno podotknout, že ve většině států a to včetně
afrických je její provozování zákonem zakázáno. Vynucování dodržování tohoto zákazu
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je však poměrně obtížné, neboť je tato tradice v mnohých státech silně zakořeněna.88
Důvodů, proč je tento zákrok, který způsobuje závažné zdravotní komplikace prováděn,
je hned několik. Ve zprávě UNFPA z roku 2007 jsou uvedeny tyto: sociologické
(iniciační rituál - přerod dívky v ženu); hygienické a estetické (ženské genitálie jsou
považovány za nečisté a nevzhledné); sexuální (kontrola a omezení ženské sexuality);
zdravotní (představa, že ženská obřízka podporuje plodnost a přežití dítěte); náboženské
(přesvědčení, že se jedná o požadavek víry) a socio-ekonomické (podmínky pro
uzavření manželství, hlavní zdroj příjmu pro ty, kteří tento zákrok provádí).89
Pokud se zaměříme na islám, pak skutečně zejména v Africe vidíme, že je
v řadě muslimských zemích ženská obřízka praktikována. Dle zprávy UNICEF v zemích
jako je Benin, Pobřeží slonoviny, Etiopie, Keňa či Senegal byla obřízka prováděna ve
větší míře populací muslimskou než populací křesťanskou. Na druhou stranu například
v Nigeru, Nigérii a Tanzánii převládá tento zvyk více mezi křesťany než mezi muslimy.
Ve státech jako je Alžírsko, Maroko či Tunisko se tento zvyk nevyskytuje vůbec. Proti
ztotožňování ženské obřízky s islámem hovoří také to, že není rozšířena například
v tradičně konzervativních islámských státech jako je Saudská Arábie či Pákistán.90
Rovněž byla odmítnuta řadou muslimských vědců a teologů. V listopadu roku 2006 se
na egyptské univerzitě Al-Azhar uskutečnila mezinárodní konference zabývající se
problematikou ženské obřízky, které se účastnili experti, islámští učenci a zástupci
z organizací podporující lidská práva z Egypta, Evropy a Afriky. V závěrečných
doporučení mimo jiné zaznělo: „Ženská obřízka je ohavný, tradiční zvyk, který je
praktikován v některých společnostech a napodobován některými muslimy v několika
zemích. Co se týče autentické tradice Proroka, neexistují v Koránu žádné písemné
důvody pro tento zvyk… Konference vyzývá muslimy, aby ukončili tento ubohý zvyk
v souladu s učením islámu....“91
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Postavení žen v muslimských zemích, které jsem se pokusila demonstrovat na
tématech jako je zahalování, ženská obřízka či polygamie naznačuje, že ženy
vyznávající islám nelze v žádném případě brát jako homogenní skupinu. Tento pohled
by totiž byl velice zjednodušující a zavádějící. V pozadí praktikování mezinárodně
odsuzované ženské obřízky či velice diskutovaného zahalování stojí často hluboce
zakořeněné tradice, které ze samotného náboženství nevycházejí, či politické motivy,
které se za náboženské příkazy pouze vydávají. V Koránu nenajdeme zmínku ani o
nezbytnosti ženské obřízky ani o nutnosti úplného zahalování, kdy jsou ženě stěží vidět
pouze oči. Ačkoliv Korán obsahuje příkazy, které znevýhodňují ženy, podobně jako
Bible, je nutno brát v úvahu, v jaké době a za jakých podmínek vznikal. Korán na jednu
stranu kodifikoval řadu zažitých tradic, na druhou však přinesl v určitém smyslu i
zlepšení postavení žen oproti předchozímu období. Jak později uvidíme, sílící vliv
náboženství se stal aktuálním předmětem debat v současném Iráku. Kritika by dle mého
názoru neměla padat na samotné náboženství, což se u řady iráckých aktivistek ani
neděje, ale spíše na ortodoxní vykladače Koránu, kteří chtějí jeho dezinterpretací
potlačit práva žen v této zemi. Je to právě konzervativní výklad islámu, který z něj dělá
západem proklamovaný nástroj útlaku žen v řadě muslimských zemích. Význam
náboženství ve vztahu k ženám výstižně vyjadřuje Blanka Knotková-Čapková v knize
„Obrazy ženství v náboženských kulturách“: „Náboženství jako historickému a
společenskému fenoménu je sice sociální nerovnost a genderová diskriminace často
dávána za vinu, jenže to je velké zjednodušení. Budha, Muhammad i Ježíš byli velkými
reformátory své doby a jejich poselství představuje v rámci dobových možností výrazný
posun genderových vztahů směrem k větší rovnoprávnosti mužů a žen. Diskriminace
není, resp. nemusí být obsažena v podstatě náboženství jako hledání duchovní dimenze
života a světa; je produktem jeho politizace a využití pro mocenské cíle.“92
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3. Postavení iráckých žen před nástupem strany Baas k moci
Oblast státního území současného Iráku byla až do roku 1914 téměř čtyři
století součástí Osmanské říše. Míra vzájemné provázanosti s touto říši v průběhu
zmíněného období kolísala, nicméně až do počátku 19. století se toto území těšilo určité
míře autonomie a to jak v oblasti hospodářské, tak i sociální. Relativní izolovanost této
oblasti se začala postupně měnit v průběhu 19. století. Otevření Suezského průplavu
umožnilo Iráku zapojit se do mezinárodního obchodu. Čilé obchodní styky byly
navázány především s Velkou Británií, která zde sledovala mimo jiné i imperiální
zájmy, jež souvisely s ochranou přístupové cesty do Indie. Vstup Osmanské říše do 1 sv.
války na straně Ústředních mocností měl za následek ohrožení britských zájmů v této
oblasti a vyvolal protiakci. V březnu 1917 dobyly britské a indické jednotky Bagdád.
V roce 1920 byla na území Iráku vytvořena mandátní správa, což vyvolalo bouři nevole
mezi iráckým obyvatelstvem. Podle Marion a Petera Sluglettových představovala tato
revoluce z roku 1920 první projev určité formy irácké národní identity. Přímá správa
britských

úřadů

byla

nakonec nahrazena

nepřímou

kontrolou

provozovanou

prostřednictvím loutkové irácké vlády v čele s králem Fajsalem ibn Husajnem.93
Ke konci 20. let si byla Velká Británie svou pozicí v Iráku jistá, a proto svolila,
že navrhne jeho členství ve Společnosti národů. 3. října 1932 byl vytvořen nezávislý stát
Irák, nicméně britské správní orgány si zde zachovaly rozhodující moc. Následující
čtvrtstoletí se tak podle manželů Sluglettových příliš nelišilo od předchozího
mandátního zřízení. Většina iráckých obyvatel nadále neměla možnost podílet se na
správě země a tak není divu, že podpora britského vlivu byla mezi Iráčany minimální.
Nepokoje a nespokojenost se stávajícím status quo vyvrcholily v roce 1948 mohutným
národním povstáním známým jako al-Wathba (skok). Bezprostřední příčinou tohoto
odporu byla tzv. Portsmouthská dohoda mezi Irákem a Velkou Británií, která měla
prodloužit vliv Británie na dalších dvacet let. Významnou úlohu zde sehráli studenti,
intelektuálové, političtí aktivisté – zejména pak Irácká komunistická strana založená
v roce 1934. Tyto nepokoje se staly předzvěstí budoucích událostí, jež se odehrály o
deset let později. 94
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O dekádu později, 14. července 1958, došlo ke státnímu převratu, v jehož
pozadí stáli tzv. svobodní důstojníci. Podle Nadje Al-Ali se výtržnosti v tomto období
zaměřovaly zejména na symboly starého režimu, nedošlo k žádným sektářským
násilnostem či rabování.95 Jednou s klíčových osobností se po svržení monarchie stal
Abd Al-Karím Quasim, který se snažil v průběhu dalších pěti let více či méně úspěšně
vypořádat se vzájemnou nevraživostí mezi komunistickou stranou na jedné straně a
baasisty s nacionalisty na straně druhé. Navzdory problémům v zahraniční politice i
silnému napětí, které panovalo mezi ním a kurdským etnikem, zůstal Quasim mezi
obyvatelstvem oblíben. Proto také v roce 1963, když došlo k prvnímu puči
organizovaném stranou Baas, vyšli do ulic na jeho podporu. Události roku 1963 se svojí
brutalitou podle manželů Sluglettových řadí k jedněm z nejhorších, jaké se do té doby
na Blízkém východě v poválečném období odehrály. Abd Al-Karím Quasim byl
popraven a zahájena rozsáhlá likvidace protivníků. Postižena byla téměř každá rodina
v Bagdádu, což vyvolalo mezi mnoha Iráčany obrovské rozhořčení a nenávist k
pučistům. O pět let později došlo k druhému puči, neboť v roce 1963 nebyla ještě strana
Baas díky vnitřním rozporům schopna pevně uchopit moc. Díky převratu z roku 1968 se
však tato strana v různých podobách dostala k moci na dalších 35 let. 96
Po krátkém nastínění celkové situace v Iráku před nastoupením strany Baas
k moci se již zaměřím na samotné postavení žen v tehdejší irácké společnosti, na jejich
status a práva v první polovině 20. století. Ačkoliv neexistuje příliš pramenů k této
problematice, podle Nogy Efrati lze vysledovat náznaky zájmu o ženskou emancipaci již
v období Osmanské říše. Debata o zlepšení statusu žen byla spjata zejména s otázkou
vzdělanosti žen. Významnou úlohu v tomto ohledu sehrál osmanský guvernér Bagdádu,
Midhat Pasha, jež byl v úřadu v letech 1869- 1872. V roce 1899 byla zahájena činnost
první školy pro dívky. Zrod ženského hnutí v Iráku byl podobně jako v případě dalších
států Blízkého východu spojen s úsilím intelektuálně založených mužů. Noga Efrati
uvádí dva klíčové reformisty, jimiž byli básníci Jamil Sidqi al-Zahawi (1836-1936) a
Ma-ruf al-Rusafi (1875-1945). Poukazuje na to, že oba podporovali vzdělání žen, stavěli
se proti jejich zahalování či nuceným sňatkům. Svými názory však tehdy vyvolali velké
pozdvižení. Stejně jako jejich současníci v sousedních státech i oni se zaobírali otázkami
ženské rovnoprávnosti v kontextu modernity. Dle jejich názoru nebyl možný pokrok
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národa, pokud polovina jeho populace byla nevzdělaná.97 Jitka Malečková ve své knize
„Úrodná půda, žena ve službách národa“ rovněž vyzdvihuje význam vzdělání žen pro
osmanské intelektuály, kteří byli přesvědčení, že: „Vzdělání ženám umožní, aby se staly
dobrými matkami, manželkami a vychovatelkami, pracovnicemi i účastnicemi
společenského dění. Především je ale nástrojem pokroku, jehož prostřednictvím se
osmanská říše vyrovná nejvyspělejším zemím.“98
Nicméně jak Noga Efrati podotýká, ženy v této debatě nepředstavovaly pouze
pasivní prvek. Rovněž i Haifa Zangana ve svém článku pro Guardian uvádí, že ženy
byly již v době Osmanské říše aktivně zapojené do veřejného života.99 Významnou roli
v tomto ohledu sehrávalo třídní postavení. Ženy a dívky, které aktivněji vystupovaly na
veřejnosti, pocházely především z vyšších společenských vrstev. To potvrzuje i článek
Saeid Neshat „A Look into the Women`s Movement in Iraq“, ve kterém autorka
poukazuje na to, že reformy v oblasti ženských práv a přístupu ke vzdělání se v té době
dotýkaly pouze bohatých žen a žen z městských oblastí.100 Toto tvrzení dokládá i složení
první ženské organizace, jež byla založena po 1. světové válce v roce 1923. Mezi jejími
členkami byly zejména manželky vysoce postavených mužů, jako například premiéra,
ministra vnitra či ministra práce. Prezidentkou klubu se stala sestra výše zmíněného
básníka Zahawiho.101
V téže době začal také vycházet první ženský časopis Layla, jež se věnoval
problematice vzdělání dívek a volal po zlepšení statusu iráckých žen a uznání jejich
demokratických práv. Vycházel ve 20. letech minulého století po dobu dvou let a v té
době byl pravděpodobně jediným iráckým časopisem věnujícím se „ženské“ otázce.
K významnějšímu rozmachu ženských časopisů došlo až během 30. a 40. let.102
Události roku 1920, jak již bylo výše uvedeno, byly ve znamení masových
demonstrací, do kterých se zapojily také irácké ženy. Podle Nogy Efrati se protestů proti
britskému vlivu v zemi účastnily ženy jak z průmyslových tak i agrárních oblastí.
Autorka zde uvádí stanovisko irácké aktivistky Sabihy al-Shaykh Da_ud, která se
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domnívá, že revolta z roku 1920 byla významným momentem v procesu emancipace
iráckých žen. Dle jejího názoru se ženy kromě toho, že podporovaly a doprovázely
bojující muže, aktivně zapojily i do přímého boje.103
Nacionalismus, stejně jako v případě dalších zemí Blízkého východu, sehrál
podle Nogy Efrati při emancipaci žen klíčovou roli. Poukazuje na to, že se stal:
„prostředkem legitimizace nové role žen ve veřejném životě a ospravedlněním jejich
nároků na vzdělání a účast v politice“.104 Vzdělání žen, podobně jako v případě
národního obrození v českých zemí, mělo sloužit k rozvoji národního uvědomění a
výchově budoucích generací. Nejednalo se tedy o morální hodnotu samu o sobě, o
hodnotu spjatou s nároky žen na demokratická práva, ale spíše o prvek odvozený od
potřeb národa. Ženy se rovněž nesnažily vyhraňovat vůči mužům, vůči kulturním
normám založeným na mužských, patriarchálních principech, naopak stály po jejich
boku při boji za právo na národní sebeurčení.105
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, navzdory jejich účasti ve válečném
dění jsou zásluhy a participace žen často po ukončení konfliktu opomíjeny. To byl
případ i nově vznikajícího Iráku. Ústava z roku 1925, článek 6 a 18, stanovuje, že by si
měli být všichni Iráčané rovni ve svém statusu i před zákonem, zároveň je však ve
článcích 36 a 42 uvedeno, že poslanecká sněmovna by měla být tvořena na základě
principu jeden zástupce (muž starší třiceti let) na dvacet tisíc mužů. Práva žen zde
nejsou zmíněna.106
Období 40. let, zejména pak jeho konec, bylo rovněž ve znamení nepokojů
proti britskému vlivu v zemi. Ač byl Irák od roku 1932 oficiálně nezávislý, suverénní
stát, reálná situace byla odlišná. Britové zde měli stále významný vliv, což vyvolávalo
bouře nevole. Mezi účastníky demonstrací, které vrcholily v roce 1948, byly podle Nogy
Efrati rovněž ženy. Ve svém článku uvádí příběh ženy, která stanula v čele jedné
z demonstrací, ve které se jí přes palbu policejních hlídek podařilo přejít významný most
a otevřít přístupovou cestu dalším účastníkům protestu. Za tento čin byla zvolena
„hrdinkou mostu“ a dávána za příklad ženského boje za osvobození vlasti.107 Tato
událost dokládá, že irácké ženy v první polovině 20. století nebyly pouze nečinnými
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pozorovatelkami, ale aktivně se po boku mužů zapojovaly do rozsáhlých protestů
namířených proti britskému impériu.
Ve 40. letech došlo k rozvoji ženských organizací, z nichž jednu
z nejvýznamnějších představovala Unie iráckých žen založená v roce 1945. Jejím cílem
bylo pomoci ženám zlepšit jejich životní úroveň. Unie podporovala vzdělání žen a
připravovala pro ně rozličné přednášky. Rovněž se snažila zvýšit a harmonizovat
spolupráci mezi jednotlivými ženskými spolky v zemi. Neomezovala se však jen na
vnitrostátní aktivity, snažila se také posilovat vazby s arabskými a mezinárodními
ženskými organizacemi, zastupovat Irák na mezinárodních konferencích o ženách.
V 50.letech pak podle Nogy Efrati představovala jednu z vedoucích sil při boji za
ženská politická práva.108 Významnou úlohu v tomto období sehrávala rovněž Liga
iráckých žen založená roku 1952, která měla úzké vazby k Irácké komunistické straně.
V centru pozornosti této organizace byly aktivity spjaté s alfabetizací, zdravotní a
sociální osvětou a především s ženskými právy.109 V souvislosti s Ligou je často
zmiňováno jméno Dr. Naziha al-Dulaymi. Mezi iráckými ženami se stala průkopnicí na
poli profesionálním i politickém. Jako doktorka medicíny se podílela na zlepšení
veřejného zdravotnicí, jako propagátorka ženských práv inspirovala řadu žen, aby se
začaly hlásit o svá práva. V roce 1959 byla zvolena první ministryní (pro komunální
záležitosti) v arabském světě a rovněž se účastnila přípravy svého času pokrokového
zákoníku věnujícího se rodinnému právu (Personal Status Law), jenž byl schválen téhož
roku.110 V českém překladu knihy Marion a Petera Sluglettových „Irák od roku 1958“ je
uvedeno, že „prominentní člen IKS, dr. Nazíha al-Dulajmí, byl jmenován ministrem pro
záležitosti měst…“111, z čehož není jasné, zda si byli překladatelé vědomi toho, že se
jednalo v tom to případě o ženu.
Zákoník přijatý v roce 1959, rok a půl po svržení monarchie, představoval
důležitý mezník pro status iráckých žen, a to zejména v otázkách spjatých
s manželstvím, dědictvím, péčí o děti, polygamií a rozvodem.112 Nadje Al-Ali uvádí, že
bez podpory vedoucích mužských představitelů by pozitivní změny v postavení žen
108
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ustavené v novém zákoníku byly pravděpodobně neuskutečnitelné, nicméně rovněž
zdůrazňuje významnou úlohu jakou v tomto ohledu sehrála Liga iráckých žen.
Poukazuje na to, že: „to bylo lobování, pořádání kampaní a účast ženských aktivistek na
legislativním procesu, co vedlo k relativně radikálním změnám.“113 Také Noga Efrati
zmiňuje Ligu iráckých žen jako významný prvek v přípravě tohoto zákoníku. Ve svém
článku věnujícím se jeho vývoji ve vztahu k ženám poukazuje na fakt, že to byla právě
tato organizace, která předložila ministerstvu vnitra předběžný návrh uvedeného
zákoníku, jenž byl vypracovaný speciálním výborem a projednávaný v Lize. Klíčovou
roli sehrála zejména v prosazení rovného dědického práva pro muže a ženy. 114
Celkově lze říci, že sociální klima 60. let 20. století bylo v irácké společnosti
charakterizované určitým uvolněním. Podle Nadje Al-Ali lze v této době vypozorovat
v důsledku vlivu politiky Quasima i

komunistické strany liberalizaci vzájemných

sociálních vztahů, včetně vztahů genderových. V souvislosti s postavením iráckých žen
můžeme v této době vysledovat výrazné změny ve způsobu odívání a to zejména ve
velkých městech. Tradičním oblečením iráckých žen je černá abaya, což je oblečení
podobné iránskému čádoru, které se nosí přes běžný oděv a zakrývá ženy od hlavy až
k patě. V 50. letech začaly ženy tento druh tradičního oděvu odkládat a to často za
podpory svých manželů a otců. Důvodem odmítnutí tohoto oděvu i mezi muži, zejména
vzdělanými, bylo podle Al-Ali to, že byl v rozporu s jejich ideami modernizace a
rozvoje. V jejich pojetí představoval významný symbol spjatý s tradicemi a
zpátečnictvím. Nicméně důležité je podotknout, že k radikálním změnám došlo opravdu
pouze ve velkoměstech. Mimo velká města a zejména pak na vesnicích byla situace
odlišná. Byl to Bagdád, kde jste mohli v té době podle autorky potkat mladé ženy i
v minisukních. Podle Al-Ali se mohly městské ženy z vyšších společenských tříd v této
době relativně svobodně pohybovat a stýkat s muži (ne však ve smyslu partnerského
vztahu), pokud se jednalo o studium, společenské aktivity jako sport či politický
aktivismus apod. Naopak na vesnicích se toho příliš v tomto ohledu nezměnilo.115
V této kapitole jsem se pokusila poskytnout pohled na situaci žen v období
před nástupem strany Baas k moci. Z výše uvedeného je patrné, že část žen, obvykle
vysoce situovaná, pocházejících z velkých měst, již na počátku 20. století aktivně za
podpory moderně smýšlejících mužů vystupovala při prosazování ženských práv.
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Nacionalismus a myšlenky spjaté s modernizací země v tomto ohledu sehrály zásadní
úlohu. První polovina 20. století byla pro Irák charakteristická častými demonstracemi a
protesty směřujícími nejprve proti Osmanské říši, později proti mandátu Velké Británie
a jejímu vlivu. Protesty, jejichž cílem bylo osvobodit Irák od cizí nadvlády a zasahování
do vnitřních záležitostí států, s sebou přinášely určité narušení tradičně pojatých
genderových rolí, neboť jak je z výše uvedeného zřejmé, ženy v tomto ohledu nehrály
pouze pasivní roli pozorovatelů revolučního dění, ale aktivně se do něho na různých
úrovních zapojovaly.
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4. Ženy pod vládou strany Baas a Saddáma Husajna
Tuto část práce člením na tři, respektive čtyři větší podkapitoly, a to z důvodu
odlišného vývoje ve vztahu k postavení iráckých žen. Jedná se o období 70., 80. a 90.let
(s přesahem do roku 2003). Kapitola je zakončena závěrečným zhodnocením. První
etapa, jak dále uvidíme, byla charakteristická rozsáhlými reformami, jež měly upevnit
moc strany Baas. V důsledku těchto reformních procesů zacílených například na oblast
vzdělávání či zdravotnictví můžeme zaznamenat významné posílení práv žen. Je však
nutné podotknout, že se tak dělo v ovzduší nedemokratického režimu. Dekáda
následující byla ve znamení osm let trvajícího konfliktu s Íránem, který měl dvojznačný
dopad na status žen. Toto období považuji za jakýsi předěl, ve kterém zpočátku dozníval
emancipační duch 70. let a zároveň se v jeho závěrečné fázi začaly projevovat náznaky
budoucího chmurného vývoje. 90. léta pak, co se týče postavení žen, ostře kontrastují
s prvním desetiletím, kdy byla strana Baas u moci. Invaze do Kuvajtu spolu s následnou
válkou v Perském zálivu a sankcemi OSN výrazně ovlivnily celkový vývoj této země a
na postavení žen měly zdrcující dopad. V důsledku tohoto vývoje došlo v poslední
dekádě 20. století u Saddáma Husajna k zřetelnému odklonu od emancipační politiky a
k výrazné podpoře konzervativních sil, které měly upevnit jeho postavení v zemi. Jaký
měla vliv tato změněná orientace režimu na životy iráckých žen, je více než zřejmé. Než
se však začnu věnovat prvnímu z výše uvedených období, nastíním nejprve ve stručnosti
tehdejší politické klima v Iráku, a to z důvodu zasazení ženské problematiky do
celkového kontextu vývoje v této zemi.
Strana Baas byla založena roku 1944 v Damašku třemi syrskými intelektuály
jako národně-osvobozenecké hnutí se silně panarabskými prvky, vystupující proti vlivu
Francie. Ke konci 40. let začala šířit své myšlenky i do sousedních zemí, mezi nimiž byl
rovněž Irák. V roce 1951 měla irácká odnož přibližně padesát členů, o čtyři roky později
necelé tři stovky. Roku 1959 se pokusila neúspěšně zavraždit Quasima, což mělo za
následek její dočasné zhroucení. Nicméně již o čtyři roky později byla aktivní a stala se
vedoucí silou v krvavém puči namířeném proti stávajícímu iráckému vedení. V důsledku
své vnitřní roztříštěnosti však nebyla schopná se okamžitě chopit moci. To se jí povedlo
až o pět let později, roku 1968.116
Strana v čele s Ahmad Hasan al-Bakrem se chopila moci po převratu
z července 1968. V prvních letech však byla její pozice nejistá a proto se al-Bakr spolu
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se svými spolupracovníky, mezi nimiž již v té době významně figuroval Saddám
Husajn, pokoušeli upevnit svoji moc pomocí začlenění či potlačení opozičních hlasů a
zejména konsolidací ozbrojených sil a bezpečnostního aparátu. Zpočátku, aby neoslabili
svoji vratkou pozici, učinili baasisté smířlivé kroky i vůči Irácké komunistické straně a
Kurdistánské demokratické straně, které představovaly pro režim hlavní nebezpečí při
snaze převzít moc výlučně do svých rukou. To dokládá i Charless Tripp ve své knize „A
History of Iraq“, kde uvádí, že komunistické straně nabídli několik míst v budoucím
vládním kabinetu.117 Ta však měla podle manželů Sluglettových takové požadavky, že
byly pro al-Bakra nepřijatelné. V září téhož roku byla přijata prozatímní ústava, ve které
byl socialismus prohlášen za základ irácké ekonomiky, islám státním náboženstvím a
Rada revolučního vedení (RRV) za nejvyšší zákonodárný a výkonný orgán.118 Manželé
Sluglettovi podotýkají, že: „lze RRV s jejím absolutním monopolem na veškerou soudní
moc, alespoň po dobu, kdy byl u kormidla al-Bakr, nejvýstižněji označit za kolegiátní
diktaturu“.119
Na počátku 70. let došlo ke klíčové události, jež významně ovlivnila pozici
strany ve státě - k znárodnění Irácké ropné společnosti (IPC). Díky tomuto opatření,
které bylo veřejností nadšeně přijímáno, se podle manželů Sluglettových podařilo straně
Baas z velké části překonat neoblíbenost mezi obyvatelstvem, které mělo ještě v živé
paměti krvavé události z roku 1963. Výrazně se tím upevnila i moc této strany, neboť
stát tak získal absolutní kontrolu nad zásobami tohoto nerostného bohatství a tím i nad
největším zdrojem financí. S tímto krokem byl spjat významný příklon k Sovětskému
svazu, jelikož Irák potřeboval technologie a prostředky, jimiž v té době nedisponoval.
Získal si tak částečně na svoji stranu i Iráckou komunistickou stranu, která však nadále
chovala k režimu značnou nedůvěru. Ač se zpočátku zdálo, že nový režim výrazně
inklinoval k sovětskému bloku a v podstatě realizoval program komunistické strany, šlo
pouze o pragmatický tah.120 Manželé Sluglettovi poukazují na to, že: „… vzhledem
k fundamentálně antikomunistickému postoji strany Baas a snaze Saddáma Husajna
soustředit co největší kontrolu nad státním aparátem do rukou režimu, se záhy ukázalo,
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že jakmile režim nalezne nejefektivnější způsob, jak se vypořádat s Kurdy … nebude už
komunisty neodbytně potřebovat, stejně jako nebude potřebovat Sovětský svaz“.121
To se ostatně ukázalo být pravdou poměrně záhy. Po arabsko-izraelském
konfliktu z roku 1973 došlo k prudkému nárůstu cen ropy, což mělo za následek výrazné
zvýšení finančních toků do Iráku. Podle manželů Sluglettových vystoupaly příjmy
z

$575 mil. v roce 1972 na $5 700 mil. v roce 1974. Tento obrovský nárůst příjmů

z ropy umožnil Iráku začít financovat rozsáhlé rozvojové projekty ve školství,
zdravotnictví či sociální péči, stát rovněž dotoval například základní potraviny. V této
době dochází k významnému zvýšení životní úrovně iráckého obyvatelstva a není tak
příliš divu, že přes rozsáhlé represe, jež postihovaly jeho domnělé či skutečné odpůrce,
se režim na počátku 70. let těšil poměrně široké podpoře veřejnosti.122 Susan Ahmed,
jejíž rodina i ona byla režimem pronásledována, vzpomíná, že „po čistě ekonomické
stránce se lidem vedlo tak dobře, jako ještě nikdy“.123 Zároveň však, jak podotýkají
manželé Sluglettovi, posílení státu po hospodářské stránce v důsledku příjmů z ropy
vedlo i k zvýšení jeho moci a tím i k „posílení jeho donucovacích a dozíracích
mechanismů, jaké neměly obdoby.“124 Dodávají k tomu, že: „nikdy předtím policejní a
bezpečnostní složky v Iráku (nebo jinde v arabském světě) nedisponovaly tak
neomezenou mocí“.125
V druhé polovině 70. let můžeme pozorovat stále zřejmější koncentraci moci v
rukou jediné osoby. Šlo o období, kdy vliv strany Baas pronikal stále hlouběji do všech
sfér politického života, kdy byla opozice a rozličná politická uskupení postavena mimo
zákon, období, „kdy už bylo rozvíjení kultu osobnosti Saddáma Husajna v plném
proudu“.126 Al-Bakr v této době představoval v podstatě pouze loutku, za jejíž drátky
tahal Husajn. Al-Ali uvádí názor jedné irácké ženy, se kterou vedla rozhovor a jež byla
přesvědčená, že: „[al-Bakr] neměl skutečnou moc. Opravdová moc byla spjatá se
Saddámem.“127 Rovněž i manželé Sluglettovi s Joe Storkem uvádějí, že již během první
poloviny 70. let se stal Saddám Husajn v politické rovině určujícím aktérem.128 Tento
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vývoj byl završen v roce 1979, kdy se al-Bakr, oficiálně ze zdravotních důvodů, vzdal
své prezidentské funkce ve prospěch Saddáma Husajna.129
Období, jež následovalo, bylo ve znamení čistek, jimiž se Saddám snažil očistit
politický i vojenský aparát od možných rivalů a rovněž etapou dlouhotrvajících
konfliktů vnitro i mezistátních. První z nich zahájil Saddám Hussain rok po převzetí
moci. Válka s Íránem (1980-88), jejíž oficiálním motivem bylo zabránit expanzi nově
nastoupivšího teokratického režimu v této zemi, trvala celých osm let a zanechala za
sebou značné ztráty na životech i ohromné škody v hospodářské oblasti. Ke konci tohoto
konfliktu došlo také k nechvalně známé proti-kurdské ofenzivě zvané al-Anfal, jejíž
cílem bylo obnovit válkou narušenou kontrolu nad Kurdistánem a ukončit činnost
partyzánských skupin v této oblasti. Počet obětí, které za sebou tento krvavý zásah
zanechal, dosahoval rozměrů genocidy.130 Dle deníku Lidové noviny, který 25.6.2007
přinesl zprávu o vynesení rozsudku smrti nad Alí Hasanem Hadžídem (přezdívaným
chemický Alí), jež byl zodpovědný za tyto masakry, zahynulo během operace al-Anfal
přes 180 tisíc Kurdů. Celé vesnice byly zničeny, lidé vysídlováni či rovnou popravováni
a jak již naznačovala přezdívka Hadžída, režim neváhal použít ani chemických zbraní.
Chemický útok na vesnici Halbdža, při kterém zemřelo na pět tisíc Kurdů (většinou žen
a dětí), je pokládán za vůbec nejhorší útok tímto typem zbraní proti civilnímu
obyvatelstvu.131
Dva roky po ukončení války s Iránem (2.8.1990) napadl Irák sousední zemi
Kuvajt, kterou následně obsadil. Reakce na tuto invazi přišla z mezinárodního fóra
vzápětí. Téhož dne vydala OSN rezoluci č. 660, ve které útok odsoudila a požadovala
okamžité stažení iráckých ozbrojených sil z Kuvajtu.132 Týden nato označila RB OSN
v další rezoluci č. 662 tuto anexi za protiprávní akt.133 Jelikož Saddám Husajn na
požadavky mezinárodního společenství nereagoval, přijala RB 29.11.1990 rezoluci č.
678, ve které zmocňovala členské státy v případě, že Irák sám plně neimplementuje
požadované rezoluce do 15.1.1991, „použít všechny nezbytné prostředky … aby byl
obnoven mezinárodní mír a bezpečnost v této oblasti“.134
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Dva dny po uplynutí tohoto data začala v ranních hodinách 17. 1. 1991
(iráckého času) spojenci vedená operace Pouštní bouře. Dle odhadů Erica Hooglunda
pro Middle East Report si tento šestitýdenní zásah spolu s následným vypuknutím
povstání na severu a jihu Iráku proti Saddámovu režimu, jež bylo během dvou týdnů
tvrdě potlačeno, vyžádal mezi Iráčany (vojáky i civilisty) přinejmenším 100 tisíc obětí.
Rovněž uvádí, že během března a dubna 1991 se téměř z 2.5 milionů Iráčanů stali
uprchlíci (tj.cca 14% tehdejší celkové populace Iráku), ve snaze uchránit své životy před
odvetou iráckého režimu.135 Podle Charlese Trippa byla během operace Pouštní bouře
zničena irácká infrastruktura ve větší míře než během osmileté války s Íránem, což ještě
zhoršilo již tak špatné životní podmínky obyvatel této země.136 Kromě výše uvedených
dopadů válečného konfliktu a represí Saddámova režimu se museli Iráčané vyrovnat i
s tvrdými důsledky uvalených sankcí OSN. Rezoluce 661 z 6.8.1990 stanovila sankce ve
finanční sféře a uvalila embargo na irácký export i import (s výjimkou lékařského
materiálu a v případě humanitární krize i potravin).137 Jelikož tato opatření měla
devastující dopad především na irácké obyvatelstvo, schválila RB OSN v roce 1995
program „Oil-for-Food“, čímž chtěla odvrátit humanitární krizi, ke které situace v Iráku
neodvratně spěla. Sankce však s dalšími obměnami (např. rezoluce 687, 706, 712)
zůstaly účinné až do roku 2003 a negativně ovlivnily celkovou životní úroveň obyvatel
v této zemi. Roger Norman k tomu v článku „Iraqi Sanctions, Human Rights and
Humanitarian Law“ z roku 1996 uvádí, že sankce „mají zdrcující dopad zejména na
nejzranitelnější sektor irácké společnosti, na děti“.138 Záměr světového společenství
oslabit vliv Saddáma Husajna se tak z velké části minul účinkem.
Po nastínění klíčových okamžiků v politickém vývoji Iráku po nástupu strany
Baas k moci se nyní již zaměřím na situaci žen v této zemi, na to, jak výše uvedené
proměny společenského klimatu, vojenské střety a represe ovlivnily status iráckých žen.
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4.1 70. léta 20. století – období ekonomického boomu a posílení práv žen
Toto období v nedávné historii Iráku z hlediska postavení žen výstižně
popisuje Nadje Sadig Al-Ali. V rozhovorech, jež vedla z řadou iráckých žen, se zračila
rozporuplnost této doby. Mísily se zde vzpomínky na období charakterizované
všeobecnou prosperitou a posílením pozice žen ve společnosti spolu s bolestnými
zážitky spjatými s pronásledováním, perzekucemi a utrpením.139
Jak bylo naznačeno výše, v důsledku ropné krize zažíval Irák zejména
v 70.letech ekonomický boom. Vysoké příjmy z ropy umožnily režimu investovat do
rozsáhlých rozvojových programů, což mělo pozitivní vliv na status iráckých žen.
Z hlediska postavení žen tak první dekáda pod nadvládou strany Baas představovala
významné období. Jak podotýká Nadje Al-Ali, ženy, které aktivně nevystupovaly
v opozici, či jejich blízcí nebyli spjati s disentem, popisovaly toto období jako „zlatý
věk“ irácké historie. Není to příliš překvapivé, když vezmeme v potaz důraz, jaký režim
kladl na emancipaci žen. To ostatně dokládají i projevy samotného Saddáma Husajna.
V jednom z nich, jež přednesl v roce 1971 na 3. konferenci Federace iráckých žen,
vyzdvihuje význam a důležitost emancipace žen. V tomto projevu nesoucím název
„Ženy – polovina naší společnosti“, mimo jiné uvedl: „Úplné osvobození žen z pout, jež
je držely připoutané v minulosti,… je základním cílem Strany a revoluce…Naše
společnost zůstane nadále zaostalá a spoutaná v okovech, pokud její ženy nebudou
osvobozené, osvícené a vzdělané…“140
Vzdělání představovalo významný prvek v celkové osvětě zaměřené na ženy.
V 80. letech dosáhla míra vzdělanosti žen jedné z nejvyšších v celém regionu.
V prozatímní ústavě z roku 1970 je v článku 27 uvedeno, že „stát se pustil do boje
s negramotností a zaručuje právo na bezplatné vzdělání v základním, středním i
univerzitním stupni pro všechny občany“.141 Rovněž je zde zdůrazněn záměr státu
vytvořit povinnou školní docházku v základním stupni školského systému.142 I když
ještě v roce 1974 podíl negramotných ve skupině obyvatel od 15 – 44 let představoval
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téměř 50 % (cca 2,2 mil), z čehož ženy tvořily více než 70 % (cca 1,5 mil)143, s přijetím
zákonů zacílených na vzdělání (zákon o vymýcení negramotnosti z roku 1971, zákon o
bezplatném vzdělání z roku 1974 a zákon o povinné školní docházce z roku 1978)144 a
se zahájením rozsáhlé celostátní kampaně proti negramotnosti v roce 1976f můžeme
pozorovat významné zlepšení celkové situace v této oblasti. Jak uvádí zpráva UNDP, ve
výše zmíněné kampani, jež byla zaměřena na věkovou skupinu 15 – 45 let, byl dáván
velký důraz na plné zapojení žen. „Byly poskytnuty speciální prostředky k zajištění toho,
že praktické obtíže nebudou bránit ženám navštěvovat hodiny zaměřené na výuku
gramotnosti.“145 Rovněž i analýza UNICEF uvádí, že měl Irák v druhé polovině 70.let
vynikající program zaměřený na vymýcení negramotnosti a zacílený právě na ženy.
Díky této národní kampani, za kterou získal Irák i ocenění od UNESCO, bylo dosaženo
snížení negramotnosti u žen z 62.4% v roce 1977 na 25.2% v roce 1978.146 Ačkoliv
vzdělávání žen nebylo v této době již ničím novým, jak ostatně naznačuje předchozí
kapitola věnující se postavení Iráčanek před nástupem strany Baas, teprve nyní se
jednalo o skutečně masovou záležitost, zacílenou i na ženy z agrárních, venkovských
oblastí. V souvislosti s problematikou vzdělání, je nezbytné zmínit i význam státem
podporované organizace Federace iráckých žen, na jejíž úlohu v procesu emancipace
žen se zaměřím níže.
K jakému účelu však vzdělání sloužilo, tedy přesněji řečeno, co bylo motivem
režimu podporovat emancipaci žen v této oblasti, nastiňuje i úryvek proslovu Saddáma
Husajna, ve kterém prohlašuje: „Osvícená matka, která je vzdělaná a osvobozená může
dát zemi generaci uvědomělých a oddaných bojovníků“147 Nadje Al-Ali se domnívá, že
skrytým motivem vzdělanostní kampaně byla především indoktrinace širokých vrstev
obyvatelstva. Poukazuje na to, že pro režim bylo mnohem snazší podmanit si ženy, které
působily ve veřejné sféře, sféře jež byla pod dohledem strany, než ty jež byly v ústraní
svých domovů.148
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To, že zájmem režimu nebylo posílení statusu žen jako takové, nýbrž snaha
začlenit je pod vliv vládnoucí struktury, dokládá i skutečnost, že krátce po uchopení
moci, strana Baas zakázala všechny do té doby aktivně působící strany zaměřené na
ženskou problematiku. Jak vyplývá z předchozí kapitoly, před červencovou revolucí
1968 byla činnost ženských spolků a organizací poměrně rozmanitá. Přinejmenším Unie
a Liga iráckých žen sehrávaly v tomto ohledu významnou roli. Pro nově nastoupený
režim však byla jakákoliv opozice nepřijatelná a proto vytvořila pro ženy novou, plně
kontrolovanou, organizaci. Zájmy žen začala hájit pouze jedna, režimem podporovaná
strana Federace iráckých žen. Jak uvádí Saeid Neshat, členství v jakékoliv jiné
organizaci bylo pokládáno za zločin.149 Nutno však podotknout, že navzdory tomu, že
Federace byla prodlouženou rukou strany Baas, sehrála významnou roli při začleňování
žen do veřejného života, při podněcování ženského vzdělání, práva na práci či kvalitní
zdravotní péči.150
Nadje Al-Ali ve své knize uvádí, že i ženy, které nešetřily ostrou kritikou na
stranu Baas a režimem byly mnohdy pronásledované, oceňovaly úlohu, jakou sehrála
Federace v případě postavení iráckých žen ve společnosti. „Z vlády jsme měli vždycky
strach. Avšak navzdory faktu, že Ittihad [Federace iráckých žen] byla odnoží Baas,
udělala některé dobré věci. … Učili venkovské ženy číst a psát…, otevřeli po zemi velká
šicí centra…“,151 podotýká jedna z žen, se kterou Nadje Al-Ali vedla rozhovor. Další
žena pocházející z Bagdádu připouští přes svůj odpor ke straně Baas, že během tohoto
období došlo k určitým pozitivním změnám: „Zlepšil se nesmírně vzdělávací systém.
Dostávalo se nám vynikající zdravotní péče …“152. To dokládá například i průzkum
organizace UNICEF, z kterého je patrný výrazný pokles kojenecké i dětské úmrtnosti
v tomto období. Klesající trend pokračoval i v průběhu 80.let, k významnému nárůstu
pak dochází v souvislostí s válkou v Perském zálivu a uvalením sankcí OSN. Podle
indexu dětské úmrtnosti se v roce 1960 nedožilo z 1000 dětí 171 věku pěti let. V roce
1970 to již bylo 127, o deset let později 83 a rok před vypuknutím války v Zálivu
dokonce 50.153
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Ne všichni však sdíleli pozitivní postoj k výše zmíněné organizaci žen.
Předběžná zpráva k ženské konferenci, jež se konala roku 2003 v Iráku, cituje názor
první ženské soudkyně v Iráku, jež popsala Federaci těmito slovy: „Byla založena na
přímý příkaz tyrana a jeho fašistického krvavého režimu, aby se stala hlasem baasistické
ideologie a jako taková nereflektovala ani nereprezentovala boj milionů utlačovaných
iráckých žen“.154
Ať již byly motivy k emancipaci žen jakékoliv, alespoň formálně byla
zaručena rovná práva mužů a žen v prozatímní ústavě z roku 1970. V článku 19 je
stanoveno, že: „Občané si jsou rovni před zákonem bez jakékoliv diskriminace na
základě pohlaví, krve, jazyka, sociálního původu či náboženství“.155 O rok později
irácká vláda ratifikovala Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech, ve
které jsou rovněž zaručena mužům a ženám stejná práva (článek 3).156 Ženské aktivistky
rovněž v roce 1978 docílily přijetí dodatku k ve své době poměrně pokrokovému
zákoníku z roku 1959. Nadje Al-Ali podotýká, že se režim obával vstupovat na „tenký
led“ genderových vztahů uvnitř rodiny založených na patriarchálním zřízení a zasahovat
do role náboženských autorit, proto v této oblasti k významnějším změnám nedošlo.
Nicméně i přes zklamání žen požadujících radikálnější reformy na tomto poli je zde
zřejmý pokrok, co se týče péče o děti, rozvodové problematiky, sňatků, v určité míře i
polygamie.157 Celkově lze konstatovat, že významnější změny v oblasti ženských práv,
v jejich emancipaci, lze nalézt spíše ve veřejné sféře než v oblasti privátní, rodinné.
Noga Efrati v tomto ohledu zmiňuje přístup Amal Rassam, která poukazuje na
skutečnost, že vedoucí představitelé Iráku, podobně jako u ostatních muslimské států,
byli vystaveni „navzájem si odporujícím požadavkům modernity a kulturní
autenticity“.158 Jádrem kulturního dědictví byla a je právě ona sféra rodinná, její tradiční
hodnoty, do níž se režim neodvažoval zasahovat. Jak podotýká Nadje Al-Ali, vedoucí
činitelé se totiž obávali toho, že by takovými kroky přišli o podporu velké části mužské
populace, jež z tohoto stavu samozřejmě těžila, a rovněž i konzervativních
náboženských sil. Emancipační snahy tak byly zaměřeny především na oblast veřejnou.
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Nutno však opět podotknout, že motivy posílení statusu žen tkvěly zejména ve
snaze upevnit pozici režimu jako takového. Al-Ali k tomu dodává: „I v dobách, kdy byl
revoluční duch stále živý, mělo osvobození žen, jejich emancipace a začlenění málo co
dočinění s principy rovnostářství … bylo spojeno spíše s paternalistickými pokusy státu
rozšířit základnu své podpory.“159 Uvědomělé ženy mimoto představovaly důležitý
nástroj pro ideologické ovlivnění budoucích generací. Kromě toho však byla podle AlAli mobilizace žen nutná i ze zcela pragmatických důvodů. V důsledku ekonomického
rozmachu musel Irák začít čelit problému, jež byl spjat s nedostatkem pracovních sil a
právě ženy měly v tomto ohledu sehrát významnou úlohu. Oproti sousedním státům,
jako Saudská Arábie či Kuvajt, které se rozhodly řešit tuto situaci pracovníky ze
zahraničí, se Irák zaměřil na pracovní síly ze svých řad, na ženy. Práce žen ve veřejném
sektoru se postupně stala téměř normou a režim ji aktivně podporoval. Bezplatná péče o
děti, štědré mateřské příspěvky či zajištění školní dopravy představovaly nástroje, jimiž
se režim snažil nalákat ženy do veřejné sféry.160 V průběhu války s Iránem se začala
situace měnit. Jelikož velké množství financí šlo na válečné výdaje, na sociální služby
nezbývalo tolik prostředků. Režim však nadále, ba ve větší míře, jak později uvidíme,
usiloval o začlenění žen do veřejné sféry a to zejména z důvodu ještě většího nedostatku
mužských pracovních sil, které si vyžádal válečný konflikt.

4.2 80. léta – válka s Íránem a její vliv na postavení žen

Vztahy Iráku s Íránem lze označit po značnou část 20. století jako
přinejmenším napjaté. Po podepsání Alžírské dohody, která řešila kurdskou otázku a
zejména pak vymezila irácko-íránské hranice, došlo v roce 1975 k dočasnému zklidnění
situace a zlepšení vzájemných vztahů mezi oběma státy. Tento stav však netrval příliš
dlouho a to v důsledku politického vývoje v Íránu, kde v roce 1979 došlo ke svržení
šáha a nastolení teokratického režimu ájotalláha Chomejního. Revoluce v Íránu byla pro
Husajna trnem v patě a měl zní značné obavy, zejména když, jak uvádějí manželé
Sluglettovi, se „Íránci nijak netajili tím, že by rádi „vyvezli“ islámskou revoluci do
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Iráku i do Saudské Arábie a dalších států Perského zálivu“.161 Napětí mezi státy se
nadále zvyšovalo, až nakonec oba přerušily v červnu 1980 diplomatické styky. Otevřený
konflikt na sebe nenechal dlouho čekat. Rychlé vítězství nad Íránem, které Husajn
předpokládal, mohlo výrazně upevnit jeho pozici v Iráku i celém arabském světě. Osm
let trvající válka však měla s touto představou málo co dočinění. Konflikt za sebou
zanechal zdevastovanou zemi a více než 100 tisíc padlých. Marion a Peter Sluglettovi
k tomu dodávají: „Režim se během války dokázal udržet u moci jedině díky obratnému
vedení propagandy, hrozbám, že v zemi může být nastolena Islámská irácká republika, a
zcela nelítostnému nasazení bezpečnostních složek“162 Tento stav měl samozřejmě i
významný vliv na postavení žen v této zemi.
K ženám, jež působily v opozici, přistupoval režim se stejnou krutostí jako
k mužům. Susan Ahmed vzpomíná jak spolu se svou sestrou pracovala v ilegalitě pro
Ligu iráckých žen a jak obtížná doba to pro ní tehdy byla. „Neustále zatýkali lidi, mučili
je a pak je zase propouštěli. Zavírali redakce a zatýkali novináře“163 Během jedné noci
v roce 1980 zatkla tajná policie jejího otce a dvě sestry. Starší z nich, se kterou
pracovala pro Ligu, již nikdy neviděla, byla popravena.
Mimoto ženy často sloužily jako vhodný nástroj k získávání potřebných
informacích o svých manželích, otcích, známých. Jak uvádí Lucy Brown a David
Romano ve své práci „Women in Post-Saddam Iraq: One Step Forward or Two Steps
Back?“ oblíbeným způsobem tajné policie, jak zlomit skutečné či domnělé nepřátele
režimu, bylo posílat videonahrávky, na nichž byly jejich manželky, dcery či příbuzné
znásilňovány.164 Není třeba příliš zdůrazňovat, že v islámské kultuře bylo a stále je
zneuctění ženy chápáno především jako ponížení muže. Isam al-Khafaji se ve svém
článku „State Terror and the Degradation of Politics in Iraq“ zmiňuje, jak tento způsob
donucení používali příslušníci tajných služeb i k rozšiřování řad pro režim nezbytných
donašečů a spolupracovníků. Uvádí zde příběh jedné takto rekrutované ženy, jež byla
pod záminkou zodpovězení otázek o jejím manželovi přinucena odjet se čtyřmi
příslušníky tajné policie, kteří ji následně znásilnili a vyhrožovali, že pořízené nahrávky
zašlou jejímu manželovi v případě, že s nimi nezačne spolupracovat. Jelikož si byla
161
162
163
164

:

SLUGLETT, M.; SLUGLETT, P. (2003). cit.d., s. 292.
SLUGLETT, M.; SLUGLETT, P. (2003). cit.d., s. 300.
SCHEUB, U. (2005). cit.d., s. 181.
BROWN, L.; ROMANO, D. (2006). Women in Post-Saddam Iraq: One Step Forward or Two Steps
Back? NWSA Journal. vol. 18, č. 3, s. 54.

46

vědoma toho, že by ji manžel pravděpodobně zabil, nezbylo jí, než se podvolit.165 Tento
případ ilustruje, že donucovací prostředky, formy mučení, ať již v době války či míru,
jsou genderově ovlivněné. Cílem režimu bylo zasáhnout své protivníky na nejcitlivějším
místě, na jejich cti. Ctnost ženy v islámském světě totiž není znakem jí samé, její
hodnotou, nýbrž se z ní odvozuje čest jejího muže, potažmo celé rodiny.
Jak již bylo řečeno v úvodní kapitole věnující se dopadu válečného konfliktu
na ženy, v průběhu válek často dochází k vyostření tradičních rozdílů mezi pohlavími,
na druhou stranu se však otvírá i možnost určitého narušení zažitých genderových rolí.
Jak tomu bylo v průběhu války s Íránem, tedy v období, jež následovalo po relativně
progresivních změnách v postavení žen, se budu věnovat nyní.
Přes počáteční úspěchy na straně Iráku bylo po prvních dvou letech trvání
války jasné, že konflikt bude dlouhodobějšího rázu. V důsledku zničení řady ropných
věží a tím i celkového omezení vývozu této nerostné suroviny se výrazně snížily příjmy
státu. Noga Efrati uvádí, že již koncem roku 1982 byl režim nucen přijmout úsporná
opatření. Dovoz zboží poklesl o 50 % a rovněž došlo k seškrtání rozvojových programů,
což, jak již bylo dříve naznačeno, mělo negativní dopad na běžný život občanů, zejména
pak žen v důsledku jejich společenské role.166 Výdaje do sociální sféry musely být,
stejně jako v případě jiných konfliktů, ještě více omezeny v důsledku nákladného
financování armády a budování vojenského průmyslu. Dle údajů manželů Sluglettových
stoupl počet vojáků irácké armády ze 190 tisíc v letech 1979-80 na 1 milion v letech
1987-88.167
Militarizace státu, nedílná součást mezistátních konfliktů, tak měla i v Iráku
neblahý vliv na situaci žen, nicméně dopad zejména v některých ohledech nebyl tak
jednoznačný. V první kapitole uvádím názor Bridget Byrne, jež se domnívá, že spolu
s militarizací státu dochází velice často k vyostření tradičně pojímaných genderových
rolí.168 I v případě Iráku byl během války oslavován muž jakožto bojovník, ochránce
národa. Přístup režimu k postavení žen byl však podle Nogy Efrati i Nadje Al-Ali
ambivalentní.169 Tradičně je ženě přisuzována role ochránkyně rodinného krbu, role
matky pečující v bezpečí domova o své děti. I když tuto úlohu režim oceňoval a
vyzdvihoval, můžeme v prvních letech íránsko–irácké války sledovat důraz především
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na jinou oblast činnosti. V tomto období totiž zahájil režim Saddáma Husajna rozsáhlou
kampaň za hlubší zapojení žen do pracovního procesu.170 Motivem jednání sice opět
nebyla práva žen jako taková, přesto však došlo k dalšímu posunu v tradičním přístupu
k ženám.
Již v předchozích letech byly ženy režimem povzbuzovány k tomu, aby
vstoupily do veřejné sféry a pomohly státu vypořádat se s nedostatkem pracovních sil
v době ekonomického boomu. V průběhu tohoto osmiletého konfliktu se nedostatek
mužských pracovních sil ještě zvýšil v souvislosti s tím, že jich bylo zapotřebí ve válce.
Z čistě ekonomických důvodů tak režim vyzýval ženy, aby zaujaly místa bojujících
mužů. Že šlo pouze o pragmatický tah nasvědčují poslední léta konfliktu a následné
poválečné období. Nicméně pravdou zůstává, že v prvním období války probíhala na
popud režimu rozsáhlá kampaň vedená zejména Federací iráckých žen. Jak uvádí Noga
Efrati, sám Saddám Husajn v prvních letech války nabádal ženy, aby se výrazněji
zapojily do výrobního procesu. Na tuto výzvu reagovala Federace komplexním plánem,
ve kterém počítala se zaměstnáním až milionu žen. I když tyto odhady byly více než
přemrštěné a v konečném důsledku nebylo zapojení žen v této oblasti tak rozsáhlé, přeci
jen bylo tehdy možné ve větší míře spatřit ženy na takových pracovních místech, která
byla dříve vyhrazena pouze mužům.171 Jedna z žen, která v té době dobrovolně
vypomáhala ve zdravotnictví a s níž vedla Nadje Al-Ali rozhovor, vzpomíná, že:
„Íránsko-irácká válka měla velký vliv na celou společnost. Jasně prokázala schopnosti
žen. Většina mužů bojovala na frontě a tak byla společnost závislá na ženách. Ty
prokázaly svoji sílu a vynalézavost. Ženy jste mohli vidět pracovat na čerpacích
stanicích či jako řidičky náklaďáků…“

172

Podle Mezinárodní organizace práce (ILO)

tvořily irácké ženy před rokem 1991 23% pracovních sil, což bylo ve srovnání
s ostatními státy regionu nadprůměrné číslo.173
Nutno však podotknout, že snahy začlenit ženy do výrobního procesu a
umožnit jim zastávat pozice do té doby určené výhradně mužům, můžeme pozorovat již
před vypuknutím války. V roce 1974 se v ulicích objevily první ženy policistky,
ministerstvo spravedlnosti pro ženy pořádalo výukové programy na pozice v soudnictví
a v roce 1979 bylo ženám dokonce umožněno nastoupit na vojenskou univerzitu (air
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force college). Podstatné v této souvislosti je, že válečný konflikt ve svých prvních
letech tento vývoj nezvrátil a úloha žen ve společnosti jakožto pracovních sil byla
režimem všeobecně podporována, přinejmenším na oficiální úrovni. Pravdou totiž
zůstává, že v praxi se ženy musely nadále vyrovnávat s představami o tradiční roli žen tj. matek a manželek, ne pracovnic ve veřejné sféře.174
V této době, podobně jako v 70. letech, můžeme také vidět snahu režimu
zaručit formálně práva žen a to i na mezinárodní úrovni. Mezi jeho nejvýznamnější
počin spadá ratifikace Konvence o eliminaci všech forem diskriminace vůči ženám
(CEDAW) v roce 1986. 175 Rovněž došlo i rozšíření jejich politických práv. V roce 1980
bylo zaručeno volební právo ženám – a to jak pasivní tak i aktivní.176 Nadje Al-Ali
uvádí ve svém článku pro Third World Quarterly, že v tomto roce, ve kterém se konaly i
parlamentní volby, získaly ženy 16 sedadel ve sněmovně z 250. O pět let později si
připsaly dokonce 33 míst, což představovalo asi 13% mandátů.177
Jak již bylo naznačeno dříve, v druhé polovině 80. let ale dochází ke změně
přístupu režimu k roli žen. Oproti dřívějšímu důrazu na jejich produktivní úlohu ve
společnosti začala být vyzdvihována jejich role reproduktivní, role matek budoucích
generací. Noga Efrati ve svém článku „Productive or Reproductive? The Roles of Iraqi
Women during the Iran-Iraq War“ poukazuje na to, že první náznaky tohoto obratu byly
patrné již v roce 1986. Saddám Husajn tehdy pro výkonný výbor Federace iráckých žen
uvedl, že každá rodina by měla mít nejméně pět dětí. Rozsáhlá kampaň na podporu
zvýšení porodnosti na sebe nenechala dlouho čekat. V tomto přístupu je možné
spatřovat dva motivy. Jak uvádí Noga Efrati, v dlouhodobém horizontu bylo cílem
režimu vyrovnat se početní převaze Íránu, vybudovat v budoucnosti početnou
armádu.178 Podle manželů Sluglettových totiž iránská populace převyšovala počet
iráckých obyvatel v 80. letech cca třikrát (42 milionů vs. 13,5 mil.).179 V krátkodobém
období pak měly být tímto způsobem vyřešeny obtíže spojené s návratem mužů z války,
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tedy problém spjatý s náhlým nedostatkem pracovních míst pro muže vracející se
z fronty, jejichž místa během osmileté války obsadily zčásti právě irácké ženy. Ofra
Bengio uvádí, že již v roce 1986 začalo propuštění žen a pracovníků z cizích států.
Výpovědi byly v případě žen ospravedlňovány morálními a vlasteneckými ideály.
V zájmu národa měly ženy zasvětit svůj život rození a výchově dětí.180 Kampaň, která
byla zahájena v roce 1987 a jejíž začátek byl vyprovokován íránským útokem na
bagdádskou školu, při kterém byly zraněné i zabité irácké děti, stejně jako v případě
propagování ženské práce organizovala Federace iráckých žen. Oproti původní však
byla tato kampaň aktivně podporována médii i jednotlivými resorty ministerstev.
Televize i noviny zdůrazňovaly nutnost zvýšení počtu populace a nabádaly mladé muže
a ženy, aby uzavírali sňatky v mladém věku. Režim dokonce zakázal prodej
antikoncepce a zvýšil tresty pro ty, kteří ji poskytovali a prováděli nelegální potraty. 181
Zde tedy můžeme vidět trend spjatý s dohledem státu nad reproduktivní funkcí žen.
Podle Nogy Efrati se kampaň u žen nesetkala s přílišnou odezvou. Nebylo
mnoho těch, které by opustily svoji práci a věnovaly se pouze své rodině. Mimoto ani
Federace iráckých žen neomezila svoji činnost pouze na propagaci ženské porodnosti.
Noga Efrati podotýká, že se tato organizace nadále zaměřovala i na podporu ženské
participace v ekonomické oblasti. A tak ideálem irácké ženy se stala ta, která byla
schopna zároveň pracovat i vychovávat děti. Nadje Al-Ali hovoří v tomto smyslu o
snaze vytvořit z Iráčanek „super-ženy“, schopné zastat odborné i manuální práce spolu
s péčí o početnou rodinu. „Ženy musely na svých bedrech zvládnout nést vzájemně si
odporující břemena. Na jedné straně se měly stát hlavními motory státní byrokracie a
veřejného sektoru, hlavními chlebodárci a hlavami domácností, na straně druhé však
také matkami budoucích vojáků“.

182

V posledních letech války podle Nadje Al-Ali

nicméně převážil důraz na roli posledně zmíněnou.
Jak podotýká Noga Efrati, v případě Iráku ambivalentní postoj režimu
k ženám pravděpodobně nemá co dočinění se střetem tradičních hodnot (důraz na
porodnost žen) a principem modernity (zaměstnanost žen). Oba přístupy vycházely
z konkrétní situace dané válkou. Jak již bylo řečeno, v počátcích byly ženy zapotřebí ve
veřejné sféře, aby nahradily muže odcházející do boje, v pozdější době měly zajistit
společnosti budoucí vojáky a uvolnit místo mužům vracejícím se z války. Nadje Al-Ali
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uvádí, že po válce docházelo často k nárůstu domácího násilí. V souvislosti s tím
podotýká, že se po válce mnoho mužů vrátilo „sklíčených depresí, zraněných a bez
práce, navíc zjistili, že jejich ženy nejenom že vedou kompletně celou domácnost, ale
zároveň i pracují a vydělávají peníze.“183
Období íránsko-irácké války tedy otevřelo prostor k další emancipaci žen,
zároveň zde ale můžeme vidět, že ony snahy o posílení statusu žen byly motivovány
pouze konkrétními potřebami režimu, které jak záhy bude zřejmé, nebyly trvalého
charakteru. To ostatně naznačil už i vývoj v posledních letech války se svým důrazem
na reproduktivní poslání žen. Období dalších patnácti let po ukončení tohoto konfliktu
s sebou kromě další války přineslo i výrazné zhoršení situace žen. Podle Nadje Al-Ali,
ženy, s nimiž vedla rozhovor, celkově považovaly období osmileté války s Íránem
navzdory značným útrapám a strádání přeci jenom za snesitelnější než roky, které
následovaly.184 Toto období již bude předmětem další podkapitoly.

4.3 Válka v Perském zálivu, sankce OSN a jejich vliv na postavení žen
Invaze do Kuvajtu byla zahájena dva roky po ukončení předchozího konfliktu
s Íránem. Ač délkou svého trvání se válka v Perském zálivu, jež následovala jako reakce
na zmíněnou invazi, s íránsko-iráckým konfliktem nemohla srovnávat, co do rozsahu
škod, negativního dopadu na irácké obyvatelstvo, a tedy i postavení žen, jej značně
předčila. Země byla po ekonomické stránce vyčerpaná již před invazí kvůli zmíněné
osmileté válce, další konflikt tento stav ještě prohloubil. Jak uvádí Nadje Al-Ali,
v důsledku leteckých náletů v rámci operace Pouštní bouře byla zničena téměř celá
infrastruktura státu.185 Kromě rozbombardovaných továren, zdravotních středisek,
přerušených dodávek vody či elektřiny v důsledku poničených sítí se museli Iráčané
vyrovnat také s uvalením tvrdých sankcí OSN, které již tak špatnou situaci iráckých
občanů ještě zhoršily. Nadje Al-Ali k tomu podotýká: „Ačkoliv bylo oficiálním záměrem
sankcí omezit moc Saddáma Husajna a dohlížet nad porušováním lidských práv uvnitř
státu i v regionu, nebyl to irácký režim, ale většina irácké populace, kdo za to musel
zaplatit vysokou cenu“.
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zmíněné sankce, jež byly v účinnosti třináct let, ohrozily životy stovek tisíc lidí.

187

Beztak kritickou situaci pak dovršilo rozsáhlé pronásledování, zatýkání a popravování,
jež nabralo na intenzitě především po krutě potlačených povstáních zaměřených proti
režimu, ke kterým došlo v roce 1991 v oblastech iráckého Kurdistánu a šíitských jižních
provinciích. Celkové zhroucení infrastruktury a sociálních struktur v důsledku dvou po
sobě v krátké době následujících konfliktů spolu se zavedením sankcí výrazně ovlivnilo
postavení a životy žen v této zemi. Jak se konkrétně projevily důsledky války a sankcí
na životech iráckých žen bude předmětem této části práce.
Podle indexu lidského rozvoje, který od roku 1990 každoročně publikuje OSN
v rámci svého rozvojového programu a jež mapuje životní podmínky v jednotlivých
státech, zaujímal Irák v roce 1990 91. místo ze 160 států.188 I když v dalších letech data
k této zemi nejsou ve většině případů dostupná, přeci jenom indexy z roku 1997 a 1998,
kde je Irák uveden, naznačují, že během několika málo let po ukončení konfliktu a
uvalení sankcí, došlo k zhoršení celkových životních podmínek iráckého obyvatelstva.
V roce 1997 obsadil totiž Irák až 125. místo ze 174, o rok později 126.189 Podle
organizace UNIFEM se dosud žádný stát nepropadl o tolik míst v indexu za tak krátkou
dobu. Tento propad v životních podmínkách měl významný vliv samozřejmě i na situaci
žen v této zemi. Zpráva UNIFEM uvádí, že došlo například k značnému nárůstu
podvýživy mezi ženami a dětmi, k nárůstu domácího násilí, polygamie, k zvýšení
úmrtnosti žen i dětí.190
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) byl irácký zdravotnický
systém před vypuknutím války v Zálivu považován za jeden z nejlepších v regionu.
Existovala zde rozsáhlá síť dobře vybavených zdravotnických zařízení. Ke zdravotní
péči mělo podle údajů irácké vlády, které cituje WHO, přístup 97% městské populace a
79% populace z agrárních oblastí. Rovněž podvýživa nebyla v Iráku běžným jevem.
Částečně se začala situace měnit již během války s Íránem, podstatné zhoršení však
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s sebou přinesla až 90. léta.191 Populační fond OSN (UNFPA) uvádí, že během třinácti
let (1989 – 2002) se zvýšila úmrtnost žen v průběhu těhotenství a při porodu téměř
trojnásobně. Počet samovolných potratů rovněž stoupl a to v důsledku celkového stresu,
ale pravděpodobně i chemické kontaminace prostředí. V roce 1989 byl poměr zemřelých
žen na 100000 narozených dětí 117, v roce 2002 činil poměr 300/100000.192 Podle
UNIFEM bylo během vojenských operací v Iráku a Kuvajtu použito spojenci až 800 tun
munice, jež obsahovala ochuzený uran. Zpráva dodává, že následné dva roky po
ukončení války bylo možné zaznamenat zvýšený výskyt potratů a komplikací během
těhotenství. Rovněž bylo možné sledovat i nárůst nemocí jako je rakovina či vrozené
vady u dětí a zvířat.193 BBC v roce 1998 uvedla, že počet případů rakoviny u dětí
výrazně přesahuje běžný průměr. Podle místní nemocnice v Basře stoupl počet dětí,
které zemřely na leukémii desetkrát.194
Nejenom v oblasti zdravotnictví, ale i na poli vzdělávání byly ženy touto
válkou negativně ovlivněny. Jak již bylo uvedeno výše, Irák v průběhu 70. a 80. let
investoval nemalé částky do vzdělávacích programů, takže v té době patřil irácký
vzdělávací systém k jedněm z nejvyspělejších v regionu. Zákony ze 70. let zajistily
bezplatnou a povinnou základní výuku jak pro chlapce, tak pro dívky do věku šestnácti
let. Během 90. let však dochází k výraznému zhoršení. Nadje Al-Ali uvádí, že v té době
si málokterá rodina mohla dovolit posílat všechny své děti do školy a byly to právě ženy
a dívky, které tím byly nejvíce postiženy. Nadje Al-Ali k tomu dodává, že ke konci 90.
let bylo mezi ženami ve věku od 15 do 49 let 55% negramotných.195 Celková krize
vzdělávacího systému nepostihla pouze základní a střední školy ale také univerzity,
které musely v 90.letech čelit masovému odlivu profesorů. Profesorka filozofie z
Bagdádské univerzity v rozhovorech s Nadje Al-Ali vzpomíná, jak se situace během
období embarga prudce zhoršila. Uvádí, že byly doby, kdy jejich plat činil $10
měsíčně.196
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Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) byly platy ve veřejném sektoru
v roce 2000 dokonce v rozmezí $5-7 za měsíc.197 Propad mezd v tomto sektoru postihl
ve velké míře právě ženy, neboť od dob války s Íránem to byly ony, které zastávaly ve
větší míře pozice v této sféře. Nadje Al-Ali uvádí, že platy byly tak nízké, že ženy velice
často musely opouštět svá zaměstnání, neboť vydělané peníze nedokázaly pokrýt ani
základní životní potřeby. Navíc byly zrušeny dříve poskytované služby pracujícím
matkám, jako bezplatná péče o děti či školní doprava, což situaci ještě zhoršilo. Není
divu, že spolu s vysokou nezaměstnaností, která byla podle ILO pro Irák v této době
příznačná, byla situace žen na trhu práce velice neútěšná. Stát se s problémem
nezaměstnanosti vypořádal po svém. V této době můžeme vidět zřejmý příklon co se
týče vztahů mezi pohlavími ke konzervativnějším, tradičním normám a hodnotám, což
ilustruje odklon režimu od dříve propagovaného ideálu ženy bok po boku pracující vedle
muže.198 Během 90. let totiž oproti předchozí době byla propagována jako ideální irácká
žena matka v domácnosti, „která se vyvaruje degradující práce a kontaktu s opačným
pohlavím“. 199 Negativní tendence můžeme sledovat i v oblasti politické participace žen.
Jak již bylo uvedeno, v roce 1985 obsadily ženy v parlamentu 13%. V následujících
letech však docházelo k postupnému poklesu a ke konci vlády strany Baas dosahoval
počet žen v parlamentu 8%.200
V této době tedy můžeme pozorovat celkový nárůst konservatismu ve vztahu
k ženám, a to jak na vládní úrovni tak i v celé společnosti. Ve zprávě Amnesty
International je uvedeno, že se v letech po ukončení války režim snažil udržet svoji moc
spoluprácí s konservativními náboženskými vůdci, což mělo samozřejmě neblahý vliv
na postavení žen. Aby Saddám Husajn uspokojil fundamentalistické síly, učinil změny i
v samotné legislativě. Podle článku 111 trestního zákoníku z roku 1990 muži, kteří
zavraždili své ženy z příbuzenstva za účelem ochrany rodinné cti, nebyli trestně
odpovědní. Podle zprávy speciálního zpravodaje OSN o násilí proti ženám z roku 2002
bylo od roku 1991 z tohoto důvodu zabito více než čtyři tisíce iráckých žen.201 Další
článek tohoto zákoníku povoloval mužům z výchovných důvodů bít své ženy. Jak
podotýká Nadje Al-Ali, ženy se staly nositelkami cti pro celou zemi a především pak
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„potenciálními prostitutkami“. Z toho důvodu bylo zapotřebí chránit jejich reputaci, mít
nad nimi dohled a držet je raději v ústraní domácností pod kontrolou rodiny, na
veřejnosti pak nejlépe zahalené. Jak bylo uvedeno výše, způsob odívání často naznačuje,
jaké genderové klima panuje ve společnosti. Období relativní uvolněnosti ve způsobu
oblékání či kontaktu mezi muži a ženami patrné v 60. letech bylo nenávratně pryč.
V 90.letech byste jen stěží potkali irácké ženy procházející se v minisukních. Naopak
zde bylo možné vypozorovat jasný návrat k tradičnímu islámskému způsobu odívání,
tedy zahalování.202
Kromě výše zmíněných problémů bylo pro toto období charakteristické
masové porušování lidských práv, které ve větší míře můžeme zaznamenat již v průběhu
války s Íránem zejména v oblastech Kurdistánu. Podle Amnesty International bylo
během povstáních v severních a jižních provinciích v roce 1991 zabito tisíce lidí včetně
žen a dětí. Zpráva mimo to také uvádí, že byly ženy i děti často vládními silami
využívány v bojových operacích jako živé štíty. Stejně jako v 80. letech i nyní byly
často zneužívány jako nástroj k získání informací, byly mučeny, znásilňovány, zabíjeny
a to ať již kvůli jejich kontaktu s opozicí, či příbuzenskému vztahu s někým, kdo byl
spojen s disentem, nebo z důvodu etnické či sektářské příslušnosti. Svoji roli sehrál i
nárůst konzervativních nálad. 203
Zpráva Amnesty International uvádí, že byly v roce 2000 v rámci kampaně za
vymýcení prostituce popraveny desítky žen. Podle zprávy Mezinárodní federace pro
lidská práva se počet takto zabitých žen pohyboval v závislosti na informačních zdrojích
v rozmezí od 60 do 2000 mezi červnem 2000 a dubnem 2001. Skutečností je, že tento
způsob byl často použit i jako nástroj proti opozici. Mezi takto popravenými byly ženy,
které aktivně spolupracovaly s disentem, či na něj měly vazby prostřednictvím svých
příbuzných, popřípadě se vyjadřovaly kriticky ke stávajícímu režimu. Kvůli údajné
prostituci byly například popraveny i 2 televizní hlasatelky či 80 gynekoložek a
porodních asistentek. Ženy byly popravovány veřejně na ulicích osobní milicí Saddáma
Husajna, jež byla vedená jeho starším synem Udajem. Členové této milice ženám přímo
před jejich domovy, před zraky jejich dětí a rodin stínali hlavy mečem. V několika
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případech se tak stalo za přítomnosti představitelů strany Baas a Federace iráckých
žen.204
90. léta a počátek nového tisíciletí byly pro ženy, snad s výjimkou těch, které
aktivně podporovaly Saddámův režim, obdobím strádání, utrpení a strachu o životy své i
blízkých. Situace se zhoršila po všech stránkách, v oblasti vzdělávání, zdravotnictví i
zaměstnanosti na tom byly ženy o poznání hůře než v letech 70. a 80. To, zda se jejich
postavení zlepšilo v důsledku operace Irácká svoboda, jejíž cílem bylo svrhnout
Saddámův režim, bude předmětem další části práce. Nejprve bych však ještě chtěla
celkově zhodnotit uplynulou etapu vývoje irácké společnosti v kontextu postavení
iráckých žen.
4.4 Zhodnocení situace
Ve třetí kapitole této diplomové práce jsem se pokusila postihnout vývoj
postavení žen v irácké společnosti během třicet pět let trvající nadvlády strany Baas a
Saddáma Husajna. Pro nastínění kladných i záporných změn v roli žen jsem použila
časovou linii rozdělenou na tři dekády. Zvolila jsem období let 70., 80. a 90. s přesahem
do roku 2003, neboť se jednotlivé etapy liší v přístupu a roli žen ve společnosti. Nyní
bych chtěla stručně shrnout toto období na základě linie obsahové, tzn. k jakým změnám
došlo za vlády této strany a diktátora v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, ženských
práv a jejich politické participace, či vzájemných genderových vztahů.
Co se týče přístupu ke vzdělání žen sehrál režim zejména v prvních dvou
dekádách významnou roli. Školní docházka se stala povinnou jak pro chlapce tak i pro
dívky. Režim kladl důraz na vzdělanost žen a dbal na to, aby byla v nejvyšší možné míře
vymýcena negramotnost, což se mu skutečně povedlo, jak dokazuje například cena
udělená organizací UNESCO. V 80. letech patřil irácký vzdělávací systém k jedněm
z nejlepších na Blízkém východě. Důvody k posílení práv žen v oblasti vzdělávání však
tkvěly ve snaze režimu rozšířit svůj vliv na co nejširší skupinu obyvatelstva.
Indoktrinace žen prostřednictvím výuky byla velice účinným nástrojem. 90. léta tento
progresivní vývoj zvrátila. Narušená infrastruktura, kritická hospodářská situace a
uvalené sankce měly za následek výrazný nárůst negramotnosti a to zejména u žen.
Ekonomický stav rodinám neumožnil posílat do škol všechny děti a právě dívky patřily
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mezi první, kdo byl tímto vývojem postižen. Mimo to v této době došlo k výraznému
nárůstu konzervativních sil, které nepovažovaly vzdělání žen za nezbytné. Podobný
vývoj můžeme sledovat i v oblasti zaměstnanosti žen.
70. léta, která byla ve znamení ekonomického boomu, si vyžádala zvýšené
množství pracovních sil. Ženy se staly těmi, kdo měl vyplnit mezeru na pracovním trhu.
S tím byla spojena samozřejmě i potřeba, aby byly kvalifikované. Jak jsme mohli vidět,
ženy v této době začaly zastávat pozice, které byly do té doby vyhrazeny pouze mužům.
Podobně, ba ve větší míře, se vyvíjela situace i v následujících letech. V první polovině
osmdesátých let, v době kdy probíhala válka s Íránem, bylo žen coby pracovních sil
zapotřebí ještě více. V této době převyšovala zaměstnanost iráckých žen výrazně průměr
v daném regionu. Stejně jako v případě vzdělávání ani u zaměstnanosti nebyla snaha
umožnit ženám zastávat stejné pozice jako mužům motivována úsilím zajistit jim
rovnoprávnost. Režim tímto krokem sledoval čistě praktické potřeby té doby. Systém
potřeboval nahradit muže bojující na frontě a ženy představovaly ideální řešení. Léta 90.
tyto motivy pouze potvrzují. V té době totiž již ženy nebyly na trhu práce potřebné,
naopak tvořily pro muže vracející se z fronty nepříjemnou konkurenci. Tento trend
můžeme pozorovat již ke konci války s Íránem, naplno pak v následující dekádě. Spolu
s nárůstem vlivu konzervativních sil byl kladen důraz na tradiční roli žen, která se
neslučovala s jejich pracovním nasazením.
I v případě ženských práv jako takových můžeme pozorovat podobný vývoj od
progresivních změn v sedmdesátých a osmdesátých letech až k utlumení a zhoršení
jejich celkového postavení v poslední dekádě minulého století. I v období tohoto
relativního rozkvětu ženských práv je však nezbytné podotknout, že se tak dělo
v ovzduší nedemokratického režimu, který krutě potlačoval veškerou opozici. Ženám
(stejně jako mužům) bylo odepřeno být členy jiných organizací a spolků, než těch které
byly režimem schválené a podporované. V tomto případě se jednalo o Federaci iráckých
žen. Pravdou ale zůstává, že pomineme-li tuto nesporně významnou a silně negativní
skutečnost, byla v tomto období formálně práva žen značně posílena - ať už se jednalo o
zaručení rovnoprávného postavení v ústavě z roku 1970 či o deset let později umožnění
ženám volit a být volené. Poněkud jiná situace byla v privátní sféře, i když i zde došlo
k určitému spíše však méně výraznému zlepšení. Bylo to dáno tím, že režim nechtěl
zasahovat do této oblasti z obav, že by tím vyvolal vlnu nevole u mužů i
konzervativních sil. Jak ve veřejné tak i privátní sféře nicméně došlo ke značnému
zhoršení během posledních třinácti let vlády režimu. Práva žen byla omezena a silně
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narušena přijetím zákonů, které ohrožovaly výdobytky do té doby získané. Cílem
režimu bylo obnovit tradiční, silně konzervativní pojetí genderových rolí, ve kterých
určující roli sehrával muž, zatímco žena měla být pouze jakýmsi pasivním prvkem.
Ideální ženou byla ta, která pečovala o rodinu, své děti a manžela v ústraní domova.
Aktivně nevystupovala na veřejnosti, nosila tradiční oděv zahalující její tělo a dbala o
to, aby nebyla ohrožena její ctnost. V opačném případě totiž hrozilo nebezpečí, že jí její
příbuzní budou moci beztrestně zabít.
Co se týče vzájemných genderových vztahů, pravdou je, že samotná legislativa
ve většině případů nestačí k narušení tradičního rámce. Ženám bylo zaručené
rovnocenné postavení v ústavě a v řadě dalších zákonů i mezinárodních smluv. Jaká
však byla reálná situace částečně naznačují například obtíže spojené s úsilím změnit
dosavadní vztahy v privátní sféře. I když aktivní zapojení žen do veřejného sektoru,
jejich politická participace i vysoká úroveň vzdělanosti v 80. letech a osvojování si prací
do té doby určených pouze mužům tradiční vazby částečně narušily, přeci jen v tomto
ohledu čekala na ženy ještě dlouhá cesta. Jejich úsilí bylo ukončeno změnou orientace
režimu vůči ženám v 90. letech. Důraz na to, aby se ženy vrátily k jejich „přirozené“
roli, pohřbil veškeré tehdejší snahy o reálné zajištění rovnoprávnosti mezi ženami a
muži v Iráku.
Na závěr je ještě nezbytné připomenout významný prvek, který byl v různých
intenzitách přítomen po celou dobu nadvlády této strany a Saddáma Husajna a který má
silný vliv na celkové hodnocení tohoto období. Ať už se jednalo o léta 70., 80., či
období let 1990 – 2003 všude je patrné rozsáhlé porušování lidských práv, potlačování
hlasů domnělé i skutečné opozice, etnické a náboženské čistky, mučení, pronásledování
a zabíjení tisíců Iráčanů a Iráčanek. Jaký lze tedy z výše uvedeného vyvodit závěr? Je
pravdou, že v prvních dvou uvedených dekádách došlo k posílení statusu žen.
Skutečností ale také je, že v posledních třinácti letech vlády režim ukázal, že předchozí
motivy vedoucí k zlepšení jejich postavení měly jen málo co dočinění se skutečnými
právy žen. Při bližším pohledu je zřejmé, že i když nelze výdobytky zpochybňovat, přeci
jen se zdají být relativní. Vyvstává zde totiž morální otázka, zda je vůbec možné hovořit
o posílení práv žen v ovzduší totalitního režimu, který základní lidská práva po celou
dobu své existence potlačoval. Na druhou stranu však, jak naznačují četné rozhovory
s Iráčankami žijícími v té době, bylo období 70. a částečně i 80. let pro ženy, které
nepůsobily v opozici, či neměly přímé kontakty na osoby spjaté s disentem, skutečně
etapou rozkvětu, obdobím, které považovaly za zlatý věk irácké historie.
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5. Ženy a Irák po svržení režimu Saddáma Husajna
Vojenská operace s názvem Irácká svoboda byla zahájena 20.3.2003 (bagd.
času). Jejím oficiálním účelem bylo především svržení Saddámova režimu, dále pak
nalezení a eliminování zbraní hromadného ničení, odhalení a zadržení teroristů
působících v této zemi a konečně pomoci obyvatelům Iráku vytvořit podmínky pro
fungující samosprávu.205 Zpráva určená Kongresu USA z června 2003 zmiňuje základní
cíle, kterých by mělo být při obnově Iráku dosaženo. Patřilo mezi ně: 1. vytvoření
bezpečných životních podmínek pro irácké obyvatelstvo a zajištění podpůrných a
obnovovacích programů; 2. dosažení zjevného zlepšení života Iráčanů; 3. zajištění
podpory v co největší možné míře od ostatních zemí a organizací; 4. podpora Iráčanů při
přípravě vlastní demokratické vlády. 206
George W. Bush na tiskové konferenci z 12.7.2007 zmínil 4 základní fáze,
jimiž současný konflikt od roku 2003 procházel. Jako první uvedl etapu zacílenou na
osvobození Iráku od vlády Saddáma Husajna.207 Ta byla ukončena 9.4.2003, kdy
americké jednotky převzaly kontrolu nad Bagdádem a de facto tak ukončily více než
čtvrt století trvající nadvládu tohoto diktátora. Měsíc nato (1.5.2003) oznámil G. W.
Bush ukončení hlavních vojenských operací.
Druhá etapa byla spjatá s navrácením svrchovaných práv iráckému lidu
a uspořádáním svobodných voleb.208 28. června 2004 předali spojenci v čele s USA
formálně moc do rukou prozatímní vlády. 30. ledna 2005 byly uspořádány pluralitní
volby do přechodného parlamentu, jehož úkolem mělo být vypracování permanentní
ústavy. Voleb se i přes bojkot sunnitské části obyvatelstva zúčastnily miliony Iráčanů.
V dubnu byl zvolen Džalál Talabání iráckým prezidentem. Téhož roku, 15. října,
Iráčané v referendu kladně hlasovali pro novou iráckou ústavu. O dva měsíce později,
15. prosince, pak byly uspořádány celostátní volby do stálého iráckého parlamentu,
kterých se oproti těm předcházejícím zúčastnili i sunnité. Ve volbách zvítězila koalice
šiítských stran Sjednocené irácké spojenectví, předsedou vlády se stal šíita Nouri al205
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Maliki. Během tohoto období však došlo ještě k dalším významným událostem, z nichž
nejvýznamnější pravděpodobně představuje dopadení Saddáma Husajna, ke kterému
došlo již 13. prosince 2003.209
Třetí fáze byla dle amerického prezidenta spojená s tragickou eskalací
sektářského násilí, která byla vyvolána bombovým útokem na šíitskou Zlatou mešitu ve
městě Sámarra koncem února 2006.210 Podle zprávy studijní skupiny pro Irák z konce
roku 2006 se sektářské násilí stalo základní hrozbou pro stabilitu této země. Přibližně
3000 civilistů bylo v této zemi každý měsíc zabito. Zpráva říká, že zde existovalo
několik různých skupin, které vyvolávaly násilnosti. Jednalo se především o povstalecké
skupiny sunnitských Arabů, militantní islámskou organizaci al-Káida a přidružené
džihádské skupiny, šíitské milice a komanda smrti a rovněž také o organizované
kriminální bandy. Al-Káida byla kupodivu podle zprávy zodpovědná pouze za malou
část násilností, nicméně je často v pozadí sebevražedných útoků a útoků zacílených na
politické a náboženské cíle. Mimoto se snaží podněcovat sektářské napětí mezi iráckými
šíity a sunnity a dosáhnout stažení spojeneckých jednotek ze země.211 Kromě toho, že
markantní zhoršení bezpečnostní situace s sebou neslo vysoké počty mrtvých a
zraněných mezi civilisty i vojáky, nutilo rovněž tisíce Iráčanů, ve snaze uchránit své
životy, opouštět domovy a hledat si bezpečnější místa uvnitř i mimo Irák. Podle zprávy
studijní skupiny pro Irák došlo v období od ledna do října roku 2006 k čtyřnásobnému
nárůstu útoků na civilisty, rovněž i útoky na koaliční jednotky (cca 180/den) a irácké
bezpečnostní síly se v tomto období více než zdvojnásobily.212 Podle Vysokého úřadu
pro uprchlíky (UNHCR) bylo v té době vnitřně vysídleno na 1.9 milionů Iráčanů. Od
vypuknutí nepokojů z února 2006 bylo nuceno opustit své domovy a hledat útočiště
v jiné části Iráku na 700 tisíc lidí. V roce 2007 bylo na dva miliony Iráčanů v zahraničí.
I když řada lidí opustila zemi již před rokem 2003, měl tento negativní trend ve
vyhrocení době roku 2007 vzrůstající tendenci. V roce 2006 patřili Iráčané mezi
nejpočetnější žadatele o azyl v Evropě.213 Než se zaměřím na poslední fázi, kterou
nastínil G. W. Bush ve svém projevu, a jejíž začátek lze odvodit od zveřejnění jeho nové
strategie z ledna 2007, je nezbytné zmínit významnou událost, k níž došlo ke konci této
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etapy, tedy roku 2006. 31. prosince 2006, poté co byl v listopadu odsouzen k smrti, byl
Saddám Husajn oběšen.
Za hlavní charakteristiky spjaté se čtvrtou fází konfliktu, která začala v roce
2007, lze považovat rozmisťování dalších spojeneckých posil a zahájení nových operací,
jež měly stabilizovat kritickou situaci, zajistit bezpečnost iráckému lidu a umožnit brzké
stažení spojeneckých jednotek z této země. Ve svém projevu z počátku ledna 2007
k tomu G. W. Bush řekl: „Pokud v tomto rozhodujícím momentu zvýšíme naší podporu,
můžeme urychlit příchod dne, kdy se naše jednotky začnou vracet domů.“ 214 Válka proti
teroru nemůže být dle jeho názoru vyhrána v případě, že spojenci v Iráku selžou. Kromě
důrazu na poskytnutí dalších vojenských a civilních zdrojů zde zmiňoval i klíčovou
úlohu samotného Iráku při řešení závažné bezpečnostní situace v této zemi.215 O pár dní
později 23. ledna 2007 ve svém proslovu k americkému Kongresu uvedl: „Našim cílem
je demokratický Irák, který podporuje právní řád, respektuje práva občanů, zajišťuje
jejich bezpečnost a je spojencem ve válce proti teroru. Abychom se mohli přiblížit
k tomuto cíli, irácká vláda musí zastavit sektářské násilí ve svém hlavním městě.“216
Podle G. W. Bushe však v této vyhrocené době nebyli Iráčané připraveni situaci řešit
osamoceně. Z tohoto důvodu oznámil, že do Iráku bude rozmístěno dalších 20 tisíc
vojáků.217Ačkoliv zpočátku převládala skepse spjatá s tímto krokem218, přeci jen to mělo
za následek relativní uklidnění vyhroceného stavu. Ministerstvo obrany USA uvádí ve
své zprávě z ledna 2009 data ukazující na zlepšení bezpečnostní situace. V průměru
došlo v roce 2008 k 10ti bombovým útoků denně v porovnání s rokem 2007, kdy toto
číslo činilo 180. Rovněž se snížil i počet vražd a to na nižší míru než před zahájením
operace irácká svoboda. Ke konci roku 2008 došlo oproti lednu 2007 ke snížení
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násilností o 80%.219 Přes nesporné zlepšení bezpečnostní situace však nelze konstatovat,
že by situace v této zemi byla bezproblémová.
Opačný přístup k řešení bezpečnostní situace v Iráku zastával v roce 2007
tehdejší demokratický kandidát na amerického prezidenta Barack Obama. Ve svých
předvolebních prohlášeních sliboval, že vojenské jednotky budou zpět v USA do
šestnácti měsíců od jeho zvolení do úřadu. Prezidentské volby vyhrál a v listopadu roku
2008 se stal 44. prezidentem USA. V únoru 2009 však bylo zřejmé, že původní plán
nebude možné naplnit. Irák sužovala stále, i když v podstatně menší míře než v letech
2006 – 2007, nestabilní bezpečnostní situace. Ve svém projevu z 27. února 2009 nastínil
B. Obama plán odsunu bojových jednotek z Iráku ve lhůtě 18ti měsíců s tím, že k 31.
srpnu 2010 měla být ukončena bojová mise USA v této zemi. V zemi pak měly zůstat
pouze podpůrné jednotky v počtu 35 – 50ti tisíc vojáků. Rovněž v tomto projevu uvedl,
že do konce roku 2011 zamýšlí stáhnout z Iráku veškeré jednotky.220
V březnu 2010 proběhly po pěti letech tolik očekávané volby do iráckého
parlamentu. Těsné vítězství Ayada Allawiho, někdejšího prozatimního iráckého
premiéra v letech 2004 – 2005, nad současným premiérem Nouri al-Malikim spolu
s obviněním ze zfalšování voleb, které se nakonec neprokázalo, vyvolalo řadu
nepokojů.221 Rovněž sestavení nové vlády se stalo během na dlouhou trať, což situaci
v žádném případě neprospělo. Zhoršující se bezpečnostní situace nahrávala tomu, že
stažení spojeneckých vojsk bude odloženo. To se však nakonec nestalo. Ze stejného
místa jako před více než sedmi lety ohlásil prezident G. W. Bush počátek operace Irácká
svoboda, oznámil dne 31. srpna 2010 americký prezident B. Obama konec vojenských
operací. Z Iráku bylo staženo téměř 100 tisíc vojáků. V projevu zopakoval konec roku
2011 jakožto konečný termín pro odsun všech amerických jednotek z této země.222
K bezpečnostní situaci po ukončení vojenské mise podotkl: „Samozřejmě, že násilí
neskončí společně s naší vojenskou misí. Extrémisté budou nadále odpalovat bomby,
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útočit na irácké civilisty a pokoušet se rozpoutat sektářské násilí. Nakonec ale teroristi
svých cílů nedosáhnou. Iráčané jsou hrdý národ. Odmítli sektářskou válku a nemají
žádný zájem na nekončící destrukci. Chápou, že nakonec jsou to pouze Iráčané, kdo
může vyřešit své rozpory a udržovat pořádek ve svých ulicích. Pouze Iráčané mohou
vybudovat demokracii uvnitř svých hranic. To, co může Amerika udělat a také udělá, je
poskytnout podporu iráckému lidu jako příteli a jako partnerovi.“223 Toto období, jež
začalo snižováním počtu spojeneckých vojsk z Iráku, a které by mělo být zakončeno
jejich úplným stažením, lze považovat za další fázi konfliktu. Od 1. září 2010 nese
operace Irácká svoboda nový název, a to operace Nový úsvit.224 Tomu, zda se jedná i o
nový úsvit v případě postavení žen v této zemi, se budu věnovat níže.

5.1 Americká invaze a její dopad na situaci iráckých žen 2003 - 2007

V období let 2003 – 2007, zejména pak v posledních dvou letech této etapy,
představovala v Iráku největší problém nestabilní a nejistá bezpečnostní situace, která
negativně ovlivňovala životy všech občanů a dá se říci, že velice intenzivně působila
právě na postavení žen. Jak uvádí M. Lasky ve své práci „Iraqi Women under Siege“
z roku 2006: „Jen samotná chůze po ulici, zejména v zemědělských oblastech, vystavuje
ženy denně možnosti náhodného násilí, přepadení, únosu či smrti z rukou
sebevražedných útočníků, okupujících sil, irácké policie a národní gardy či místních
zločinců.“225 V důsledku toho se podle M. Lasky omezila možnost volného pohybu žen
v porovnání s předchozím období. Stále častěji se v této době začínaly objevovat názory,
které poukazovaly na zhoršení situace žen v porovnání s režimem Saddáma Husajna,
který, ač omezoval svobodu iráckých občanů, zaručoval dle mínění části iráckých žen
alespoň některá základní práva.226 Do jaké míry tyto názory odrážely skutečný stav se
pokusím nastínit v následujících řádcích. Chtěla bych se zaměřit na několik oblastí,
které mají přímý vliv na situaci žen v této zemi. Jedná se o stav infrastruktury, přístup
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žen ke vzdělání, práci a samozřejmě bezpečnostní situaci jako takovou. V porovnání
s rokem, kdy jsem vypracovávala diplomovou práci, je nyní k dispozici více
statistických dat postihujících tato témata.
Jak bylo uvedeno v kapitole věnující se válečným konfliktům, problém
narušené infrastruktury má na život žen velký vliv, neboť jsou to právě ony, kdo musí
ve většině případů zajistit každodenní potřeby domácnosti. Dostupnost a úroveň
zdravotnických služeb představují jeden z významných faktorů, který ukazuje na stav
společnosti. Průzkum zdravotnické charitativní organizace Medact z roku 2004, jak
uvádí BBC News, poukazuje na to, že mnoho nemocnic bojovalo s nedostatkem
kvalifikovaného personálu a špatným zásobováním léky. Rovněž zmiňuje zhoršení
služeb pro matky a děti.227 Dle průzkumu MICS (Multiple Indicator Cluster Survey)
z roku 2007 byl poměr kojenecké úmrtnosti 35/1000, úmrtnosti pod pět let věku
41/1000. Podobná data poskytuje i Iraq Family Health Survey z téhož roku. MICS tvrdí,
že tato úroveň kojenecké a dětské úmrtnosti se v Iráku v podstatě za posledních 15 let
nezměnila.228 Nejnovější data UNICEF toto potvrzují, neboť uvádí, že v roce 1990 činil
podíl kojenecké úmrtnosti 42/1000, v roce 2000 38/1000, v roce 2007 36/1000 a v roce
2009 35/1000.229 Stejný vývoj vykazuje i dětská úmrtnost pod 5 let. V době vypracování
diplomové práce v roce 2007 nicméně UNICEF poskytoval čísla výrazně odlišná.
Dokumenty, které jsem v té době citovala, již bohužel nejsou na internetu k dispozici.
UNICEF tehdy uváděl pro rok 1990 kojeneckou úmrtnost 40/1000 a úmrtnost do věku
pěti let 50/1000. V roce 2000 však úmrtnost výrazně narostla v obou sledovaných
skupinách – u kojenců byl tento poměr 102/1000, u dětí mladších pěti let 125/1000.
Totožné hodnoty zmiňuje i WHO ve zprávě „Iraq – Health System Profile“ z roku
2006.230 Obdobně je UNICEF citován také ve zprávě UNDP z roku 2005, která uvádí
hodnotu dětské úmrtnosti pod 5 let 125/1000.231 Z výše uvedeného lze tedy vyvodit
pouze to, že v případě kojenecké a dětské úmrtnosti do pěti let došlo buď k výraznému
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zlepšení od pádu režimu Saddáma Husjana nebo se její míra v podstatě nezměnila. Lze
tedy konstatovat, že nedošlo k jejímu zhoršení. Další faktor dokládající kvalitu
zdravotnických služeb představuje míra úmrtnosti žen při porodu. V roce 1989 činila
117/100000, do roku 2002 došlo k výraznému nárůstu na 310/100000. V rozmezí let
2003 - 2008 nastal v tomto ohledu mírný pokles, nicméně hodnota je stále nepoměrně
vyšší než v roce 1989, a to 300/100000. V roce 2004 rodily ženy v 89% pod dohledem
lékaře, zdravotní sestry či certifikovaného porodníka, z toho ve městech byl poměr 95%
a na venkově 78%. Předporodní péči lze považovat za relativně vysokou. V 84% byly
ženy po dobu těhotenství alespoň jednou na lékařské prohlídce.232
V oblasti školství můžeme sledovat v prvních letech operace Irácká svoboda
rozsáhlé programy zacílené na vzdělání dětí. Jednalo se například o kampaň za návrat
dětí do školních lavic.233 V období let 2003 – 2007 bylo díky podpoře Americké
agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) obnoveno téměř tři tisíce iráckých škol a
spolu s UNESCO poskytla více než dvacet milionů učebnic. Podílela se rovněž na
vzdělávacích programech pro učitele a zvýšení úrovně vysokého školství. Situace krátce
po válce nesla známky jasného zlepšení.234 Podle zprávy IRIN činila školní docházka po
ukončení hlavních vojenských operací téměř 100%. BBC uvádí, že v roce 2004
dosahovala 95%. V té době bylo možné sledovat i značný nárůst platového ohodnocení
učitelů. Během následujících let, zejména pak v roce 2006 v důsledku rozsáhlých
sektářských nepokojů, však došlo k výraznému zhoršení situace. Podle iráckého
Ministerstva školství byla školní docházka v roce 2006 rekordně nízká. Odhadem měla
během několika měsíců v tomto roce klesnout na 30 %.235 Ve zprávě pro IRIN je
uvedeno, že „tisíce studentů je nuceno zůstávat doma v důsledku eskalace násilí v
zemi“.236 Pravděpodobně se však jednalo o velmi pesimistický odhad, neboť podle
průzkumu MICS, na kterém se podílelo mimo jiné i irácké Ministerstvo zdravotnictví,
dosahovala docházka v roce 2006 v základním stupni téměř 86%. Výrazně nižší hodnoty
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nicméně vykazovala v tomto roce středoškolská docházka, která činila pouze 40%.237
Pravdou je, že bezpečnostní situace byla v této době vyhrocená, což dokazuje i
následující zkušenost iráckého žáka základní školy v Bagdádu. Ten pro IRIN v lednu
roku 2007 uvedl, že z jednadvaceti žáků jeho třídy zůstal jen on sám. Ostatní z různých
důvodů školu již nenavštěvovali. Ony důvody potvrzovaly závažnost situace. „Od září
minulého roku byli tři z mých spolužáků uneseni a dva zabiti. Jeden byl zavražděn spolu
s jeho rodinou ve svém domově a další se stal před měsícem obětí bombového útoku.
Ostatní buď uprchli s rodinami do Jordánska a Sýrie nebo jim jejich příbuzní zakázali
chodit do školy ze strachu, že se jim může něco stát.“238 Nebezpečí nehrozilo pouze
dětem, ale i učitelům, kteří museli čelit častým výhružkám. Podle zprávy IRIN z října
roku 2006 bylo za poslední rok zabito 310 učitelů a 160 zraněno. V období od února do
srpna 2006 jich opustilo zemi více než 3000. Je zřejmé, že odliv učitelů měl významný
vliv na kvalitu vzdělávání v této zemi.239
Jak již bylo naznačeno dříve, celková úroveň školní docházky dívek a chlapců
byla a je v Iráku rozdílná v neprospěch děvčat. Proto je jasné, že výše zmíněný vývoj
měl ještě hlubší dopad právě na dívky. V roce 2005 bylo ve středoškolském stupni
zapsáno 44% chlapců a 31% dívek. V porovnání s rokem 2002 došlo jak u chlapců, tak i
u dívek k procentuálnímu nárůstu o 8 % z 36% a z 23%. I tak však hodnoty z roku 2005
představují podprůměr ve srovnání s ostatními státy regionu. Rozdíl ve školní docházce
na základě pohlaví je značný i v případě základního stupně. I zde činil 13% ve prospěch
chlapců.240 Celkově nestabilní bezpečnostní situace, která se vyhrotila v roce 2006, dle
IRIN školní docházku iráckých dívek ještě více ohrozila. Podle zprávy IRIN z prosince
2006 odmítalo odhadem několik tisíc rodičů posílat své dcery do škol a to jak
z bezpečnostních tak i kulturních důvodů.241 Svůj názor na vzdělání dívek vyjádřil pro
IRIN jeden z úředníků šíitské Mahdi armády: „Dívky a ženy nepotřebují umět číst. Měly
by být dobrými matkami a hospodyněmi. Školy jim pouze vštěpují nové a moderní
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myšlenky, které jsou v rozporu s povinnostmi muslimské ženy.“242 Průzkum MICS
nicméně uvádí, že v základním stupni činil rozdíl i v roce 2006 12%. Výraznější
genderovou nerovnost však vykazuje středoškolská docházka, kde byl rozdíl 25% v
neprospěch dívek, což je oproti roku 2005 jednoznačné zhoršení. Zajímavá je v tomto
ohledu situace v iráckém Kurdistánu, kde kromě toho, že celková docházka v základním
stupni dosahovala téměř 95%, byla genderová nerovnost naprosto minimální, a to i
v případě středoškolského stupně vzdělávání.243 Za zmínku také stojí úroveň
negramotnosti mezi ženami. Ke konci 90. let, kdy došlo k významnému zhoršení v této
oblasti, činila míra negramotnosti ve skupině žen od 15 – 49 let 55%. V tomto ohledu
můžeme v roce 2006 zaznamenat zlepšení. Podle dat WHO bylo v té době ve věkové
skupině 15+ 35% negramotných.244
Vyhrocená bezpečnostní situace spojená s nárůstem konzervativních nálad
ovlivňovala rovněž i zaměstnanost iráckých žen. Článek z května 2007 na internetových
stránkách IRIN poukazuje na fakt, že jsou ženy nuceny opouštět svá zaměstnání a to
právě z důvodu jejich pohlaví. Na ženy byl v té době vyvíjen nátlak, aby se věnovaly
rodině a zůstaly doma. Dokonce i zaměstnavatelé podle této zprávy dostávali výhružné
dopisy v případě, že zaměstnávali ženy.245 „Diskriminace proti ženám je v současné
době bezprecedentní. Jsou vyhazovány z práce kvůli jejich genderu; to je
nepřijatelné“,246 uvádí pro IRIN jedna z žen, která byla propuštěna z práce z
„bezpečnostních důvodů“. Na druhou stranu je zapotřebí uvést i statistická data
vztahující se k zaměstnanosti žen v této zemi. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole,
před rokem 1991 byla zaměstnanost iráckých žen ve srovnání s ostatními státy regionu
nadprůměrná. I tak však činila na naše poměry pouze 23%.247 V roce 2006 podle
průzkumu Iraq family Health Survey dosahovala ve věkové skupině 15 – 49 dokonce
necelých 14%.248 Nicméně je zřejmé, že úroveň zaměstnanosti žen v této zemi klesala
již před začátkem invaze, neboť ke konci 90. let prosazoval režim Saddáma Husajna
návrat žen k tradičním hodnotám, do nichž zaměstnanost nespadala.
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Nyní bych se již zaměřila na celkovou bezpečnostní situaci v Iráku v období let
2003 – 2007, na to, jak ovlivňovala každodenní činnosti žen, jakým genderově
motivovaným útokům musely čelit. Dle zprávy Amnesty International panovalo
v období prvních měsíců po svržení vlády Saddáma Husajna období bezpráví, ve kterém
docházelo ke zvýšené míře únosů, znásilnění i vražd žen a dívek. V pozadí často stály
organizované bandy využívající všeobecného chaosu. Podle iráckého policejního
vyšetřovatele bylo možné zaznamenat podobné zločiny již před intervencí avšak
v menším měřítku. V roce 2003, v době, kdy s ním vedla Human Rights Watch rozhovor
k tomu uvedl: „Je zde nebezpečno, vysoká zločinnost, příliš mnoho případů … některé
gangy se specializují na únosy dívek a prodávají je do dalších zemí Zálivu. Docházelo
k tomu i před válkou, nyní je to však horší …“.249 Z rozhovorů, které vedla Nadje Al-Ali
vyplývá, že strach z možného únosu pronásledoval ženy již v době vlády Saddáma
Husajna, a to zejména v souvislosti s jeho synem Udajem. Irácká žena, s níž měla v
Londýně interview, k tomu dodala: „Ano, každý se obával o své dcery, zejména pokud
byly pěkné. Nicméně bylo to spíše o tom, vyhnout se určitým místům a klubům. Obecně
vzato, ženy nebyly terčem útoků gangů, jako je tomu v současnosti. Nyní přichází
nebezpečí ze všech stran“.250
Kromě místních zločineckých band představovaly pro ženy velké nebezpečí
radikální náboženské skupiny. Nadje Al-Ali poukazuje na to, že islamistické milice a
různé teroristické skupiny vyvíjely v této době nátlak na ženy a nutily je často pod
hrozbou smrti přizpůsobovat se jejich pojetí „správné“ ženy. Ženy byly omezovány ve
svém způsobu odívání, chování i pohybu. Nárůst těchto radikálních sil bylo možné
zaznamenat již krátce po svržení Saddámova režimu. Podle zpráv BBC z června roku
2003 varovali úředníci OSN před zesílením vlivu náboženských fundamentalistů, kteří
nutí ženy chodit zahalené.251 Od té doby došlo spíše k zintenzivnění výpadů proti
ženám, než-li k jejich zmírnění. Podle ženských aktivistek, s nimiž vedla Nadje Al-Ali
rozhovor v roce 2006, se terčem útoků stávaly i ženy zahalené, které se například
pohybovaly bez doprovodu či řídily auto.252 V červnu téhož roku byl v deníku Sunday
Times zveřejněný článek s názvem „Men in Black terrorise Iraq`s Women“ poukazující
na vzrůstající tlak fundamentálních sil. V pozadí „mužů v černém“, skupiny
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talibanského typu, stál tehdejší vůdce al-Káidy v Iráku Abu Musab Zarkáví. Skupina
terorizovala irácké občany žijící v sunnitských oblastech, které Zarkáví považoval za
sféru svého vlivu. Na ženy měla jejich činnost silně negativní dopad. Skupina zveřejnila
nová pravidla, jež měly ženy dodržovat, a která stanovovala, že: „ženy nemají povoleno
řídit, vycházet ven po poledni, nesmí se procházet venku spolu s muži - mohou pouze
odděleně“.253
Není pak divu, že ženám, které se například aktivně účastnily kampaně za
ženská práva, bylo ve zvýšené míře vyhrožováno, byly unášeny a v některých případech
i zavražděny. Yanar Mohammed, předsedkyně „Organisation of Women`s Freedom in
Iraq“ (OWFI), obdržela řadu výhružných dopisů, ve kterých ji hrozili smrtí, pokud
nepřestane mluvit otevřeně o ženských právech.254 V březnu 2004 byla při jízdě autem
zastřelena (údajně iráckou policií) americká právnička Fern Holland a její irácká
asistentka. Tato Američanka, zaměstnankyně CPA, hrála klíčovou úlohu v americké
podpoře projektů zaměřených na ženská práva a právě tato angažovanost se zdála být
hlavní příčinou útoku. Bohužel tento případ nebyl ojedinělý.255 Častým důvodem útoků
byla také práce pro americké jednotky, a to ať už se jednalo o pozice překladatelek nebo
jen uklízeček. V lednu 2004 byly například zastřeleny čtyři ženy, které pracovaly jako
uklízečky a pradleny pro americkou armádu.256
Zřejmý posun ke konzervativnějšímu pojetí role žen ve společnosti sledoval
podle Nadje Al-Ali dva cíle. Za prvé měl demonstrovat odklon od původního, ve značné
míře sekulárního režimu, za druhé pak odpor vůči okupujícím jednotkám.257 Úsilí
vymanit se tímto způsoben jak z vlivu diktátora a jeho způsobu vlády tak i z vlivu
západního světa měl však zhoubný dopad na postavení žen v této společnosti.
Smutnou realitou je, že ženy musely v tomto období čelit nejen útokům ze
strany zločineckých band a ortodoxních náboženských skupin, ale i násilí vycházejícímu
z řad spojeneckých jednotek. Mezi nechvalně známé případy patřilo znásilnění
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čtrnáctileté irácké dívky a následné zavraždění jí i celé její rodiny, čehož se dopustilo 5
amerických vojáků v roce 2006. Jejich zločin nicméně nezůstal nepotrestán. V květnu
2009 byl čtyřiadvacetiletý Steve Green, pro něhož byl původně navrhován trest smrti,
obviněn z válečných zločinů a odsouzen na doživotí bez podmínečného propuštění.
Čtyři spolupachatelé byli o dva roky dříve obviněni vojenským soudem z podílu na
tomto zločinu a odsouzeni k odnětí svobody v rozmezí 27 měsíců až 110 let.258 Dalším
skandálem pak nepochybně bylo zacházení s vězni ve věznici Abu Ghraib, která byla
pro své praktiky nechvalně proslulá již za Husajnova režimu. Podle zprávy Červeného
kříže zde byli zadržení Iráčané vystaveni nelidskému zacházení a ponižování.259 Jak
uvádí další šetření generálmajora americké armády A. Taguby, věznění muži i ženy
museli čelit protiprávnímu a nadmíru hrubému zacházení ze strany vojenského dozoru
věznice. Ve své zprávě uvádí sexuální a další druhy násilí, které na Iráčanech páchali
američtí vojáci - mezi ně patřilo například nahrávání a fotografování nahých mužů a žen
či sexuální styk mužských dozorců se zadrženými ženami a mnoho dalších zločinů.260
Podle irácké právničky Amal Kadhin Swadi, jež obhajovala zadržené ženy v Abu
Ghraib, nebylo sexuální násilí páchané americkými vojáky v této věznici ojedinělou
výjimkou. Podobné případy bylo podle jejího názoru možno nalézt po celé zemi.261
Irácké ženy byly vystaveny nejen násilnostem od vojáků, náboženských skupin
či zločineckých gangů, ale i zvýšenému nebezpečí pocházejícímu z okruhu vlastní
rodiny. Podle organizace zprávy organizace MADRE z roku 2003 docházelo, mimo jiné
v důsledku celkově se zhoršujících životních podmínek, k jasnému nárůstu domácího
násilí. Bití, nucené sňatky či nechvalně známé vraždy ze cti představovaly pro ženy
další hrozby, kterým musely v této době ve zvýšené míře čelit.262 Alarmující informace
poskytuje zpráva MICS z roku 2007, která uvádí, že 59% iráckých žen se domnívá, že je
muž oprávněn zbít svoji ženu, a to například pokud jde ven, aniž by mu o tom řekla,
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hádá se s ním, odmítá sex nebo jen spálí jídlo.263 Podle Iraq Family Health Survey
uvedlo 83% dotázaných žen, že jsou manželem kontrolovány. Domácímu násilí
fyzického charakteru je podle průzkumu vystaveno 21% žen v Iráku. Procento je
výrazně nižší v kurdských oblastech.264 Díky vzedmutí sektářského napětí a
vzrůstajícímu vlivu fundmentálních sil byly také ženy pod nátlakem své rodiny často
nuceny volit partnera ze stejné sekty. V některých případech byl dokonce na ženy
vyvíjen nátlak, aby se rozvedly a zničily tak fungující manželství z důvodu, že patřily
k jiné sektě. Zpráva informačního portálu OSN pro koordinaci humanitárních akcí
(IRIN) uvádí, že v předchozím období nebylo problémem vdát se či oženit za někoho
z jiné sekty. Nyní se to však překážku představovalo a situace se dle zprávy z roku 2007
v tomto ohledu spíše zhoršovala.265 Vraždy ze cti představují v současném Iráku
závažný i když rozhodně ne zcela nový problém. To, že tento způsob „očištění“ rodinné
cti byl rozšířený i v předchozím období, je naznačeno již v předchozí části práce.
Zejména v oblastech Kurdistánu má tento „zvyk“ dlouhou „tradici“. Docházelo k němu
již v předchozích obdobích a vraždy pokračují i nyní. V dubnu 2007 byla v severním
Iráku ukamenována sedmnáctiletá dívka kvůli údajnému vztahu s muslimským
teenagerem. Stalo se tak za přítomnosti davu lidí, mezi nimiž byli i příslušníci
bezpečnostních složek. Někteří z přihlížejících si vraždu dokonce zaznamenali na
mobilní telefon. I když ve většině případů zůstanou často pachatelé nepotrestáni, z osmi
až devíti mužů, kteří se na ukamenování podíleli, byli čtyři zadrženi. 266
Je zřejmé, že celkové narušení infrastruktury a všudypřítomné násilí, které
v tomto období převládalo, nadělalo v této zemi spoustu škody a nějaký čas potrvá, než
se situace navrátí k relativnímu normálu. Jaký je tedy nejnovější vývoj v souvislosti
s postavením žen v této zemi?

5.2 Vývoj nejnovějších událostí v Iráku v letech 2008 – 2010

V důsledku navýšení počtu jednotek spojeneckých vojsk na počátku roku 2007
došlo, jak již bylo výše uvedeno, k relativnímu uklidnění bezpečnostní situace. To
263
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dokazuje i nejnovější průzkum mezi Iráčany pro ABC News z roku 2009, kterému se
budu věnovat níže.
Průzkumy pro ABC News, které probíhaly v letech 2007 – 2009, byly
prováděny na vzorku více než dvou tisíc Iráčanů (s výjimkou roku 2005 – 1711
respondentů) a to celkem šestkrát – v letech 2004, 2005, dvakrát v krizovém roce 2007
(březen a srpen), v roce 2008 a 2009. Jak hodnotili Iráčané bezpečnost v průběhu těchto
let dokazují níže uvedená procenta. V roce 2004 shledávalo bezpečnostní situaci za
dobrou 49% obyvatel této země, o rok později v listopadu 2005 došlo k nárůstu na 61%.
Následující období sektářských nepokojů však přineslo v hodnocení jasný propad.
V březnu roku 2007 hodnotilo kladně situaci pouze 46%, v srpnu pak 43%. V roce 2008,
kdy došlo i díky rozmístění dalších spojeneckých vojsk k částečnému uklidnění
vyhroceného stavu, hodnotilo bezpečnostní situaci kladně 62% obyvatel. Pozitivní trend
v tomto ohledu jasně naznačují výsledky posledního průzkumu z února 2009. Tehdy
hodnotilo kladně bezpečnost plných 84% dotázaných. Podobný trend můžeme spatřovat
i v otázce týkající se ochrany rodiny před kriminalitou. V roce 2004 považovalo 53%
Iráčanů ochranu za dostatečnou, 66% v listopadu 2005, avšak v srpnu 2007 pouze 35%.
V roce 2008 se míra kladného hodnocení vrátila na úroveň roku 2005 a o rok později
dosáhla 78%. Co se týče svobody pohybu, zde jsou k dispozici pouze data z let 2007 –
2009. V březnu roku 2007 hodnotilo svobodu pohybu kladně 25%, o rok později 44% a
v roce 2009 74%. 267
V porovnání s předchozími roky můžeme také vysledovat větší důvěru Iráčanů
v iráckou armádu, policii i vládu. Důvěra v okupační jednotky i přes mírné procentuální
navýšení zůstala pouze na 27%. 81% dotázaných podporuje navržený termín odsunu
vojsk ke konci roku 2011, či by bylo pro jeho urychlení. Ve srovnání s rokem 2007 lze
267
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zaznamenat výraznější podporu demokracie jakožto politického systému oproti silnému
vůdci a islámskému státu.268
I přes výše uvedené zklidnění bezpečnostní situace je stále co vylepšovat, a to
zejména v oblasti infrastruktury. Příkladem může být dostupnost lékařské péče, čisté
vody, elektřiny či volných pracovních míst. Oproti roku 2007 sice došlo k zlepšení,
pozitivní hodnocení však nedosahuje hodnot z roku 2005. Dobrý přístup k lékařské péči
mělo v roce 2005 62% respondentů, o dva roky později došlo k výraznému propadu na
31%. V roce 2009 můžeme v této oblasti vidět mírné zlepšení, kdy kladně hodnotilo
přístup k lékařské péči 40%. Podobný vývoj můžeme vysledovat i v případě dostupnosti
čisté vody, elektřiny či pracovních míst V roce 2009 hodnotilo kladně přístup k pitné
vodě 38%g, dodávky elektřiny rovněž 38% a dostupnost práce 34% respondentů. Je
zřejmé, že tato čísla nemohou vzbuzovat velký optimismus a bezpochyby mají velký
dopad na životy Iráčanů v této zemi.269
Uvedené průzkumy bohužel nerozlišují, jak situaci hodnotí muži a ženy, což
by pro tuto práci bylo velkým přínosem. Co však berou v potaz, je odlišné hodnocení v
závislosti na sektářské a etnické příslušnosti. I zde můžeme spatřovat výrazný posun,
zejména co se týče sunnitských Iráčanů. Pokud se vrátíme k bezpečnostní situaci,
Kurdové ji hodnotili kladně i v roce 2007, a to 89% dotázaných (v roce 2009 to bylo
96%). To dokazuje, že vývoj v této oblasti Iráku je odlišný od zbytku země, jak uvidíme
i v poslední kapitole této práce. Naproti tomu šíité hodnotili v roce 2007 bezpečnost
jako dobrou v 61%, z toho v 17% jako velmi dobrou a 45% jako celkem dobrou. V roce
2009 pak dochází k významnému nárůstu kladného hodnocení na 91%, z čehož 51%
považovalo bezpečnostní situaci za velmi dobrou a 40% za celkem dobrou.
Nejmarkantnější rozdíl v hodnocení bezpečnostní situace však vykazují sunnité. Ti
v roce 2007 hodnotili bezpečnostní situaci kladně pouze v 7%, v roce 2009 však došlo
k nárůstu na 67%.270 Dle mého názoru tento vývoj dokládá postupné snižování
sektářského napětí v této zemi, což by mohlo mít pozitivní dopad i na postavení žen
v této zemi.
I když ve velké míře přispěla nová strategie spolu s rozmístěním dalších
spojeneckých vojsk na počátku roku 2007 k uklidnění bezpečnostní situace, přeci jen se
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setkala i s kritikou. Haifa Zangana, irácká spisovatelka a politická aktivistka, která byla
v době Saddámova režimu vězněna, negativně hodnotí způsob, jakým bylo snížení
násilností dosaženo. V článku s názvem „Walling in Iraq: the Imapct on Baghdadi
Women“ uvádí, že snížení násilností bylo dosaženo díky tomu, že po celém Bagdádu
byly vystavěny zdi, bariéry a kontrolní místa, která značné omezila možnosti pohybu
běžných Iráčanů a navíc přispěla k rozdělení města na základě sektářské příslušnosti.
Autorka podotýká, že právě možnost stýkat se s lidmi, mít možnost výběru služeb a
obchodů dělá město městem, což bylo díky zdím zničeno. Uvedená omezení mají
negativní dopad ve velké míře právě na ženy, které zajišťují běžné denní služby, vodí
děti do škol či k lékaři. Rovněž jsou ženy často u kontrolních stanovišť podle autorky
vystaveny obtěžování. Zpráva UNHCR a Refworld poukazuje také na výskyt falešných
stanovišť, která budují povstalci a kde jsou civilisté vystaveni útokům z důvodu etnické
či sektářské příslušnosti. Ne všichni však oficiální kontrolní místa odsuzují, některé
ženy poukazují na to, že se díky nim cítí na ulicích bezpečněji.271
Jak bylo uvedeno výše, v roce 2009 hodnotili Iráčané lékařskou péči pozitivně
ve 40% z dotázaných. Oproti vyhroceným rokům 2006 – 2007 je podle zprávy
Červeného kříže z července 2010 snadnější získat lékařské ošetření, nicméně to
neznamená, že by byla péče na lepší úrovni. Stále se musí Irák vyrovnávat
s nedostatkem kvalifikovaného personálu a patřičného vybavení. Výraznější problémy
přetrvávají ve venkovských oblastech.272 Podle zprávy s názvem „Access to Quality
Health Care in Iraq: A Gender and Life-Cycle Perspektive“ z roku 2008 nelze říci, že by
zhoršení bezpečnostní situace a zdravotních služeb bylo po celé zemi všude stejné. Míra
bezpečnosti i úroveň služeb má často spojitost s oblastmi spjatými s etnickými či
náboženskými skupinami. V některých případech tak lze podle této zprávy zaznamenat i
určité zlepšení. Rovněž je zde uvedeno, že překážky v dostupnosti zdravotní péče mají
různý dopad v závislosti na tom, zda se jedná o muže, ženy, o dívky či chlapce. Kromě
překážek jako je zhoršená bezpečnost, nedostupnost služeb na odpovídající úrovni či
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finanční náročnost je zde zmíněn i kulturní aspekt, podle kterého žena musí získat
povolení od muže, aby mohla lékaře navštívit.273
Výrazný problém, kterému tato země musí stále čelit a jež přetrvává i po
zklidnění bezpečnostní situace, je velké množství Iráčanů, kteří byli nuceni opustit své
domovy. Pravdou je, že vysidlování probíhalo ve velké míře již před zahájením invaze v
roce 2003. V té době bylo podle zprávy UNHCR více než milion Iráčanů mimo své
domovy. V letech 2003 – 2005 se tento počet zvýšil o 200 tisíc. Nejmarkantnější nárůst
pak lze zaznamenat od roku 2006, kdy bylo nuceno opustit své domovy více než 1.5
milionu Iráčanů. Odhadem bylo tedy po roce 2006 vysídleno cca 2.8 milionu Iráčanů.
V současnosti lze konstatovat, že po určitém zklidnění násilností v roce 2008 se tento
proces zpomalil a v omezeném množství lze sledovat návrat Iráčanů do svých rodišť.
Podle dat UNHCR bylo k lednu 2010 mimo svůj domov 1 558 003 Iráčanů. Podle Nadje
Al-Ali z tohoto počtu tvoří 70% ženy a děti. A právě tyto ženy a děti patří mezi
nejohroženější skupiny. Žijí v nevyhovujících životních podmínkách, mají velice
omezený příjem, horší přístup ke zdravotním službám či nezávadné vodě. Kromě
vnitřně vysídlených obyvatel řada uprchla před násilnostmi i za hranice Iráku, nejčastěji
do Sýrie a Jordánska. Odhadem je v těchto zemích téměř 1.8 mil. iráckých uprchlíků.274
Mezi nimi se nachází od roku 2007 i teta Nadje Al-Ali spolu se svými dětmi. Její
manžel a šestnáctiletá dcera byli zastřeleni během oběda bez zřejmého motivu. Po této
tragické události se rozhodla s dětmi opustit zemi a zařadila se mezi velice početnou
skupinu iráckých vdov. 275
Podle článku New York Times z únor 2009 je v zemi odhadem 740 000 vdov.
Ty se nachází ve velice tíživých podmínkách. Z uvedeného počtu jich obdrží státní
podporu cca 120 000, zbytek zůstává často bez prostředků. Aby dostaly ženy státní
podporu, musí mít často buď politické konexe nebo přistoupit na tzv. dočasné sňatky
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s muži, kteří mají přístup k vládním fondům. Praxe dočasných sňatků rozšířená mezi
šíity byla v době Saddámova režimu mimo zákon. Podle Hudy Ahmed se stal tento typ
sňatků populární po roce 2003 zejména na šíitském jihu.276 Ovdovělé ženy, které musí
zabezpečit svoji rodinu, jsou často nuceny přijímat podřadnou práci nebo se uchýlit k
žebrání, či se živit jako prostitutky. Rovněž se některé v bezvýchodné situaci připojují
k povstalcům a stávají se z nich sebevražedné atentátnice. Ředitel Výboru pro vysídlené
osoby proto přišel z našeho pohledu s velmi kontroverzním návrhem řešení situace
ovdovělých žen. Plán spočívá v tom, že muž, který si vezme vdovu, získá finanční
podporu. Na vznešený dotaz, proč není možné dát finanční příspěvek přímo ovdovělé
ženě, ředitel pobaveně odpověděl: „Pokud bychom dali peníze vdovám, utratily by je bez
rozmyslu, neboť jsou nevzdělané a nemají ponětí o rozpočtu. Pokud jí však nalezneme
manžela, pak zde bude osoba, která se postará o ní a její děti po zbytek jejich života. Tak
to je podle naší tradice a našeho práva.“277
Ačkoliv, jak naznačuje průzkum mezi Iráčany, uvedený na začátku této
podkapitoly, se bezpečnostní situace zlepšila, stále přetrvává řada problémů, které je
zapotřebí bezodkladně řešit. Nadále jsou obyvatelé této země vystaveni následkům
poničené infrastruktury. Ve větší míře pak zhoršený přístup k adekvátní zdravotní péči
či nezávadným zdrojům pitné vody dopadá na ohrožené skupiny obyvatel. Sem ve velké
míře patří ovdovělé ženy, které mají v tradičně patriarchální společnosti ztížené
možnosti důstojně zabezpečit potřeby zbylých členů rodiny. V následující podkapitole
se zaměřím na to, jakou roli hrají irácké ženy při obnově iráckého státu, na to, jaký mají
prostor k prosazování svých zájmů a jak se podílí na rozhodovacích procesech o
budoucím směřování této země.

5.3 Ženy a post-konfliktní rekonstrukce
Přibližně měsíc poté, co spojenecké jednotky převzaly kontrolu nad hlavním
městem, byla vytvořena Provizorní koaliční správa (Coalition Provisional Authority CPA), jež měla zajistit obnovení bezpečnostních podmínek a stability, vytvořit
podmínky, ve kterých by mohl irácký lid svobodně ovlivňovat svoji vlastní politickou
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budoucnost, usnadnit ekonomickou obnovu, udržitelnou rekonstrukci a rozvoj.
Participace žen na poválečné obnově země měla podle americké administrativy sehrávat
významnou úlohu.278 USA pro podporu tohoto cíle poskytly značné granty, zejména co
se týče politické a vzdělávací sféry.279 To potvrzuje i kniha Nadje Al-Ali s názvem
„What Kind of Liberation – Women and the Occupation of Iraq“ z roku 2009. Autorka
zde však přes nesporně velké množství vynaložených prostředků na ženskou
problematiku nešetří kritikou na adresu spojenců. Přes rozsáhlé investice americké
administrativy na podporu práv žen v této zemi poukazuje na to, že peníze nejsou často
vhodně využívány. Podotýká, že by prostředky měly spíše než na hojná školení o
ženských právech směřovat na zlepšení humanitární situace. Rovněž se zde zamýšlí nad
pravým důvodem podpory ženských práv v Iráku z řad amerických neokonzervativců.
Naznačuje, že vypodobnění irácké ženy jakožto ženy utlačované, ženy, jejíchž práva
jsou okleštěna a je nucena chodit zahalená, má sloužit jako jeden z faktorů, jimiž je
ospravedlňována samotná intervence.280 Podobný přístup lze vysledovat i v případě
předchozí intervence do Afghánistánu. Žena vyobrazená v burce se stala synonymem
útlaku žen. Hunt Krist ve svém článku z roku 2002 pro International Feminist Journal of
Politics k tomu uvádí: „Obrázky afghánských žen zahalených v burkách, které vyžadoval
vládnoucí taliban, posilují názor, že tito lidé jsou zaostalí. Politická vypovídací hodnota
těchto sdělení je: „podívej se, co dělají svým ženám“. Tyto obrazy slouží jako další
evidence barbarské povahy afghánské společnosti v kontrastu s postavením žen žijících
v „civilizovaných“zemích.281 Autorka v článku podotýká, že je velice skeptická
k pravému důvodu náhlého zájmu americké administrativy o práva afghánských žen.
Poukazuje na to, že již před vypuknutím konfliktu, afghánské aktivistky z řad asociace
RAWA upozorňovaly na problematické postavení žen v této zemi, avšak bez významné
reakce mezinárodního společenství.282
Ať již byly důvody k zájmu americké administrativy o irácké ženy jakékoliv,
stalo se zapojení žen do poválečné rekonstrukce země nedlouho po vypuknutí konfliktu
předmětem fóra, které se konalo ve Washingtonu (21.-22.4.2003). Tohoto shromáždění,
kde irácké ženy pocházející z odlišných politických, etnických i náboženských skupin
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přivítaly pád Saddámova režimu, se zúčastnilo více než 60 expertů z nevládních
organizací a klíčových mezinárodních agentur. Rozsáhlá účast iráckých žen na
poválečné obnově měla být podle závěrů tohoto zasedání nezbytná pro udržení míru a
demokracie a také zárukou zmírnění vlivu náboženského extremismu. Bylo zde
vymezeno několik zásadních kroků, jež měly zajistit, aby ženy byly součástí
demokratické přeměny. Těmito body byly např.: 1) okamžitá, explicitní podpora a
proaktivní přístup mezinárodního společenství; 2) zajištění rozsáhlé participace žen ve
všech diskuzích týkajících se přeměny a rekonstrukce, 3) garance minimálně 30ti
procentní účasti žen ve všech výborech, orgánech a strukturách zabývajících se
rekonstrukcí – včetně parlamentních a vládních struktur, 4) navržení prozatímní
sekulární ústavy, jež by měla mimo jiné zahrnovat rovnost všech občanů, svobodu
vyznání a podřízenost náboženského práva právu civilnímu. 8. srpna 2003 zveřejnila
americká administrativa zprávu s názvem “Results in Iraq: 100 Days Toward Security
and Freedom”, která obsahovala 10 oblastí, ve kterých dle mínění USA došlo díky
intervenci ke zlepšení situace. Mezi těmito oblastmi byla i problematika postavení žen.
Článek 9 nesoucí název „10 Steps to Improve the Lives of Iraqi Women“ zdůrazňuje
nutnost jejich plného zapojení při obnově země a budoucího vývoje. Jejich participaci
na poli vzdělávání, ve vládních postech a při tvorbě nové legislativy.283
Nadje Al-Ali poukazuje na skutečnost, že krátce po válce hrály významnou
roli při politické mobilizaci žen také organizace mající základny v USA či Velké
Británii. Období krátce po svržení režimu bylo ve znamení četných konferencí a
ustavení rozličných center na podporu iráckých žen. Ženy původem z Iráku žijící
z různých důvodů mimo zemi se angažovaly v řadě charitativních organizacích,
vzdělávacích programech, při proklamování demokracie a ženských práv. V důsledku
zhoršující se bezpečnostní situace však byly tyto aktivity významně narušeny.284
Některé organizace věnující se ženským právům poukazovaly na to, že spolu s výrazně
se zhoršující bezpečnostní situací se ženská problematika ztrácela v problémech a
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násilnostech, kterým musela země čelit.285 Jinak řečeno problematika postavení žen byla
odsunuta na „druhou kolej“, jako méně významná.
V roce 2003 nicméně můžeme sledovat vznik různých ženských organizací a
iniciativ po celém Iráku. V pozadí nově vzniklých organizací často stáli lidé navržení
prozatímní vládou, ale i vzdělané, vysoko postavené ženy či ženy vracející se z exilu.
Podle Nadje Al-Ali byla většina těchto organizací spravována právě ženami z vyšších
vrstev, ale vznikaly i takové, které měly masovou základnu s pobočkami po celé zemi.
Jako příklad uvádí organizaci Al-Shabaka (Síť iráckých žen), která se zaměřuje na
humanitární projekty, právní poradnu či bezplatnou zdravotní péči, a jež je složena z 37
poboček. Nadje Al-Ali uvádí, že ženské aktivistky pracují napříč politickým spektrem.
V centru jejich pozornosti byly v tomto období zejména otázky spjaté s pokusy nahradit
relativně progresivní občanský zákoník jeho konzervativnější verzí, problematika ústavy
či přijetí kvóty týkající se politického zastoupení žen v parlamentu. Rovněž vystupovaly
proti sektářskému násilí, radikálním islamistických skupinám omezujícím práva žen a
rozšiřujícímu se trendu útoků, často smrtelných, na vysoce kvalifikované ženy či ženy
působící právě na poli ženských práv.286
V červenci 2003 byl ustaven Irácký vládní výbor, který se skládal z 25ti členů.
Jednalo se o poradní orgán CPA. Původně do něho nebyla navržena žádná žena.
Americký správce Iráku Paul Bremer odmítl v tomto případě jakoukoliv genderovou
kvótu, ačkoliv kvóta na základě sektářské a etnické příslušnosti zde byla uplatněna.
Nakonec přeci jen 3 ženy v tomto výboru zasedly. Jaký vliv v tomto výboru ženy měly,
potažmo jak prosazovaly práva iráckých žen, naznačuje nařízení 137, které bylo přijato
29. 12. 2003. Tímto nařízením měl být nahrazen dosavadní, poměrně liberální zákoník
z roku 1959. Nově se měly záležitosti spjaté s manželstvím, rozvody, péčí o děti či
dědictvím řídit právem šária. Uvedené nařízení vyvolalo velkou nevoli mezi iráckými
ženami a vyústilo v řadu demonstrací za práva žen v této zemi. Paul Bremer nakonec
uvedené nařízení nepodepsal a tak nevstoupilo v platnost.287
Před nárůstem sektářského násilí v roce 2006 došlo v této zemi k významné
události, k prvním svobodným volbám do přechodného Národního shromáždění, které
proběhly v lednu roku 2005. Celková účast dosahovala 58%, sunnité volby bojkotovali.
285

286

:

WOMEN for WOMEN International – Report (2005) Windows of Opportunity – The pursuit of
Gender Equality in post-war Iraq. [online]. [cit. 22.07.2007]. Dostupné z:
<http://www.womenforwomen.org/Downloads/Iraq_Paper_0105.pdf> .
Al-ALI, N. (2007). cit.d., s. 253-255.

79

Parlament opanovali islamisté, což vzbuzovalo obavy mezi iráckými ženami zejména
v souvislosti s připravovanou Ústavou. Nutno však podotknout, že ženy získaly
v parlamentu 31% míst, což lze považovat za velký úspěch. V dubnu téhož roku byla
sestavena přechodná vláda, kde zasedlo 6 žen z 32 členného kabinetu. Participace žen na
politickém dění země nicméně nebyla všem po chuti. To potvrzuje i první zasedání
parlamentu, které proběhlo 28. 4. 2005. Jedna ze zvolených žen na něm chyběla. Den
před tím byla zastřelena na zahradě svého domu.288
Na konci července 2005 byl představen první návrh ústavy, který vyvolal
stejně jako dříve zmíněné nařízení 137 značné obavy mezi ženskými aktivistkami.
Ústava, která byla v referendu o tři měsíce později schválena, stanovuje v článku 14, že
„Irácký lid si je rovný před zákonem bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ…“289.
V článku 2 je však také uvedeno, že: „Islám je základním zdrojem práva – žádný zákon,
který je v rozporu s jeho danými principy a zákony nemůže být přijat“290. Právě tento
fakt se stal předmětem ostré kritiky a byl považován za významný krok zpět
v souvislosti s postavením žen. Zajímavý názor na význam tohoto ustanovení poskytla
známá irácká „blogařka“ pod pseudonymem Riverbend: „…Jsem Muslimka, praktikuji a
věřím v principy a zákony islámu ... Problém není v islámu, problém je v množství
interpretací pravidel a principů…Kdo rozhodne, která náboženská pravidla a zákony
jsou ty, jež nemohou být v rozporu s ústavou?“291 Kritizovaným se stal rovněž článek
41, který pokrývá problematiku občanského zákoníku. V této oblasti je ponecháno na
konkrétní náboženské skupině, jak bude spravovat občanské záležitosti. Dle H. Ahmed
tento článek ústavy kromě toho, že může posilovat sektářské nepokoje, dává také
náboženským autoritám příležitost porušovat práva žen v této zemi.292 Stále častěji se
tak začaly vynořovat obavy, aby se díky silnému vlivu konzervativních sil nezačal
uplatňovat jejich ortodoxní výklad. Náboženské skupiny, jež se často angažovaly v
pomoci občanům, kterou spojenecké jednotky nedokázaly v mnoha případech
zabezpečit, získávaly stále větší vliv. Vzestup moci náboženských skupin, zejména pak
těch jež se hlásily k radikální nauce, podle které by byla svoboda žen výrazně omezena,
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vyvolával obavy, že by mohly být zavedeny restrikce podobné těm, jež byly uplatněny
na postavení žen v Íránu.293
Ve prospěch přijaté ústavy však musí být uvedeno, že se zde podařilo prosadit
minimálně 25ti% účast žen v iráckém parlamentu. Přestože se původně ženy dožadovaly
až 40ti % participace, i oněch 25% představovalo důležitý průlom. Ústava tak zaručila
ženám jedno z nejvyšších zastoupení na světě a umožnila jim participovat na politickém
vývoji země. Otevřela se tím i možnost výrazněji upozornit na práva žen v této zemi.
Otázkou však zůstává, jestli tato účast opravdu přispívá k zlepšení statusu žen.
Významnou úlohu v tomto případě hraje především celkové klima a vliv ortodoxních
kruhů ve vládě. Nadje Al-Ali v této souvislosti poukazuje na to, že skutečný význam a
užitek z této kvóty vyvolává polemiku. Problémem totiž je, že značná část
konzervativních islamistických politických stran volí na základě této kvóty do svých řad
ženy podobného konzervativního smýšlení, které pak nutně nemusí být zainteresovány
v propagování ženských práv.294
V prosinci téhož roku proběhly další volby a to volby do stálého Národního
shromáždění. Těchto voleb, ve kterých byli zvoleni zástupci iráckého lidu na další čtyři
roky, se již účastnili i zástupci sunnitů. Ženy získaly celkem 70 křesel z 275 (25,5%).
Došlo tedy k určitému poklesu oproti lednu 2005. Stejně tak bylo zvoleno i méně
ministryň - 4 z celkového počtu 36. Podle vyjádření analytiků i samotných žen
zvolených do parlamentu byl bohužel jejich vliv ve vládě minimální.295
Následující období ženské problematice příliš nepřálo. Vyhrocené sektářské
násilí a nestabilní bezpečnostní situace se staly v letech 2006 – 2007 hlavním
problémem, kterému musel Irák čelit. Nadje Al-Ali v tomto ohledu výstižně
upozorňovala na to, že: „… jakákoliv diskuze o ženských právech a zapojení žen do
procesu rekonstrukce zůstane jen teoretickým úkolem pokud nedojde k zásadní změně
podmínek. Pro většinu žen totiž snaha zajistit základní přežití sobě i své rodině odsouvá
do pozadí jakékoliv jiné zájmy“.296
V roce 2008 byl v USA nově zvolen prezidentem Barack Obama usilující o
brzké stažení vojsk z této země, což se zde stalo jeho ústřední prioritou. V přístupu
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významnějšímu posunu. Co však lze považovat za důležitý faktor pro postavení
iráckých žen je fakt, že od roku 2008 můžeme sledovat postupné zklidňování vyhrocené
bezpečnostní situace v této zemi. Projevil se tento pozitivní trend na účasti žen při
obnově země? Určitý obraz současné situace v této zemi mohou poskytnout nejnovější
volby do Národního shromáždění, jež proběhly v březnu 2010 a do kterých kandidovalo
na 1801 žen. V průběhu volební kampaně bylo možné vidět v iráckých městech plakáty
jak s konzervativními kandidátkami, které byly zahaleny v tradičním oděvu, tak i s těmi
liberálními bez šátku oděné do business kostýmků.297 Jak pro Euronews uvedla jedna
z kandidátek, ačkoliv kvóta zajišťuje vysokou účast žen v parlamentu, neznamená to, že
jim zajišťuje i větší moc. „Vize je stále maskulinní a strany nadále nominují spíše muže
než ženy do vysokých pozic…“298 Podle prominentní irácké zákonodárkyně Maysoun alDamlouji však lze oproti roku 2005 zaznamenat v tomto ohledu změny k lepšímu.
Podotýká, že: „Politici, kteří vystupovali většinou proti ženským právům a kvótě nyní
přichází s novou vizí, podle které se ženy musí účastnit politického a ekonomického
rozvoje i dalších rozvojových aktivit, které Irák potřebuje.“299 Řečník v parlamentu,
který vtipkoval o tom, že se ženy nemohou soustředit na práci, protože se zaobírají
obavami, že si manžel najde další ženu, byl nucen se po bojkotu ženských členů
omluvit. Článek Euronews poukazuje na to, že se situace v Iráku začíná měnit. Nesreen
Al-Barwari, někdejší ministryně pro městské úřady a veřejné práce, uvedla, že kvalita
kandidátek se oproti roku 2005 zvýšila. Nakonec ženy získaly 82 křesel z 325, tj.
25.2%.300
Jak však ukazuje další vývoj, ještě pravděpodobně nějakou dobu potrvá, než se
bude v tomto smyslu jednat o změny trvalé. Z těchto voleb bohužel nevzešel jasný vítěz
a jednání o nové vládě se dostala do patové situace. S tím došlo i k nárůstu násilností.
22. dubna zemřelo více než 60 Iráčanů po sérii bombových útoků v šíitské oblasti
Bagdádu a v provincii Anbar. Pravdou nicméně je, že i přes zvýšený počet násilností,
které bylo po volbách bez jasného vítěze možno zaznamenat, se rok 2010 stal nejméně
nebezpečným rokem od počátku invaze. Dle zprávy britského parlamentu bylo v
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prosinci 2010 zabito 176 lidí, což představuje nejnižší měsíční hodnotu od roku 2003.
Zpráva rovněž uvádí, že v roce 2010 zemřelo násilně 4023 civilistů. Oproti roku 2009
došlo k poklesu o více než 600 zabitých.301
Vládu se nakonec podařilo sestavit v prosinci po více než tři-čtvrtě roce od
konaných voleb. Přestože mezinárodní společenství ocenilo, že Iráčané nakonec
dokázali vytvořit vládu, ve které zasedli zástupci jednotlivých znesvářených
náboženských komunit a politických stran, přeci jen všichni uvedené nadšení z nového
kabinetu nesdíleli. Výsledek jednání se stal velkým zklamáním pro irácké ženy. Ačkoliv
mají ženy dle ústavy garantovanou 25ti % účast v Národním shromáždění, takováto
kvóta se nevztahuje na zastoupení žen ve vládě. Ze 44-členného kabinetu byly ženám
nabídnuty pouze dva posty. Jednalo se o pozice ministryně pro ženské záležitosti a
ministryně bez portfeje. Kandidátka, navržená na post ministryně pro ženské záležitosti,
nakonec na protest proti nedostatečnému zastoupení žen ve vládě ministerské křeslo
odmítla. Ve vládě tak zasedne pouze jedna žena, a to Bushra Hussein Saleh - ministryně
bez portfeje, která nemá přesně specifikovanou náplň práce, žádný rozpočet, ani úřad.
V návaznosti na to zaslalo 50 iráckých poslankyň petici, která byla určena
vedoucím činitelům státu, OSN a Arabské lize, požadující spravedlivější rozdělení
postů. Odsoudily v ní premiéra i irácké politiky z toho, že neberou vážně politické a
profesionální zkušenosti žen. Znovuzvolený premiér Nouri al-Maliki uznal problém
nepřítomnosti žen ve vládě a obvinil z této situace politické frakce, které nenominovaly
jejich dostatečný počet. Protesty ženských poslankyň zatím vedly alespoň k tomu, že
poslanci z řad mužů začali volat po zlepšení práv žen, a to dokonce i ti patřící
k náboženským stranám.302 Expremiér Ibrahim al-Jaafari z šíitské fundamentalistické
strany Dawa k tomu uvedl: „Musíme zkultivovat společnost novým způsobem myšlení,
který nedělá rozdíly mezi ženami a muži, ale rozlišuje mezi osobami kvalifikovanými a
nekvalifikovanými …“.303 Baha al-Araji z radikálního šíitské bloku Moqtada al-Sadr
dodal: “Je ostuda, že ženy čelí nespravedlnosti. Islámské strany nezaručily ženám jejich
práva. Musíme se postarat o ženy tím, že přijmeme zákony garantující jejich práva.“. 304
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Tato slova znějí z úst konzervativců velice optimisticky. Na druhou stranu uvedené
postoje mohly být vyjádřeny právě nominací žen do ministerských postů, k čemuž
nedošlo. Poslankyně stále doufají, že ženy získají alespoň některé z volných deseti
ministerských postů, které jsou prozatímně obsazeny úřadujícími ministry.
Účast žen v post-konfliktní rekonstrukci je bez vší pochybnosti nutností. Ženy
v této zemi představují většinu populace a měly by tak mít nezadatelné právo účastnit se
rozhodování o osudu této země. Oproti předchozímu období let 2006 - 2007, které bylo
ve znamení násilnosti a omezeného zájmu o ženskou problematiku se nyní otvírají
možnosti pro jejich větší participaci na politickém dění země. Přestože ženy v roce 2010
opět zaujaly čtvrtinu míst v Národním shromáždění, jejich neúčast ve vládním kabinetu
vyvolala mezi nimi značné rozhořčení. Na druhou stranu ženy v předvolební kampani
prokázaly, že mohou směle vystupovat po boku mužů a prosazovat své programy.
Ačkoliv mohly ženy z voleb vytěžit více, přeci jen dokázaly, že je o nich v této zemi
více vědět. Navíc ani zakořeněné tradice není lehké ze dne na den změnit. Samotná
neúčast žen ve vládě ještě nemusí znamenat úplné upozadění ženské otázky, pokud však
ženy nebudou v parlamentu hrát pouze pasivní roli.

5.4 Zhodnocení situace
Cílem páté kapitoly bylo nastínit situaci v Iráku a především pak postavení žen
v této zemi po zahájení vojenské operace Irácká svoboda, nyní již operace Nový úsvit.
Oproti diplomové práci z roku 2007 bylo uvedené období rozděleno na dva časové
úseky: 2003 – 2007 a 2008 – 2010.
Necelé čtyři týdny po zahájení intervence padl Saddámův režim a měsíc na to
oznámil G. W. Bush konec hlavních vojenských operací. Přes rozporuplný postoj
světové veřejnosti se zpočátku zdálo, že se Bushův záměr zdařil. Podle průzkumu CNN
bylo na počátku května 86% Američanů přesvědčeno, že se situace v Iráku vyvíjí
dobře.305 Pravdou je, že ačkoliv byla silně narušena již tak poničená infrastruktura
z předchozích let a krátce po svržení Saddáma Husajna panoval všeobecný chaos, přeci
jenom bylo možné zpočátku zaznamenat určitý vývoj směrem kupředu například
v oblastech vzdělávání a politické participace žen. Ať už byl motiv jakýkoliv, vydávala
americká administrativa krátce po uchopení moci nemalé finance na podporu školství,
305
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různé vzdělávací programy zacílené na irácké ženy a veřejně deklarovala snahu zlepšit
situaci žen v této zemi. Iráčanky v tomto ohledu nicméně nepředstavovaly pouze pasivní
prvek. Zakládaly organizace a spolky věnující se ženské problematice a usilovaly o
participaci na politickém dění. V roce 2005 dosáhly zakotvení jednoho z největších
zastoupení žen v parlamentu na světě. Přesto však bylo v tomto ohledu stále co
zlepšovat. Ačkoliv tvořily ženy více než čtvrtinu poslanců, přeci jen jejich vliv
neodpovídal jejich počtu. Následný vývoj situaci výrazně zhoršil. V roce 2006
v souvislosti s eskalací sektářského napětí a vyhrocenou bezpečnostní situací se ženská
problematika dostala ještě více do pozadí.
Jak již bylo naznačeno v první kapitole této práce, ženy jsou často
ztotožňovány s národem, etnikem. Jejich čest je ctí celé komunity. Výrazný nárůst
fundamentálních sil s sebou v tomto období přinesl silný tlak na ženy, na jejich chování,
odívání a roli ve společnosti. Prostřednictvím žen se tyto síly vyhraňovaly jak vůči
bývalému, ve značné míře sekulárnímu režimu, tak i vůči cizím vojskům přítomným
v zemi. Povstalecké skupiny nutily ženy podřizovat se jejich konzervativním normám.
Ideálem se stala žena nebažící po kariéře, žena starající se o své děti a manžela v ústraní
domova. Když už musela v nezbytných případech vyjít na ulici, pak jedině zahalená.
Ženy byly v této době vystaveny genderově motivovanému tlaku a násilí z řad
povstaleckých skupin, kriminálních band i spojeneckých jednotek. Celkové zhroucení
infrastruktury pak život žen v této zemi ještě více zhoršovalo. Je zřejmé, že ženy
zaměřily svoji pozornost spíše na zajištění základních potřeb než na politické ambice. Se
zmírněním násilností v roce 2008 se nicméně otevřel prostor pro opětovné zapojení žen
do společnosti.
Ačkoliv volební kampaň ve volbách 2010 ukazuje, že se ženy chtějí aktivně
podílet na novém politickém zřízení země, přeci jen bude ještě nějakou dobu trvat než
bude tradiční pohled na postavení žen v této zemi nabourán. Míra zastoupení žen v nové
vládě to jen dokazuje. Násilnosti, které eskalovaly v letech 2006 – 2007, uvrhly zemi do
chaosu a již tak napjatou situaci v této zemi ještě více zhoršily. Nelze předpokládat, že
díky nedávnému zlepšení bezpečnostní situace dojde jako mávnutím proutku
k okamžitému vyřešení všech problémů, které zemi sužují. Stále zůstává velkou výzvou
poničená infrastruktura, značný počet vysídlených osob a vdov, které mají velmi ztížený
přístup k zajištění základních životních potřeb. Průzkum pro ABC News z roku 2009
nicméně naznačuje vzrůstající optimismus mezi Iráčany, co se týče budoucího vývoje
země. Doufejme, že se to bude týkat i postavení iráckých žen.
:
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6. Kurdské ženy
Práce týkající se postavení žen v Iráku by byla neúplná, nebo lépe řečeno
nepřesná, kdyby zde alespoň ve stručnosti nebyla nastíněna situace kurdských žen v této
oblasti. Výše uvedený vývoj postavení žen v Iráku je charakteristický především pro
centrální a jižní části této země. V severním Iráku totiž můžeme zaznamenat celkově
odlišné politické i genderové klima jak v průběhu vlády Saddámova režimu tak i po jeho
svržení. Tento fakt pouze potvrzuje to, co již bylo uvedeno v první kapitole. Tedy že
snaha postihnout dopad válečných konfliktů na ženy všeobecně je velice zjednodušující,
neboť opomíjí takové významné faktory jako je rasa, etnicita, náboženské vyznání či
třídní postavení. Jak je vidět na případu Iráku, i analýza konfliktu v jedné zemi může být
částečně zjednodušující.
Kurdové, jichž je celosvětově okolo 20-30 milionů, jsou často označováni za
největší národ na světě, který nemá vlastní zemi. Jejich původní vlast, Kurdistán, byla
násilně rozdělena mezi Osmanskou říši a Írán v první polovině 17. století. Po první
světové válce pak došlo k dalšímu rozdrobení, a tak se kurdská menšina nacházela
kromě Íránu i v Iráku, Sýrii a budoucím Turecku. Společné pro všechny tyto země byla
snaha, mnohdy násilná, integrovat Kurdy pod určující kulturu dané země. Kurdové na
tyto asimilační kroky, které v některých obdobích dosahovaly až genocidiích rozměrů,
reagovali odporem a častými revoltami, bojem za národní sebeurčení.306
To byl i případ novodobého Iráku. Jak uvádí Marjorie Lasky a naznačují i
předchozí stránky, od dvacátých let minulého století až do roku 1991 byly vesměs
vztahy mezi severní částí Iráku a vládou více než napjaté. Kurdové opakovaně
vystupovali proti tehdejšímu režimu, na což ústřední vláda reagovala tvrdými odvetnými
opatřeními, které postihovaly často celé vesnice. Kromě snahy násilně vysidlovat Kurdy
a nahrazovat původní obyvatelstvo arabským etnikem, museli Kurdové čelit deportacím,
únosům, vězněním i vraždám. Genocidních rozměrů dosáhla tato opatření především ke
konci íránsko-irácké války, kdy Saddám Husajn zahájil již dříve zmíněnou kampaň alAnfal.307 Ani válka v Zálivu se ve svých počátcích nevyvíjela pro Kurdy dobře.
Spojenecké vojenské síly, které reagovaly na Husajnem vedenou anexi Kuvajtu,
povzbudily Kurdy, aby se vzbouřily proti režimu. Následně je však nechaly tzv. „na
306
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holičkách“, což umožnilo Husajnovi zahájit proti tomuto etniku rozsáhlou vojenskou
akci. Shahrzad Mojab spolu s Rachel Gorman v článku nazvaném „Dispersed
Nationalism: War, Diaspora and Kurdish Women`s organizing“ uvádí, že bylo na tři
miliony Kurdů nuceno uprchnout do zasněžených hor ve snaze dostat se do Íránu a
Turecka a uchránit tak své životy. Autorky podotýkají, že se jednalo o největší exodus
v dějinách tohoto regionu. Především díky angažovanosti médií a nátlaku veřejnosti
přijaly nakonec spojenecké jednotky řešení ve formě bez-letové zóny a vytvoření tzv.
„bezpečného útočiště“ („safe haven“) nad severozápadní částí iráckého Kurdistánu. Tato
postupně rozšířená oblast, nad kterou až do roku 2003 dohlížely americké i britské
letecké síly, se pak stala pro mnoho Kurdů „prvním konkrétním krokem směrem
k realizaci snu o autonomním Kurdském státu“.308
Po vytvoření „bezpečného útočiště“ irácká vláda odvolala z této oblasti civilní
správu a vlády se chopily dvě hlavní kurdské politické strany: Vlastenecká unie
Kurdistánu (PUK) a Kurdská demokratická strana (KDP). Naneštěstí však mezi nimi
brzy vypukly velké spory, které situaci v této části země dočasně destabilizovaly.
Nicméně i přesto, že severní Irák musel čelit dvojímu embargu – od OSN i irácké vlády,
se začalo ekonomice oproti zbytku země podle Nadje Al-Ali dařit. Nadále zde byla
rozšířená chudoba a podvýživa, avšak dopad sankcí nebyl ve srovnání s ostatními části
Iráku tak silný. Díky efektivnější distribuci jídla a léků zajišťované agenturami OSN,
vyšším ziskům z programu „Oil-for-Food“, které byly oproti zbytku země částečně i
v peněžní formě, docházelo k postupnému zlepšování životních podmínek severního
Iráku. Důležitou roli však hrálo i to, že v oblastech Kurdistánu je v porovnání
s ostatními částmi země velké procento orné půdy. Nadje Al-Ali uvádí, že důležitým
faktorem byla i vydatná přítomnost humanitárních organizací. V celém Iráku s výjimkou
severních částí působilo v 90. letech celkem jedenáct nevládních organizací. V oblasti
„bezpečného útočiště“ to bylo čtyřiatřicet. 309
To, že se situace vyvíjela v této části odlišně například naznačují i údaje
týkající se dětské úmrtnosti, která často, jak již bylo uvedeno dříve, vypovídá o
celkovém stavu společnosti. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO)
činila úmrtnost dětí do pěti let v oblasti iráckého Kurdistánu v letech 1984-89 80
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zemřelých na 1000. V letech 1994-99 došlo k poklesu na 72.310 Když však tato čísla
srovnáme s celkovou situací v této zemi, pak celostátně můžeme vidět spíše opačný
trend. Zpráva odkazuje na data, které zveřejnil UNICEF v roce 2000. Ta ukazují na
odlišnou tendenci ve zbylých částech Iráku. U dětské úmrtnosti do pěti let činil poměr
v letech 1984-1989 56/1000, poté došlo v období let 1994 – 1999 k výraznému nárůstu
na 131/1000. Nutno opět podotknout, že uvedené hodnoty UNICEFu z roku 1999
neodpovídají současným datům zveřejněným na internetových stránkách.311
To, že tento vývoj měl odlišný dopad právě na ženy ve srovnání s ostatními
částmi země, je zřejmé. Publikace a články věnující se tomuto tématu poukazují na to,
že i přes změny, ke kterým v této oblasti na společenské rovině došlo, je zde nadále silně
zakotveno tradiční, konzervativní rozdělení rolí, ve kterém je společenské postavení
ženy na nižší úrovni než muže. Názorově se shodují i na tom, že v oblastech severního
Iráku představovaly a představují pro ženy velký problém tradiční vraždy ze cti a
v některých oblastech také ženská obřízka. Na druhou stranu se ale částečně rozcházejí
v pohledu na úlohu, jakou zde sehrála v souvislosti s ženami místní zvolená vláda,
potažmo výše uvedené politické strany, z nichž se skládala.
Lucy Brown a David Romano například uvádějí, že jak PUK tak i KDP byly
nakloněny podpoře ženských práv. Své tvrzení dokládají tím, že regionální vláda v roce
2000 zrušila Husajnem přijatý trestní zákoník z roku 1990, který v podstatě legalizoval
vraždy ze cti.312 I když také oni upozorňují na to, že obě strany nevyvíjejí dostatečné
úsilí, aby nově přijatá legislativa byla uplatňována i v praxi. Tím se částečně shodují s
Marjorie Lasky, která se domnívá, že byl přístup těchto stran, co se týče ženské
problematiky, charakterizován spíše jako laxní se známkami snah narušovat činnost
ženských organizací v této oblasti.313 Shahrzad Mojab poukazuje na to, že se ženy krátce
po ustavení kurdského parlamentu domáhaly progresivní změny v občanském zákoníku.
Parlament však v té době jejich požadavkům nevěnoval žádnou pozornost.314 Mahmoud
Houzan, představitelka britské pobočky irácké ženské organizace OWFI, k tomu pro
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Guardian dodává, že obě politické strany po více než třináct let porušovaly ženská práva
a „pokoušely se potlačovat pokrokové ženské organizace“.315
Marjorie Lasky shrnuje tehdejší situaci v iráckém Kurdistánu těmito slovy:
„…před rokem 1991 zažívaly irácké ženy strach, vysídlování a násilnosti společně
s omezeními a někdy i brutalitou vycházející ze společnosti vedené muži. Po roce 1991
mužská dominance přetrvala, ale ženy v tomto autonomním regionu získaly větší
svobodu pohybu i projevu a základní lidská práva než většina žen v ostatních oblastech
Iráku.“316 Podle Shahrazad Mojab násilnosti vůči ženám nejenže přetrvaly, ale spíše
došlo po vypuknutí konfliktu k jejich rozšíření, zejména pokud se jedná o vraždy ze cti.
Na druhou stranu však tento negativní trend nezůstal bez odezvy a jak S. Mojab
podotýká, protestů proti mužskému násilí se zde účastnili jak jedinci tak i organizace.
Právě zakládání a přítomnost řady ženských organizací v této oblasti mělo a má
pozitivní vliv na ženská práva.317 Oproti zbytku Iráku, kde byly veškeré opoziční hlasy
umlčeny, tj. v případě žen veškerá uskupení mimo státem povolenou Federaci iráckých
žen, byl vývoj v Kurdistánu odlišný. Podle Lucy Brown a Davida Romana byla většina
ženských organizací, které v současnosti fungují po celém Iráku, založena právě zde.318
V druhé polovině 90. let můžeme být rovněž svědky zakládání útočišť pro ženy, které se
staly oběťmi násilí. V roce 1997 bylo na popud Ženské unie Kurdistánu vytvořeno také
Informační centrum pro ženy, které poskytovalo ženám informace týkající se jejich
základních práv a jehož členové aktivně vystupovali proti genderově motivovaným
násilnostem. V memorandu určeném předsedovi regionální vlády mimo jiné požadovali
vymýcení klanových rodinných vztahů, na jejichž základě se zachází s ženami jako
s majetkem, postavit mimo zákon násilí proti ženám a viníky dovést před soud a rovněž
zrušit irácký občanský zákoník. K posledně jmenovanému bodu skutečně došlo v roce
2000, kdy Džalál Talabání, vůdce regionální vlády ve východní části Kurdistánu a
současný irácký prezident, vydal dvě rezoluce, které pozměnily od roku 1990 fungující
občanský zákoník a to v otázce vražd ze cti a polygamie ve prospěch žen. Podle zprávy
Human Rights Watch je kurdská regionální vláda (KRG) jednou z mála, která přijala
zákony, jež zakazují snížený trest za vraždu ze cti. To, že se zde nejedná o zanedbatelný
problém dokazuje počet žen zabitých ze cti. V roce 2007 se jednalo o 166 případů o rok
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později o 163. V říjnu 2008 KRG založila v rámci Ministerstva vnitra Ředitelství
bojující proti násilí na ženách.319
Rovněž i současný konflikt ovlivňuje obyvatele severního Iráku jinak než
zbytek země. Především bezpečnostní situace zde v letech 2006 - 2007 nebyla tak
vyhrocená. I přístup kurdského etnika vůči spojeneckým vojskům lze označit za
mnohem vstřícnějším. M. Lasky podotýká, že pro většinu Kurdů znamená současný
konflikt pokračování národně osvobozeneckého procesu. Podle průzkumu pro ABC
News z roku 2004 považovalo invazi za správnou 87% Kurdů, přičemž u arabského
etnika to bylo pouze 48%. V roce 2007 popsalo životní podmínky jako dobré 68%
Kurdů, 53% šíitů a pouze 7% sunnitů.320
Pozitivní přístup můžeme ale sledovat i v souvislosti s postavením a právy
žen. V únoru 2009 přijala kurdská vláda dodatek k volebnímu zákonu, který zvýšil
kvótu pro ženy v kurdském parlamentu z 25% na 30%. Průzkum z roku 2005 ukazuje,
že Kurdové podporují volební práva žen, práci žen na pozici doktorů, jejich účast
v parlamentu, ale třeba i možnost řídit vozidlo. V posledním případě se pro tuto činnost
vyjádřilo kladně 96% Kurdů, 83% šíitů a 75% sunnitů. Tento příklad uvádím pouze pro
dokreslení odlišného vývoje v různých částech země. Jak již bylo uvedeno výše, právě
ženy řídící auta byly v době vyeskalovaných násilností v ostatních částech Iráku často
vystaveny útokům. Nicméně kromě podpory těchto práv si dovede celých 71% Kurdů
představit, že by se žena stala prezidentkou. U šíitů je to 57% a u sunnitů pouze 21%. V
čele města by ženu podporovalo jen 6% sunnitů, zatímco Kurdů 76%.321
Ačkoliv v řadě záležitostí jsou na tom ženy v iráckém Kurdistánu lépe než
ženy v ostatních částech Iráku, přeci jen musí čelit specifickému násilí, které se ve
zbylých oblastech země nevyskytuje. Jedná se o ženskou obřízku. Jak bylo uvedeno
v kapitole „Ženy v muslimských zemích“, ženská obřízka bývá často ztotožňována
s islámem. Někteří ji zde opravdu obhajují jako nepovinný zákrok, který posiluje víru.
Další se však domnívají, že se jedná o dědičnou tradici, která slouží k zachování kulturní
identity. Ostatní jsou přesvědčeni, že ženská sexualita musí být kontrolována. Pro jiné je
známkou čistoty a toho, že se žena stává respektovaným členem společnosti. Zpráva
319

320

321

:

MOJAB, S. (2004). cit.d.; Human Rights Watch (2010). They Took Me and Told Me Nothing.
[online], [cit 7.2.2011]. Dostupné z:
<http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wrd0610webwcover.pdf>. s. 30.
LANGER, G. (2004). cit.d;. LANGER, G. (2007) Poll – Iraq: Where Things Stand (Ebbing Hope in
a Landscape of Loss).
LANGER, G. (2005). cit.d.; Human Rights Watch (2010). cit.d., s. 5-8, 32, 45.

90

Human Rights Watch k tomu uvádí, že původ ženské obřízky je v iráckém Kurdistánu
nejasný. Autoři se domnívají, že se jedná o tradiční zvyk, který byl až později
ospravedlňován požadavkem vycházejícím z islámu. Podle průzkumu nevládní
organizace WADI, který proběhl na vzorku 1408 žen z několika oblastí iráckého
Kurdistánu (provincie Arbil, Sulaimanaiya a oblast Germain/Nový Kirkuk), je mezi
místními dívkami ve věku 14 – 19 let obřezáno 57%. V roce 2008 prošel Národním
shromážděním Kurdistánu návrh zákona zacílený na problematiku ženské obřízky. Dle
zákona ten, kdo bude požadovat obřezání dívek, bude uvězněn minimálně na jeden rok a
bude muset zaplatit 3 miliony dinárů, což je cca $2500. Pokud dívka následkem
obřezání zemře, pak bude pachatel odsouzen k odnětí svobody na minimálně deset let.
Přijatý zákon je bezesporu významným krokem k řešení této závažné problematiky.
Jeho prosazování v praxi nicméně nebude bez problémů, neboť se v iráckém Kurdistánu
jedná o velice zakořeněnou tradici.322
Cílem této kapitoly bylo upozornit na fakt, že konflikt nemusí nutně postihovat
všechny ženy stejně a to ani v případě, že se jedná o jeden stát. Konflikt ovlivňuje ženy
odlišně v závislosti například na jejich třídním postavení, na tom zda pocházejí
z agrárních oblastí či velkých měst, či na jejich etnické příslušnosti. V oblastech
iráckého Kurdistánu můžeme pozorovat všechny tyto prvky. Situace žen v této části
země se lišila a liší od ostatních částí Iráku, na což je nezbytné upozornit při analýze
celkového genderového postavení žen v této zemi.
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Závěr
Cílem této rigorózní práce bylo postihnout vliv konfliktu v současném Iráku na
tamní ženy, zjistit jak se vyvíjela jejich situace pod nadvládou strany Baas a jaké
tendence vykazuje nyní. Pomocí empiricko-analytické metody jsem se snažila rozebrat
jednotlivé etapy vývoje z pohledu genderové perspektivy a zaměřit se na konkrétní
dopady vojenských střetů, na jejich vliv na každodenní život žen v této zemi.
První kapitola poskytla teoretický pohled na konflikt a posloužila jako jakýsi
rámec a šablona pro konkrétní události spjaté s Irákem. Kromě teoretického dopadu
konfliktní situace na ženy nastínila tato kapitola i postavení feministického směru, lépe
řečeno směrů, v rámci oboru mezinárodních vztahů. I když rozhodně nepředstavuje
určující proud v oboru, přeci jenom může genderová perspektiva poskytnout odlišný a
v mnohém ohledu přínosný pohled na konfliktní situace. Nejenže upozorňuje na fakt, že
jsou ženy válkou ovlivněny jinak než muži, musí se vyrovnávat s jinými riziky a čelit
genderově motivovanému násilí, vyzdvihuje rovněž i význam účasti žen při obnově
země, což může přispět k celkovému zklidnění situace.
Stejně jako v předchozí části, která se zaměřovala na válečné konflikty, i v
nově zahrnuté kapitole věnující se postavení žen v muslimských zemích je nutno
zdůraznit, že ženy žijící v těchto zemích nelze považovat za homogenní skupinu. To
ostatně potvrzují i témata, která jsem v této kapitole rozebírala. Ať už se jednalo o
problematiku zahalování, polygamie či tolik odsuzované ženské obřízky, bylo ve všech
oblastech možno zaznamenat jejich odlišný výskyt i formu v závislosti na místních
tradicích či politickém klimatu. Hlavní problém v souvislosti s postavením žen
nespočívá v náboženství jako takovém, ale spíše v tom, je-li zneužíváno k politickým a
mocenským zájmům. To, že se takové snahy v Iráku vyskytly, dokazuje jak období
vlády Saddáma Husajna tak i současný stav. V 70. a 80. letech byla v této zemi přijata
řada progresivních zákonů, které podporovaly práva žen. Význam náboženství, jakožto
určujícího politického nástroje, zde byl upozaděn. Neznamenalo to však, že by se
Iráčané neřídili Koránem, že by se z nich stali bezvěrci. Islám hrál a hraje v životě
občanů této země podstatnou roli. V té době nicméně neovlivňoval politické směřování
státu, významnou úlohu sehrával spíše v rovině osobní. Jak další vývoj ukazuje, stačilo
pár let a najednou bylo všemu jinak. V 90. letech potřeboval Saddám Husajn nutně
podporu konzervativních sil k upevnění své pozice, a tak začal ve jménu islámu práva
žen oklešťovat. Využil tehdy náboženství k prosazení vlastních mocenských zájmů.
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V současnosti je problematika islámu opět velice diskutovaná. Irácké aktivistky
například ostře brojily proti snaze „reformovat“ rodinné právo na základě šáríi. Je však
nezbytné podotknout, že valná část Iráčanek nevystupovala a nevystupuje proti
samotnému náboženství nebo hodnotám s ním spjatých, ale proti jeho ztotožňování se
zákonodárstvím státu. Zejména v době vyhroceného sektářského násilí, kdy získávaly
konzervativní síly na moci, se nebylo čemu divit. Bylo více než pravděpodobné, že by
se na genderovou problematiku začal uplatňovat jeho ortodoxní výklad. Řada
muslimských aktivistek je přesvědčena, že rovnoprávné postavení žen a víra v islám se
nevylučují. Vše závisí pouze na jeho interpretaci a na tom, v jaké formě či zda vůbec
bude vetkán do právního řádu země.
Třetí kapitola měla ve stručnosti nastínit emancipační proces iráckých žen před
nástupem strany Baas k moci a poukázat na fakt, že snahy o zlepšení statusu žen mají
v této zemi poměrně dlouhou tradici. Poté jsem se již zaměřila na kapitolu mající
klíčový význam pro komparaci, tedy na období vlády strany Baas a Saddáma Husajna.
Jelikož se jednalo o etapu poměrně dlouhou a po stránce společenské i genderové dosti
rozmanitou, rozčlenila jsem ji na tři časové úseky.
První dekáda vlády této strany byla ve znamení progresivních změn zacílených
na zlepšení statusu iráckých žen v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti a jejich práv.
Obdobím, ve kterém se začaly emancipační snahy dotýkat i žen pocházejících
z chudších poměrů a venkovských oblastí. Rozhovory vedené se ženami žijícími v této
době naznačují, že se jednalo o období rozkvětu, o zlatý věk irácké společnosti. Došlo
skutečně ke značnému zredukování negramotnosti, ženy začaly zastávat pozice na
pracovním trhu do té doby pro ně nevídané a i jejich občanská práva byla posílena.
Společnost v důsledku ekonomické prosperity netrpěla nedostatkem a tak ženy, které
nebyly nějakým způsobem spojené s disentem, skutečně mohly vnímat tuto dobu jako
období blahobytu. Přesto přese všechno se ale vše odehrávalo v jakémsi režimem
vymezeném životním prostoru. Tento stav bych přirovnala k životu ve „zlaté kleci“.
Pokud se občané této země nesnažili otevřít onu „klec“, to jest angažovat se například
v jiných než režimem povolených spolcích a organizacích, pak se jim během 70. let ve
většině případů dařilo lépe než v předchozích obdobích. V opačném případě museli
počítat

s tvrdou

reakcí

represivního

aparátu.

Posílení

statusu

žen

mimoto

nepředstavovalo cíl sám o sobě, pro režim se stalo především prostředkem k dosažení
masové podpory a vyřešení problému s nedostatkem pracovních sil. Nelze se tedy divit,
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že když ženy ke konci následující dekády přestaly být jako pracovní síly nezbytně nutné,
nedělalo režimu problém otočit svoji politiku vůči nim o 180 stupňů.
80. léta představují v postavení iráckých žen v jistém, bohužel negativním,
slova smyslu přelomovou etapu. Určující událostí pro toto období byla osm let trvající
válka s Íránem. V prvních letech tohoto konfliktu, kdy ještě dozníval emancipační duch
předchozí dekády, můžeme nadále sledovat snahy režimu zapojit ženy do pracovního
procesu. V důsledku válečného konfliktu bylo totiž žen v této sféře zapotřebí ještě více
než kdykoliv předtím. Jak se však válka chýlila ke svému konci a tím se blížil i návrat
iráckých mužů do svých domovů, režim pomalu ale jistě začal svůj přístup k ženám
přehodnocovat. Najednou už nemělo být hlavním úkolem ženy zastat rozličné pozice na
pracovním trhu, naopak začala být vyzdvihována její reproduktivní úloha, tedy role
manželky a matky pečující o početné potomstvo. Aby se režim udržel u moci, která byla
dlouhotrvajícím konfliktem nalomena, snažil se zajistit podporu na všech možných
frontách. Jednou z nich byly i konzervativní náboženské síly, které emancipaci žen
vskutku příliš nepřály. A režim byl ochoten je v zájmu udržení svých pozic „obětovat“.
Druhá polovina osmdesátých let tak pomalu ale jistě začíná předjímat budoucí
vývoj. Ze „zlaté klece“ se stala „klec železná“, neboť v té době nebyl stát schopen
v důsledku osmiletého konfliktu zajistit obyvatelstvu takový životní standard, na který si
přivyklo v letech předchozích. Opozice byla pronásledována intenzivněji než kdy před
tím a základní lidská práva žen i mužů ještě více omezována. Mimoto v té době zahájil
režim proti kurdskému etniku brutální kampaň, která stála životy tisíců nevinných lidí.
Poslední etapa v období Saddámova režimu, která byla započatá invazí do
Kuvajtu a následnou válkou v Perském zálivu, s sebou přinesla pouze strádání a utrpení.
Infrastruktura státu byla naprosto zničená a byly to právě ženy, kdo byl tímto vývojem
obzvláště postižen. Můžeme pozorovat výrazné zhoršení jejich situace ve všech
oblastech společenského života, ve vzdělávání, zaměstnanosti i základních právech. To
vše bylo doprovázeno vzrůstajícím tlakem konzervativních sil, které se v této době těšily
výrazné podpoře diktátora. Celkovou situaci nadto ještě zhoršily sankce uvalené OSN.
Vývoj v zemi však nebyl jednolitý. V důsledku povstání proti režimu v jižních a
severních provinciích země a následné reakce jak ze strany Husajna tak posléze i
spojenců způsobily, že irácký Kurdistán dosáhl určité míry autonomie a jeho vývoj se
začal odlišovat od zbytku země. Stejně tak i postavení žen zde začalo vykazovat jiné
známky vývoje, jak je patrné z poslední kapitoly této diplomové práce.
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Jaké změny tedy přivodila operace Irácká svoboda, která, jak je již z jejího
názvu patrné, měla za cíl mimo jiné osvobodit irácký lid od útlaku a zajistit mu život ve
svobodné, demokratické zemi, to znamená i zemi zaručující rovnoprávné postavení
mužů a žen?
Vývoj posledních sedmi let jsem se pokusila nastínit v kapitole páté. Uvedené
období jsem rozdělila na dvě časové etapy a samostatnou podkapitolu věnující se úloze
žen v postkonfliktní rekonstrukci. První etapa zahrnovala roky 2003 – 2007 a ve vývoji
konfliktu vykazovala následující tendence. Po zásahu spojeneckých vojsk v roce 2003
panoval po nějakou dobu všeobecný chaos, který se nicméně povedlo v následujících
dvou letech zmírnit. Do roku 2005 bylo možné zaznamenat určit pokroky ve vzdělání
žen či jejich politické participaci. I když v této době můžeme pozorovat snahy
konzervativních sil omezovat práva žen, přeci jen jejich vliv nebyl zpočátku tak
markantní jako později. To potvrzuje i prosazení kvóty, která garantovala ženám jedno
z nejvyšších zastoupení v parlamentu na světě. Rok 2006 spolu s eskalací sektářského
násilí však iráckým ženám zasadil závažnou ránu. Vyhrocená bezpečnostní situace
v letech 2006 – 2007 měla devastující dopad na občany této země, Irák neměl daleko
k občanské válce. Tehdy se také začaly objevovat názory, že byly ženy pod nadvládou
Saddáma Husajna více respektované a těšily se větším právům. Ona nostalgie byla
v době, kdy byly ženy vystaveny každodenním bombovým útokům a musely čelit
genderově motivovanému násilí z řad povstalců, náboženských skupin i spojeneckých
vojsk, celkem pochopitelná. Avšak poslední dekáda vlády diktátora jasně ukázala, že
situace žen byla v té době díky represivním opatřením režimu, vzedmutí
konzervativních sil i sankcí OSN velice neutěšená. V roce 2007 jsem na otázku, zda
došlo k zlepšení či k zhoršení postavení iráckých žen ve srovnání s minulým režimem,
nedokázala poskytnout jasnou odpověď. Vyhrocená bezpečnostní situace nahrávala
negativnímu závěru. Ten byl však zpochybněn situací v kurdských oblastech této země.
Ženy, jak již bylo několikrát řečeno, netvoří homogenní skupinu, jsou zde rozdíly
v dopadu konfliktu na základě jejich třídního postavení, toho z jaké lokality ženy
pocházejí, jejich vyznání či etnické příslušnosti. Poslední kapitola práce ukazuje, že
právě etnická příslušnost sehrávala v Iráku, co se týče odlišného dopadu konfliktu na
ženy, významnou úlohu. V porovnání s ostatními částmi země prožívaly a prožívají
kurdské ženy v severních provinciích odlišně jak období vlády Saddámova režimu tak i
roky následující po invazi z roku 2003. Bezpečnostní situace zde v letech 2006 – 2007
nebyla tolik vyhrocená a ženy nebyly nuceny opouštět školy ani zaměstnání. Kurdové se
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stavěli kladně k podpoře volebních práv žen a jejich účasti na politickém dění. Valná
většina si dovedla představit ženu v čele státu. I když i zde byly ženy nuceny čelit
specifickým formám násilí, zejména pak vraždám ze cti a ženské obřízce, přeci jen bylo
jejich postavení ve srovnání se zbytkem země v roce 2007 nepoměrně lepší.
V diplomové práci jsem poukazovala na to, že ačkoliv se díky invazi podařilo
osvobodit irácký lid z oné „klece“, ve které byl zajat nedemokratickým, totalitním
režimem, hrozilo, že v důsledku kritické bezpečnostní situace a nárůstu konzervativních
nálad ve společnosti bude pro irácké ženy vytvořena „klec“ nová, „mříže“, které je
budou držet v ústraní domova a zabraňovat jim v participaci na budoucím směřování
země. Zlepšení bezpečnostních podmínek a potlačení všudypřítomných násilností jsem
považovala za hlavní předpoklad toho, aby se začala situace žen v této zemi zlepšovat.
Jaký vývoj tedy vykazovala nejnovější etapa konfliktu v letech 2008 – 2010?
V uvedeném období můžeme skutečně pozorovat zklidnění násilností a
zlepšení bezpečnostní situace v této zemi. Optimismus bylo možno v tomto ohledu
vysledovat i mezi samotnými Iráčany. Země nicméně stále musí čelit řadě problémů,
které ovlivňují životy žen i mužů. Jedná se především o narušenou infrastrukturu,
postavení vysídlených osob a kritickou situaci vdov, které často musí bojovat o holé
přežití. Je zřejmé, že návrat k normálním podmínkám nebude otázkou několika pár
měsíců. Irák bojoval s těmito problémy již ke konci Saddámova režimu, vyhrocené
období násilností pak tento stav ještě zhoršilo. Pokud však bude následující období ve
znamení „klidu zbraní“ a země bude pokračovat v demokratickém kurzu, můžeme se dle
mého názoru v tomto ohledu dočkat zlepšení. V uvedeném období došlo kromě
zklidnění bezpečnostní situace také k dalším důležitým událostem – odsunu významné
části spojeneckých vojsk v srpnu 2010 a k novým parlamentním volbám v březnu téhož
roku.
Obavy, že stažení vojsk obnoví zvýšenou míru násilností, se nenaplnily.
Iráčané tento krok všeobecně uvítali. Budoucnost směřování země tak byla pomalu ale
jistě předána do rukou iráckého lidu. V případě žen může mít tato změna rovněž
zajímavý

účinek.
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administrativa

nezanedbatelnou roli v posílení práv žen, v podpoře jejich vzdělávání a v participaci na
veřejném dění, přeci jen měly tyto snahy na postavení žen dvojí dopad. Kromě
pozitivního zde bylo možno zaznamenat i ten negativní, který spočíval ve vymezování
se ortodoxních islámistů vůči spojencům právě prostřednictvím žen. Odsoudili
emancipační snahy jako import západních mravů, které jsou v rozporu s místní kulturou
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a snažili se naopak práva žen ve jménu islámu omezovat. Že se v tomto případě o žádný
import nejednalo, naznačuje postavení iráckých žen v této zemi v průběhu celého 20.
století. Hlavní podíl na zeslabení výpadů proti ženám mělo nicméně zklidnění
bezpečnostní situace již před samotným odsunem amerických vojsk. To ostatně
dokazuje i volební kampaň do parlamentu z počátku roku 2010, jíž se ženy hojně
účastnily a ve které aktivně prezentovaly své programy. Velká očekávání žen však
nakonec zůstala nenaplněna. Ačkoliv v parlamentu opět získaly čtvrtinu křesel, v
případě nově sestavené vlády tomu tak nebylo. Ženám byla nabídnuta pouze dvě místa
z celkového počtu 44. Ve vládě nakonec zasedla pouze jedna z nich. Ženy se nicméně
s touto situací nesmířily a jasně projevovaly svůj nesouhlas se vzniklou situací, čímž
alespoň docílily zvýšeného zájmu o ženskou problematiku mezi svými poslaneckými
kolegy.
Lze tedy nyní, po více než třech letech od vypracování diplomové práce,
konečně na vznesenou otázku jednoznačně odpovědět? Domnívám se, že ano, avšak
pouze částečně. Odpověď bych rozdělila na dvě části. V případě kurdských provincií se
domnívám, že skutečně ke zlepšení došlo. Všeobecnou situaci tu hodnotí kladně valná
většina obyvatel. Byly zavedeny zákony, které se snaží potlačit praktikování ženské
obřízky i vražd ze cti. I když realita vymáhání trestů za tyto odsouzeníhodné praktiky
stále pokulhává za teorií, přeci jen uvedené zákony představují významný krok k jejich
vymýcení. Pozitivní dojem rovněž budí zákon zvyšující míru zastoupení žen v místním
parlamentu na plných 30%. Ačkoliv ani zde není situace zcela ideální, například
v souvislosti s infrastrukturou, přeci jen bych na otázku, zda došlo ke zlepšení či
zhoršení postavení iráckých žen po vojenské invazi z roku 2003, odpověděla
následovně: „Došlo k zlepšení postavení iráckých žen žijících v severních provinciích
obývaných kurdským etnikem“. Jak ale hodnotit situaci ve zbylých částech Iráku? Oproti
roku 2007 můžeme zaznamenat markantní snížení násilností, výrazné problémy však
stále přetrvávají zejména co se týče poničené infrastruktury a ohrožených skupin
obyvatelstva. Na druhou stranu však byla situace v posledních letech Saddámova
režimu, zejména co se týče infrastruktury a vysídlených osob, rovněž více než kritická.
Nadto se jednalo o diktátorský režim, který krutě pronásledoval své odpůrce. Práva žen
byla ve srovnání s předchozím obdobím výrazně omezena ve prospěch konzervativních
sil. Proto bych svoji odpověď upravila takto: „Pokud budeme srovnávat současnou
situaci iráckých žen s poslední dekádou Saddámova režimu, pak na území centrálního a
jižního Iráku došlo po vojenské invazi z roku 2003 ke zlepšení jejich postavení.“ Úroveň
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infrastruktury, vzdělání či zaměstnanosti žen v současnosti v žádném případě
nedosahuje úrovně let 70. a 80. V jednom ohledu však v porovnání s touto dobou ke
zlepšení došlo. Diktátorský režim byl nahrazen demokratickým zřízením, což dává
naději, že by se situace v této zemi mohla v budoucnu zlepšit. A jak je to s onou „klecí“,
která hrozila ženám v době vyhroceného sektářského násilí v roce 2007? Přes nevalné
zastoupení žen v současné vládě se domnívám, že irácké ženy dostaly k této „kleci“ klíč
a bude jen na nich, zda se jim podaří dveře odemknout. Pokud nedojde k výraznému
zhoršení bezpečnostní situace a země bude nadále pokračovat v demokratickém
směřování, nemusel by být tento cíl zcela nereálný.

Počet slov: 32 634
Počet znaků bez mezer: 181 024
Počet znaků s mezerami: 213 742
:
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Summary
The aim of this thesis was to answer this question: „Has the status of Iraqi women improved or deteriorated since the beginning of the last war?“. In 2007, when I wrote my
diploma thesis, it was not possible to find a definite answer to this question. In spite of
the fact that there was possible to find certain improvements in some fields, such as
women access to education or political participation, during the first two years after invasion, the situation of Iraqi women started to rapidly deteriorate after the escalation of
sectarian violence in 2006. Women had to face many threats during that time – from unsatisfactory infrastructure to gender based violence. Increasing influence of conservative
Islamic groups had also a negative impact on their status; women were forced to be
veiled or stay at home, they had to leave schools and jobs. Those who participated in
women right issues faced death threats. From the above mentioned it seems to be clear
that I should have concluded my diploma thesis with the statement that the situation had
worsened compared to the previous regime. However, it would be a very simplifying
conclusion. Beside the fact that the status of Iraqi women had already been deteriorated
during the last decade of Saddam Hussein`s regime, the serious security situation between 2006 – 2007 had not the same impact on the whole country. Kurdish women living in northern parts of the Iraq did not suffer as much as women in the south and central Iraq. In 2007, I concluded my diploma thesis with the statement that unless the security situation calms down, it would be very difficult to reach some progressive
changes in the status of Iraqi women. More than three years later, it is obvious that this
condition has been met. The security situation has significantly improved and there was
created an opportunity for women to actively participate in public life. However, a lot of
work must be still done, especially in the field of infrastructure, internally and externally displaced persons and widows. Basic services have not reached the level of the years
1970 – 1980 yet. Now, I would answer the main question of this thesis as follows. Generally it can be said that the status of Kurdish women has been further improved since
2007 and thus I suppose that their situation is better in comparison with Saddam Hussein`s era. In my point of view, the status of women living in central and south Iraq has
been improved only partly. If I compare it with the last decade of Saddam Hussein`s regime (i.e. 1990 - 2003) then their situation is now better.
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Seznam použitých zkratek

BBC

- British Broadcasting Corporation

CEDAW

- Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen

CNN

- Cable News Network

CPA

- Provizorní koaliční správa

FAO

- Organizace OSN pro výživu a zemědělství

ILO

- Mezinárodní organizace práce

IPC

- Irácká ropná společnost

IRIN

- Integrated Regional Information Network (Informační portál OSN pro
koordinaci humanitárních akcí)

:

KDP

- Kurdská demokratická strana

KRG

- Kurdská regionální vláda

MADRE

- Mezinárodní organizace zaměřená na lidská práva žen

MICS

- Multiple Indicator Cluster Survey

OFWI

- Organisation of Women`s Freedom in Iraq

OHCHR

- Úřad vysokého komisaře pro lidská práva

OSN

- Organizace spojených národů

PUK

- Vlastenecká unie Kurdistánu

RAWA

- Revolutionary Association of the Women of Afghanistan

RB OSN

- Rada bezpečnosti Organizace spojených národů

RRV

- Rada revolučního vedení

UNDP

- Rozvojový program OSN

UNESCO

- Organizace OSN pro vědu, výchovu a kulturu

UNFPA

- Populační fond OSN

UNHCR

- Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky

UNICEF

- Dětský fond OSN

UNIFEM

- Rozvojový fond OSN pro ženy

USAID

- Americká agentura pro mezinárodní rozvoj

WADI

- Association for Crisis Assitance and Development Cooperation

WHO

- Světová zdravotnická organizace

WISE

- Women`s Islamic Initiative in Spirituality and Equity
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