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Inleiding
In deze nieuwsbrief laten wij u opnieuw zien welke missie u samen met ons
steunt. Afghanistan is de afgelopen tijd iets vaker in het nieuws geweest. Deze
nieuwsberichten laten een verdeeld land zien met name over de positie van de
vrouw. Aan de ene kant protesteren mannen gekleed in boerka’s tegen het geweld
van vrouwen. Aan de andere kant het grimmige publiekelijk lynchen en verbranden
van het lichaam van Farkhunda. In deze nieuwsbrief zullen we deze gebeurtenissen
verder belichten.
Voorts zullen wij het bijzondere verhaal van een van onze jongste Ariana scholieren,
namelijk Kirishna S. Aqaa, vertellen. Daarnaast willen wij u met trots kort meedelen
over de TEDx conferentie wat op 15 april 2015 in het Koninklijke militaire academie
plaatsvond. De voorzitter van Stichting Ariana, mw. Wahedi, was voor deze
conferentie uitgenodigd om haar levensverhaal en inbreng voor een betere wereld
aan een zaal van 500 man te vertellen.
Tenslotte willen wij u danken voor uw interesse, uw steun maar met name voor uw
vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Van jongs af
aan krijgen wij mee hoe belangrijk het volgen van onderwijs is. Helaas is dit in een
land als Afghanistan waar kinderen tijdens oorlogen geboren en getogen worden
anders. Stichting Ariana richt zich middels een studietoelage op het verwezenlijken
van educatie met name gericht op de ondergeschikte rol van meisjes. Wij geloven
dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een
samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal
bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn.
Samen met uw giften lijkt Ariana verandering te brengen en deze illusie toch
werkelijkheid te maken.
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Stichting Ariana scholiere Kirishna S. Aqaa

Foto: Kirishna S. Aqaa, schoolrapport

Kirishna is een van de jongste
scholieren van Stichting Ariana. Ze is
in November 2014 via het ECW
(Empowerment Centre for Women) en
Unicef contacten in Kabul Afghanistan
naar ons verwezen.
Ze zit op de middelbare school in
groep drie dit jaar. Het Afghaanse
stelsel wijkt af met de Nederlandse. In
Nederland leren de kinderen in groep 3
het alfabet, echter in Afghanistan kan
je dan al lezen en schrijven. Middelbare
school gaat daar tot klas 10 en klas
12 (voor degene die extra willen
studeren).
Daarna
begint
het
studenten leven, wat wij vanuit
Stichting
Ariana
proberen
te
stimuleren.
Kirishna’s ouders zijn 3 jaar geleden
bij een bomaanslag in de stad
overleden. Zij overleefde het wel. Na
het overlijden van haar ouders kwam
ze bij haar grootouders terecht. Het
gezin bestond uit haar oma en opa,
haar 2 tantes (van 27 jaar en 25 jaar)
en haar oom van 29 jaar. Haar opa
was de kostwinnaar thuis en haar oom
studeerde en had een bijbaan. Haar
tantes hebben geen school kunnen
volgen door de oorlogen en het heen

en weer vluchten.
Twee jaar geleden is Kirishna’s opa
plotseling overladen aan nierkanker.
Jarenlang was hij ziek, echter kon hij
zich geen ziekenhuisbezoeken en
medicatie permitteren. Na het
overlijden van haar opa was haar oom
van 29 jaar de enige kostwinnaar
overgebleven. Door de druk en
verdriet is haar oom verslaafd geraakt
aan drugs en ligt bijna anderhalf jaar
ziek thuis en functioneert daardoor
niet in het dagelijkse leven.
Haar oma probeert als schoonmaakster
het gezin draaiende te houden. Ze
hebben hun huis moeten verkopen en
wonen nu in een klein huisje gebouwd
in de bergen van Kabul. Kirishna’s is
het eerste meisje in deze familie die
een kans heeft gekregen om naar
school te gaan. Stichting Ariana heeft
met haar oma gesproken. In dit
gesprek zei haar oma: “Mijn dochters
en ik hebben deze kans nooit gehad
en van haar opa mocht zij ook niet
naar school. Maar ik wil haar deze
kans geven zodat zij een andere
toekomst krijgt dan wij; een betere
toekomst.”
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Farkhunda, voor eeuwig gegrift in de Afghaanse geschiedenis
Voor het eerst in Afghanistan, zijn er
op donderdag 5 maart in Kabul, meer
dan tien mannelijke activisten in
boerka de straat opgegaan om te
protesteren tegen geweld tegen
vrouwen. Dit vond plaats nadat er kort

daarvoor, in februari, een vrouwelijke
activiste, in een stalen vest die de
vrouwelijke vormen illustreerde, de
straat op ging in protest tegen geweld
tegen vrouwen.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Tijdens het protest van de mannen
gekleed in een boerka zei een: “Ik
liep de straat op in boerka om te
begrijpen hoe vrouwen zich in boerka
voelen en hoe het is om in het
dagelijkse leven lastig gevallen te
worden. Ik wilde hun situatie
begrijpen.” Voor de toeschouwers was
het iets nieuws: “Dit is de eerste keer
dat ik zo een protest meemaak. Dit is
een goede zet, het is een stap vooruit
in het voordeel van de vrouwen.” Dit
vooruitstrevend beeld is inderdaad een
mooie stap vooruit, zeker wanneer

sommige Afghaanse mannen zich
willen scharen aan de zijde van
vrouwen.
	
  

Niet alleen mannen protesteerden
recentelijk tegen het geweld van
vrouwen. Zoals op de foto hieronder
te zien is protesteerde er in februari
ook een jonge moedige Afghaanse
artieste in metalen harnas tegen het
dagelijks geweld tegen in vrouwen in
Afghanistan. Zoals op de foto te zien
is wordt zij direct omsingeld door
hordes mannen die haar dreigend en
denigrerend achtervolgen.
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In een interview met France 24 verteld
ze haar beweegreden voor de solo
mars:
“Every since I was a little girl, I have
had to put up with men touching me
and insulting me in the streets of
Kabul. And of course, as I grew up, it
became worse. This happens to all
women here.”
In eerste instantie wilde zij alleen maar
tien minuten door de drukste straten
van Kabul lopen maar de situatie werd
met de minuut dreigender. Ze verteld:

“Nobody seemed to understand that
what I was doing was an act of

protest. I heard one little boy yell,
“She’s covered herself in metal so
nobody can touch her!” He was
angry. (..) I had planned on walking
for 10 minutes, but after only 8
minutes, I had to run into a taxi.
Young men continued to punch the
car; the driver had to speed away.
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Het opvallende aan wat zij beschrijft
is dat zij voornamelijk jongens en
jonge mannen benoemd die haar
omsingelen en dreigend benaderen. In
een land waarbij oude tradities en
narratieven van vrouwelijke waarde
gelijk staan aan de waarde van een
dier te doorbreken vaak begint bij de
nieuwe generatie maar in Afghanistan
lijkt dit nog een lange weg te zijn
wat betreft de positie van de vrouw.
Ze eindigt haar interview met France
24 met de woorden:
“We live in a patriarchal society,
where women are seen as secondclass citizens. When we complain
about sexual harassment, men often
say that if a woman wears a proper
veil, nobody will bother her. But this
is obviously false, since even women
who wear a burqa get harassed in
the streets”.
	
  

Nog niet eens een maand later na
het protest van deze jonge vrouw
werd er op 20 maart op klaarlichte
dag voor een moskee een 27-jarige
vrouw, genaamd Farkhunda, met
stokken geslagen en doodgetrapt
door een horde wilde mannen terwijl
omstanders het filmden. Hierna werd
haar lichaam naar een rivierbedding
gesleept en in brand gestoken. De
politie had meermalen de kans gehad
om tussenbeide te komen maar die
hebben niks gedaan om de menigte
te stoppen. Aanleiding voor deze
publieke lynchpartij was dat zij een
kopie van de Koran in brand zou
hebben gestoken. Achteraf bleek dit
niet waar te zijn. Farkhunda doceerde
de Koran en kende het geschrift uit
haar hoofd. Ongeacht of het waar

was of niet werd Farkhunda
slachtoffer
van
een
groep
gewetenloze mannen, van een groep
analfabeten, van een groep mensen
die noch hun geloof begrijpen noch
de kern van menselijkheid. De filmpjes
van de deze lynchpartij, die gemaakt
waren op de mobiele telefoon, zijn
daarna op internet gezet en hebben
zich razendsnel verspreid. Kort hierop
volgde een massaal protest, ook
internationaal, waardoor de Afghaanse
regering gedwongen was om actie te
ondernemen. Tijdens het protest in
Afghanistan liepen er duizenden
mensen mee waaronder journalisten
en ministers die scandeerden dat de
Kabulse politie officieren ontslagen
moeten worden. Als reactie hierop
werden ook een aantal politieagenten
geschorst en er werden mensen
opgepakt die verantwoordelijk waren
voor de moord. Het lichaam van
Farkhunda werd in een doodskist door
vrouwen gedragen als protest. Dit is
voor Afghaanse begrippen ongewoon.
Normaliter dragen mannen de dode
lichamen naar hun laatste rustpunt.
Ook bij de arrestaties van de daders
speelde social media een belangrijke
rol. De 20 daders die tot nu zijn
opgepakt zijn gearresteerd op basis
van wat zij op hun facebook pagina
hebben gedeeld dat zij hebben
“meegedaan” aan deze moord.
Ook in Nederland (op 30 maart) en
heel veel andere landen zijn er stille
tochten gehouden. Vanuit de UN en
Human Rights Watch wordt getracht
om een politieke druk uit te oefenen
op de Afghaanse regering om dit
soort uitwassen in de toekosmt te
voorkomen.
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Fotos boven: Farkhunda, geslagen, verbrand, terwijl de menigte inclusief de politie staat toe te
kijken en foto’s en videos te nemen.
Foto onder: Dagenlange demonstraties, o.a. in Kabul Afghanistan.

Kortom, het lichaam van vrouwen in
Afghanistan staat centraal voor
maatschappelijke
en
politieke
verandering in Afghanistan. Voor het
eerst durven mensen publiekelijk te
protesteren
tegen
barbaarse

praktijken sinds de overname van de
extremisten en dragen vrouwen in
protest de doodskist van Farkhunda
op hun eigen schouders. De eerste
stappen in publiekelijk protest van
vrouwen zijn gezet.
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TEDx Defensie 15 april 2015

Foto: Mw. Wahedi, voorzitter St. Ariana tijdens haar TED-talk op 15 april 2015.

Ondertussen blijft Stichting Ariana
door gaan met doel en dat is zo veel
mogelijk meisjes een kans geven om
een opleiding te volgen. Ook op
Nederlandse bodum begint de
stichting iets meer naam te krijgen.
De voorzitter van Stichting Ariana
was uitgenodigd voor TEDx voor het
ministerie van defensie om een
presentatie te houden over haar
eigen levensverhaal en natuurlijk over
de Stichting. TED (Technology,
Entertainment, Design) is een
jaarlijkse, bijeenkomst die overal ter
wereld gehouden wordt en in 1984
voor het eerst gehouden werd
in Californië.
Sprekers
worden
uitgenodigd om in maximaal 18
minuten "de presentatie van hun
leven" te geven over hun gebied
van expertise, over een bepaald
project, of iets waarvan zij vinden dat
het een idee is dat verspreid moet

worden. Tijdens een conferentie
komen tientallen sprekers aan het
woord, afgewisseld door diverse korte
dans- en muziekuitvoeringen.
Men probeert begrip en bewustzijn te
kweken en toepassingen van de
wetenschap te laten zien die kunnen
bijdragen aan een betere wereld.
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de
leefwereld en ontwikkelingen op
internet, vernieuwende technologie op
diverse gebieden, of psychologisch
onderzoek dat inzicht biedt in
menselijke drijfveren, omgang met
stress en
toename
van
verdraagzaamheid [bron: wikipedia].
Naast de vele leuke reacties leverde
deze dag ook nieuwe donaties op. In
de volgende nieuwsbrief zullen we
uitgebreid ingaan op de presentatie
inclusief foto’s.
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Geen zomervakantie voor onze studenten
Zomervakantie van 2015 is bijna aan
het naderen. Velen o.a. scholieren
hebben het al vrij terwijl sommige
studenten nog hard aan het studeren
zijn
voor
hun
herkansingen.
Herkansingen of niet, alle scholieren
en studenten hebben in de maand
augustus vrij.
In Afghanistan is dit ietsie anders!
Onze scholieren en studenten in
Afghanistan gaan tijdens deze 30-40
graden warme dagen in Afghanistan

naar school. In Afghanistan gaat het
onderwijs namelijk in de zomer
gewoon door. De scholieren en
studenten hebben in tegendeel tot de
korte kerstvakantie in Nederland een
lange wintervakantie in Afghanistan.
Dit is zo geregeld in verband met de
kou en de slechte isolatie in de
onderwijsruimtes wat het onderwijs
geven en volgen in de winter
onmogelijk maakt.

Foto bron: https://offthebase.wordpress.com/2010/10/29
	
  

In onze nieuwsbrief van oktober zal naast een uitgebreide verslag over de TEDx
Defensie conferentie in het KNMA op 15 april, ook de schoolrapporten en
schoolverhalen van onze scholieren en studenten gepresenteerd worden. Voorts
zijn wij momenteel samen met onze partner organisatie ECW (Empowerment
Centre for Women) in Kabul bezig met de nieuwe selectie van scholieren en
studenten. Ook dit zal in de volgende nieuwsbrief nader toegelicht worden.
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