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K

ajal Khidr została oskarżona o cudzołóstwo przez rodzinę swego męża i była

przetrzymywana jako zakładniczka przez sześciu członków rodziny w irackim
Kurdystanie. Kajal Khidr była torturowana i została okaleczona; członkowie rodziny
odcięli część jej nosa i powiedzieli, że zostanie zabita po narodzinach jej dziecka. Po tym
jak udało jej się uciec do Syrii, zatrzymano dwójkę z jej prześladowców. Jednakże zostali
wypuszczeni w ciągu dwudziestu-czterech godzin, ponieważ władze zadecydowały, że
działali oni w obronie honoru rodziny. Nigdy nie postawiono im żadnych zarzutów.(strona
Amnesty International)
W północnej Ugandzie, Boska Armia Oporu (Lord's Resistance Army — LRA)
uprowadza dzieci, zmuszając dziewczyny do „małżeństwa" i zinstytucjonalizowanego
gwałtu. Mężczyźni mają wtedy całkowitą seksualną kontrolę nad swoimi „żonami"
i „domowymi pomocnicami", narażając je na gwałty i wiele innych form przemocy.
(strona Amnesty International)
Mary Ann Kingston zabrano ze szkoły gdy miała 13 lat i rozkazano jej, by
przygotowała się na małżeństwo. W wieku 16 lat została zmuszona, by poślubić swego
33-letniego wuja. Porządek uczy, że kazirodztwo jest najbardziej pożądaną praktyką, by
zachować czystą krew rodziny wypływającą od Jezusa Chrystusa. Kiedy Mary Ann
uciekła, jej ojciec zabrał ją do odległego rancza niedaleko granicy pomiędzy Idaho
a Utah i bił ją skórzanym pasem. Zdążyła doliczyć się 28 uderzeń zanim zemdlała.
[Liczba ludzi żyjących w poligamii w stanie Utah jest szacowana na około 50,000] (J.
Nichols, "Żony pozywają, by zakończyć maltretowanie w ramach poligamii." The Arizona
Republic. 15 października, 2003.)
Przez tysiąclecia, wielcy prorocy i teolodzy tego świata zaprzęgali swój wspólny geniusz by
rozwiązać zagadkę kobiecości. W rezultacie otrzymaliśmy poligamię, sati, zabójstwo w obronie
honoru, karny gwałt, okaleczanie genitaliów, narzucane małżeństwa, maniakalną obsesję na punkcie
dziewictwa, obowiązkowe zakrywanie ciała, szykanowanie samotnych matek i inne formy fizycznego,
i psychologicznego maltretowania o kalejdoskopicznej różnorodności, ledwie pozwalającej na zwięzły
opis.
Część tego seksistowskiego zła prawdopodobnie poprzedza religię i mogłoby zostać przypisane
naszej biologii, ale nie ma wątpliwości, że religia propaguje i uświęca postawy wobec kobiet, które
uznalibyśmy za gorszące u zwisających z drzew małp.
Podczas gdy mężczyzna został stworzony na obraz Boga, w judaizmie, chrześcijaństwie
i islamie przeważające jest przekonanie, że kobieta została stworzona na obraz mężczyzny. Z tego
wynika, iż jej ludzkość jest wtórna, przypadkowa, stanowi ledwie namiastkę (Księga Rodzaju:
2-21-22 Koran 4:1; 39.6; 7.189). Ze wszystkich stworzeń, kobieta została stworzona ostatnia, ale
zgrzeszyła jako pierwsza (Księga Rodzaju 3:12). Stary Testament określa, iż wartość pieniężna życia
kobiety stanowi od połowy do dwóch trzecich wartości życia mężczyzny (Księga Kapłańska 27).
Koran starannie opracowuje tę problematykę: potrzeba świadectwa dwóch kobiet by zrównoważyć
świadectwo jednego mężczyzny (2:282) i każda dziewczyna zasługuje dokładnie na połowę
w stosunku do tego, co odziedziczy jej brat (4:11). Bóg sugeruje w swoim dziesiątym przykazaniu,
że kobieta jest materialną własnością twojego sąsiada, której, wraz z jego domem, niewolnikami
i wołami, zakazuje się pożądać (Księga Wyjścia 20:17); Księga Powtórzonego Prawa 5:21).
Bóg Abrahama dał jasno do zrozumienia, że oczekuje się od kobiety, by żyła w pełnej
zależności od swego ojca, aż do momentu, gdy zostanie zmuszona do małżeńskiej służby u swego
męża. Jak wyraził to święty Paweł: „Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż
jest głową żony, jak i Chrystus — Głową Kościoła: On — Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest
Chrystusowi,
tak
i żony
mężom
—
we
wszystkim."
(List
do
Efezjan
5:22-24). Koran przekazuje takie samo przesłanie i zaleca, by nieposłuszne żony zostały
wychłostane (4:34). Ucisk kobiet w islamie osiągnął ohydną precyzję dzięki pismom
Al-Ghazaliego (1058-1111), prawdopodobnie najbardziej wpływowego muzułmanina od czasów
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Mahometa:
(Kobieta) powinna przebywać w domu i zajmować się swym przędzeniem, nie
powinna często wychodzić, nie może być wykształcona, ani nie może komunikować się
z sąsiadami i odwiedzać ich tylko wtedy, gdy jest to całkowicie konieczne; powinna
troszczyć się o swego męża i szanować go w jego obecności i nieobecności oraz starać
się zaspokoić go we wszystkim… nie może opuszczać domu bez jego pozwolenia i, jeżeli
otrzyma pozwolenie musi wychodzić ukradkiem. Powinna nałożyć stare ubrania
i wybierać opuszczone ulice i przejścia, unikać targowisk i dopilnować, by nikt obcy nie
usłyszał jej głosu lub jej nie rozpoznał; nie może rozmawiać z przyjacielem jej męża
nawet w potrzebie… Jej jedynymi zmartwieniami powinny być jej cnota, dom oraz
modlitwa i post. Jeżeli przyjaciel jej męża zadzwoni podczas jego nieobecności, nie może
otworzyć drzwi, ani odezwać się do niego, by chronić honor jej i jej męża. Powinna
zawsze przyjmować cokolwiek daje jej mąż jako zaspokajające potrzeby seksualne…
Powinna być czysta i gotowa, by zadowolić seksualne potrzeby swego męża w każdym
momencie.
(Ibn Warraq, Dlaczego nie jestem Muzułmaninem, s. 300).
Przypomnij sobie pełne rozkoszy życia afgańskich kobiet pod rządami Talibów lub rozważ jak
wiele muzułmańskich dziewczyn na całym świecie jest nadal zmuszonych by zakrywać swe ciało
a zrozumiesz, że ten typ myślenia ma swoje praktyczne konsekwencje.
Wymiernym skutkiem religii (w szczególności tych odnoszących się do Abrahama) była
demonizacja kobiecej seksualności i opisywanie kobiet jako moralnie i intelektualnie podrzędnych
w stosunku do mężczyzn. Każda kobieta przetrzymuje godność mężczyzn jako zakładnika i może ją
błyskawicznie zszargać, lub całkowicie zniszczyć poprzez seksualną niedyskrecję. Z tej perspektywy,
gwałt jest zbrodnią, którą jeden mężczyzna popełnia wobec honoru innego mężczyzny; kobieta jest
zaledwie nosicielem Wstydu, często karygodnie uległym — będąc w całości pochlebstwami,
przebiegłością i mrugającą zdradliwością. Według Boga, jeżeli ofiara gwałtu nie krzyczała
wystarczająco głośno, powinna zostać ukamienowana, co stanowiłoby dopełnienie jej zhańbienia
siebie (Księga Powtórzonego Prawa 22:24). Córka każdego mężczyzny jest potencjalną dziwką
skłonną do upicia się krwią dobrego mężczyzny - Delilah, Jezebel, Salome. Dlatego też każda
dziewczyna musi zostać ujarzmiona i zamknięta zanim będzie mogła ulec złu, które stanowi jej
naturalną pasję.
Według Boga, kobiety zostały umieszczone na ziemi by służyć mężczyznom, rodzić ich dzieci,
utrzymywać porządek w ich domach i przede wszystkim, by nie zdradzić ich poprzez stanie się
przedmiotem seksualnej rozkoszy innego mężczyzny. Tak więc zadaniem każdego mężczyzny jest
uchronić swoje kobiety od zostania splądrowanymi przez jego zachłannych braci i zobowiązać je, by
do śmierci lub niedołęstwa, wypełniały swój najświętszy cel — bycie inkubatorami synów.
Jeżeli kiedykolwiek osiągniemy cywilizację prawdziwej sprawiedliwości, szacunku i miłości
między płciami, to nie stanie się tak, ponieważ zwracaliśmy więcej uwagi na nasze Święte Księgi.
Sam Harris
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