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Fjala e botuesit
Joan Scottin, e kam takuar për herë të parë në prill të vitit
2009, në Firence të Italisë, kur Qendra Robert Schuman për
Studime të Avancuara dhe Departmenti i Historisë të Institutit
Universitar Europian organizonte leksionin vjetor në nder të Ursula
Hirschmannit mbi Gjininë dhe Evropën. Në leksionin e vitit 2009
Instituti Universitar kishte ftuar Prof. Joan Scottin e cila ligjëroi mbi
“Seksularizmin: në shekullarizëm dhe barazinë gjinore.” Në punimin
e saj, Prof. Scott, prezantoi pak a shumë gjetjet e saja të prezantuara
edhe në librin “The Politics of the Veil” (Politika e Shamisë).
Prezantimi i profesoreshës Scott më ngacmoi pasi në
trajtimin e saj ajo rrëfente sesi pas politikave franceze të këtyre viteve
të fundit, të cilat ndalojnë vajzat me shami që të studiojnë nëpër
shkolla apo punojnë në institucionet publike të Francës, nuk fshihet
emancipimi i grave të cilin laikët e propagandojnë në publik, por në
fakt ishte e kundërta; diskriminimi i grave me shami bëhet për shkak
të besimit të tyre. Laicizmi francez është selektiv në diskriminimin e
grave dhe në veçanti atyre muslimane e me shami.
Rasti i Francës i ngjan shumë rastit të Shqipërisë dhe
Kosovës. Në Shqipëri qysh prej fillimviteve 90-të, gratë me shami
janë shënjestruar dhe diskriminuar nga qeveritë pas-komuniste
shqiptare, të cilat, i kanë dëbuar nga shkollat, institucionet publike,
dhe sulmuar si nëpërmjet ligjeve të ndryshme ashtu edhe nëpër
media. Një seri shkruesish laikë dhe islamofobë nga Shqipëria, që
nga Piro Misha e Ismail Kadare, e tashmë edhe në Kosovë, kanë
cilësuar veshjen e grave me shami si “reagim antiperëndimor e
antieuropian”, si prapambeturi e veshje e huaj për shqiptarët. Shamia
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e cila në gjuhën e shtypit të Shqipërisë e Kosovës lexohet e
orientalizuar e përdoret fyeshëm si “ferexhe”,1 është sulmuar sa nga
fondamentalistët laikë, aq edhe nga ata të krishterë, të cilët siç Ben
Blushi shkruan në romanin e tij "Të jetosh në ishull", shaminë e
rrëfejnë si një imponim të muslimanëve mbi gratë e shqiptarëve që
pranonin Islamin gjatë kohës osmane.
Debati që bëhet në Shqipëri, e tanimë edhe në Kosovë mbi
shaminë është një debat modernizues, i cili nisi në Shqipëri që në
kohën e Zogut dhe arriti kulmin në kohën e komunizmit. Në kohën
e Zogut, shqiptarë të inspiruar nga oksidentalizmi, fashizmi,
nazizmi dhe idetë raciste perëndimore të kohës, ferexhenë e
trajtonin si “një nga mbeturinat më të shëmtuara të botës së vjetër”
dhe “formë skllavërimi” për gruan.2 Pas ardhjes së komunistëve në
pushtet, koncepti i shamisë si mbeturinë e botës së vjetër, u
zëvendësua me togfjalësha të tjerë. Në albumin “Gruaja Shqiptare”
të botuar në vitin 1972,3 Elena Kadare fushatën e Partisë së Punës
kundër veshjes fetare të grave në Shqipëri e himnizonte si luftë
kundër “dokeve e zakoneve të vjetra feudale, patriarkale e borgjeze.”
Komunistët ashtu si edhe oksidentalistët e Zogut, shaminë e
shikonin si një kurban që duhej bërë në mënyrë që të “emanciponin”
gratë dhe për këtë arsye, sëbashku me shkatërrimin e fesë, hoqën me
dhunë edhe shamitë nga kokat e grave muslimane dhe të krishtera.

1

Ferexheja është një copë e gjatë që mbulon gruan, që është praktikuar gjatë
kohës së Perandorisë Osmane dhe ndryshon nga shamia.
2
Shiko: Tajar Zavalani, Ferexheja dhe qytetërimi, në “Bota e re”, 14, 1936.
3
Lexo hyrjen nga Elena Kadare “Erdhi një ditë e kjo ëndërr shekullore u bë
realitet” në albumin BKGSH botim i ilustruar për gruan shqiptare, nga Llazar
Siliqi dhe Petrit Kumi, Botuar nga Këshilli i Përgjithshëm i Grave të Shqipërisë,
Tiranë, 1972.
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Shqiptareve, shamitë ua hoqën edhe në Kosovë në vitet 50-të në
kohën e Rankoviçit, ku komunistët jugosllavë synonin po ashtu që të
“qytetëronin” dhe de-islamizonin muslimanët kosovarë.
Me rënien e komunizmit dhe çlirimin e Kosovës nga
Perëndimi, misioni emancipues komunist kundër shamisë ka marrë
dimensione të reja. Siç Enver Robelli tregon në një shkrim të botuar
në gazetën Koha në korrik 2010, beteja që pas-enveristët e pastitistët shqiptarë po bëjnë kundër shamisë sot, tanimë, konceptohet
si betejë e qytetërimit kundër terrorizmit, e “Islamit të mirë” kundër
“Islamit të keq”, muslimanëve patriotë kundër “vehabistëve arabë”.
Duke komentuar protestat që u bënë në Prishtinë kundër qeverisë
Thaçi për çështjen e shamisë në qershor 2010, Robelli, protestuesit
kosovarë i përshkruan si “vehabinjë” që duan të “gjunjëzojnë shtetin
e Kosovës” me “shaminë e shpifur”. Tamam si në kohë të
komunizmit dhe zogizmit, beteja që bëhet sot në Shqipëri dhe në
Kosovë kundër besimtareve muslimane me shami, bëhet e
justifikohet në emër të qytetërimit dhe për të kënaqur qëndra të
huaja pushteti dhe në emër të një emancipimi mesianik që ato
propagandojnë. Kur në korrik të vitit 2008, kryeministri i Kosovës,
Hashim Thaçi vizitoi presidentin Bush në Amerikë, pas kthimit,
deklaroi se i kishte treguar dhe zotuar presidentit Bush që kosovarët
ishin “aktorë e faktorë aktivë në luftën kundër terrorizmit dhe
fundamentalizmit islamik....” Se çfarë aktori mund të ishte
kryeministër Hashimi kundër fundamentalizmit islamik, shkruesi i
kësaj hyrje nuk di të thotë, por çfarë unë kam vënë re, është se që pas
zotimeve përpara presidentit Bush, qeveria kosovare ka nisur një
fushatë të pandalshme diskriminimi kundër vajzave me shami në
Kosovë e cila është shoqëruar edhe me shumë arrestime
muslimanësh kosovarë. Ministri i arsimit të Kosovës, Enver Hoxhaj,
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në urdhërin e gjashtë administrativ të ministrisë së tij në 11 maj
2010 ligjëroi zyrtarisht diskriminimin e grave me shami në Kosovë
duke venduar që në shkollat e mesme dhe të larta të ndalohet
mbartja e uniformës fetare. Menjëherë pas këtij vendimi, ministri në
fjalë doli në krah të atyre drejtorësh shkollash që në vitet e fundit
janë lëshuar në një fushatë dëbuese të vajzave me shami nga shkollat
e Kosovës.
Por ndërsa në Kosovë e në Shqipëri, fushata kundër
“ferexhesë” legjitimohet nga pushtetarët si zbatim i laicizmit,
muslimanët shqiptarë kanë vënë re se në vitet e fundit si shteti i
Shqipërisë ashtu edhe ai i Kosovës kanë shenjtëruar e kthyer në
heroinë kombëtare një grua me shami, e cila është futur në çdo
shkollë, institucion publik, libra shkollorë, rrugë e sheshe e ditë
festive të të dy vendeve shqiptare në Ballkan. Ajo është Nënë
Tereza, e cila edhe pse e mban shaminë si vajzat muslimane të
Shqipërisë dhe Kosovës gëzon luksin të qëndrojë mbi laicitetin e të
bëhet heroinë kombëtare, të hyjë pa teklif nëpër institucionet e
shkollat e Shqipërisë e Kosovës, ndërsa vajzat me shami të
taksapaguesëve shqiptarë dënohen e diskriminohen për shkak të
besimit të tyre. E vetmja diferencë që Nënë Tereza ka nga vajzat me
shami të Shqipërisë e Kosovës, është se e para është fetare katolike,
fe e cila nëpër mediat tona shoqërohet me pushtetin, Evropën, e
sipas fondamentalistëve katolikë tregohet si “feja e të parëve”, e në
anën tjetër vajzat me shami që persekutohen janë fetare muslimane,
feja e të cilave tregohet si e lidhur me jo-qytetërimin dhe
antiperëndimin.
Në librin “The Politics of the Veil”, fjalën “shami” ne e kemi
zëvendësuar me fjalën “ferexhe” dhe e kemi përkthyer si “Politika e
Ferexhesë”, në mënyrë që titulli të bëhet sa më aktual me sulmet
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mediatike që i bëhen shamisë në shtetet tona. Siç mund të kuptohet
gjatë leximit, libri që ne po botojmë nuk merret me Shqipërinë e
Kosovën. Ai merret me Francën dhe versionin francez të
shekullarizmit të njohur si laicizëm, pas të cilit fshihet ideologjia e
racizmit dhe diskriminimit që i bëhet femrave me shami në Francë.
Për lexuesin shqiptar rëndësia e këtij libri qëndron në faktin se ai
shpjegon sesi feja qytetare e modernitetit, kombëtarizmi dhe laicizmi
që u shpikën në Francë rreth 200 vite më parë, mund të
manipulohen dhe përdoren për të diskriminuar grupe të caktuara
shoqërore. Laicizmi i modelit francez që i imponohet shqiptarëve që
nga viti 1920 është përdorur në këto 80 vitet e fundit për t’i deislamizuar ata. Debati që bëhet sot në Kosovë e Shqipëri kundër
Islamit dhe justifikimi që ministri Hoxhaj përdor për të diskriminuar
femrat e Kosovës bëhet pikërisht në emër të kësaj “feje” të huaj e të
shpikur në Francë mbi 200 vite më parë. Kjo fe e cila shenjtërohet
në Kushtetutën e Shqipërisë e të Kosovës dhe që u është imponuar
shqiptarëve nga Perëndimi, mund të dekonstruktohet por edhe
sfidohet. Joan Scott bën këtë gjë në librin e saj. Laicizmi francez i
cili u ka zaptuar ideologjitë shtetërore shqiptarëve duhet të kuptohet
që nuk është universalist por partikularist. Në rastin francez ai
mbron kulturën mbizotëruese katolike të vendit e diskriminon në
mënyrë selektive muslimanët. I njëjti version laicizmi po i
imponohet sot edhe Kosovës e Shqipërisë; i cili ndërsa nëpër
shkollat e institucionet publike të vendeve tona ka bërë që të
vigjëlojnë shenjtorë të vdekur katolikë, nëpërmjet tij, diskriminohen
në mënyrë të dhunshme, muslimanët e gjallë e taksapagues
shqiptarë.
Olsi Jazexhi,
Toronto, Vjeshtë 2010
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Parathënie e botimit në gjuhën shqipe
Më vjen mirë që libri im për çështjen e mbulesës në Francë
ka pasur jehonë edhe në Shqipëri. Ndonëse bëhet fjalë për rrethana
dhe kontekste të ndryshme historike, statusi i hixhabit musliman
(keq)interpretohet në mënyra të ngjashme. Femrat që mbajnë
ferexhe konsiderohen si të prapambetura, edhe pse shumë prej tyre e
kanë zgjedhur këtë veshje me vullnet të lirë për të treguar
përkatësinë e tyre fetare, përkatësi e cila është moderne në kuptimin
e plotë të fjalës. Mendohet gjithashtu se këto gra e mbajnë ferexhenë
si rezultat i forcës dhe presionit që ushtrohet mbi to nga meshkujt e
familjes apo nga udhëheqësit fetarë, ndonëse për shumë prej tyre
s’bëhet fjalë që një situatë e tillë të jetë e vërtetë. Hixhabi shihet si
shenjë përfshirjeje në qarqe të caktuara terroriste, ndonëse gratë që e
mbajnë atë nuk kanë të bëjnë aspak me këto lloj idesh politike. Në të
shumtën e rasteve, kuptimet që politikanët i japin hixhabit kanë
shumë pak lidhje me arsyet e mbajtjes së kësaj veshjeje nga gratë, por
këto kuptime bëhen shkak për vendime dhe debate politike.
Gjithashtu, kuptime të tilla çojnë në lindjen e shumë mospajtimeve
në shoqëritë e supozuara si demokratike. Ndër këto mospajtime
është edhe mungesa e çdo lloj kritike për fetë e tjera, edhe pse
shumë të krishterë dhe çifutë i trajtojnë gjithashtu gratë dhe burrat
ndryshe, dhe në mënyrë të pabarabartë. Por në të kundërt, çfarë ne
shohim është se nuk ka ndodhur ndonjëherë që të bëhet ndonjë
vërejtje për shaminë e kokës së Nënë Terezës, ndonëse edhe ajo
mund të interpretohet si shenjë e inferioritetit të grave. Por duke u
përqendruar tek pabarazitë që thuhet se i karakterizon marrëdhëniet
gjinore në Islam, liderët politikë në Evropë nuk bëjnë gjë tjetër veçse
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na e largojnë vëmendjen nga pabarazitë (ekonomike, kulturore,
fetare, gjinore), që ndodhin në vendet e tyre. Mbi të gjitha, ndalimi i
hixhabit është një mënyrë (e një mënyrë e keqe) për të përforcuar
njëfarë vizioni nacionalist, atë vizion që ngul këmbë në
homogjenitetin e kombit, duke i viktimizuar kështu të gjithë ata që
mendohet të jenë krejtësisht të ndryshëm, edhe pse ai lloj
homogjeniteti nuk përputhet me historinë e vërtetë dhe me
demografinë (heterogjenitetin) e vendit.
Qëndrimi im rreth hixhabit pajtohet me atë të grupeve
feministe gjithnjë e në rritje në shumë vende, me ato gra të mbuluara
dhe të pambuluara, muslimane, të krishtera, çifute dhe shekullare, të
cilat janë bashkuar me një synim të vetëm: dhënien fund të të gjitha
llojeve të mbizotërimit, qofshin ato në formën e praktikave fetare të
vendosura nga shteti apo të ndërhyrjeve fetare dhe familjare në
zgjedhjet individuale. Sllogani i tyre “As mbulim i detyruar, as
zbulim i detyruar” duket se përfaqëson qëndrimin më të
përshtatshëm që ne duhet të përqafojmë në ditët e sotme.
Joan Wallach Scott
Princeton NJ
Shtator 2010
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Hyrje
I mbledhur në bodrumin e një qendre kishtare, një grup i
krishterë britanik bën seminar për gjetjen e mënyrave për t’i
ndërprerë muslimanët që mbajnë ligjërata në Këndin e Ligjëruesve
të Hyde Park në Londër… Pasi merr vesh se gjysma e muslimanëve
hollandezë nuk e flasin gjuhën hollandeze, Parlamenti i Hollandës, i
vendit që është njohur për shekuj me radhë për tolerancën e tij fetare
dhe politike, diskuton nëse individët e lartpërmendur duhen
detyruar ose jo për të marrë mësime gjuhe. Në Parlamentin gjerman,
politikanët diskutojnë se si të mund t’ua ndalojnë imamëve
predikimin në gjuhën arabe. Por, ishte pikërisht Franca, vendi ku
zunë fill për herë të parë protestat publike dhe sanksionet qeveritare
kundër muslimanëve.
Në librin e saj “Politika e ferexhesë”, Joan Wallach Scott
tregon se në fund të viteve ’80, Franca nisi diskutimet për ndalimin
në shkollat publike të vajzave që mbajnë shami. Ky diskutim arriti
kulmin në vitin 2004, kur u miratua edhe ligji përkatës për ndalimin
e shamisë. Dy vjet më vonë, qeveria franceze e bëri të paligjshëm
mohimin se vrasjet e armenëve nga turqit ndërmjet viteve 1915 dhe
1917 përbënin genocid.
Këto sanksione të ndërmarra, jo vetëm që nuk e asgjësuan,
por e nxitën edhe më shumë ekstremizmin, shkak i të cilit ishin
bombat e vëna në metronë e Madridit nga një celulë terroriste
marokene në vitin 2003, vrasja e producentit hollandez Theo van
Gogh, gjoja nga një musliman radikal hollandezo-maroken në vitin
2004 dhe bombat që shpërthyen në Londër në vitin 2005. Në të
vërtetë, grupet e moderuara muslimane kanë filluar ta përshkruajnë
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Evropën si një “klub të mbyllur kristian” dhe tashmë rreth 80
përqind e muslimanëve ndihen të sulmuar dhe të diskriminuar,
shifër kjo që është rritur me 35 përqind vetëm shtatë vjet më parë.
Kjo ndjenjë “rrethimi” që kanë shumë muslimanë, çon në krijimin e
atmosferës së volitshme për shfaqjen e ekstremizmit.
Ndërkohë, muslimanët fondamentalistë i shfrytëzojnë këto
lloj ndalimesh për të frymëzuar forcat e tyre. Numri dy i Al-Kaedës
Aiman Al-Zawahiri, bëri kërcënime ndaj “atyre njerëzve të Francës,
që nuk i lënë muslimanet të mbulohen nëpër shkolla”. Menjëherë
pas miratimit të ligjit, shpërthyen protesta të shumta nëpër rrugë
nga Rabati e deri në Xhakarta. Për muslimanët e të gjithë globit,
ligji francez përbënte një sulm të qëllimshëm ndaj vetë komunitetit
musliman të Francës, të përbërë prej gjashtë milionësh, që është
edhe komuniteti më i madh musliman në Evropë. Më vonë, trazirat
e shkaktuara nga rinia franceze, kryesisht nga ata me prejardhje
koloniale algjeriane dhe marokene, pasqyruan ndjenjat e përhapura
të paragjykimit, armiqësisë dhe të tradhtisë.
Duke e pranuar faktin se simbolika e ndalimit të shamisë e
ndez krizën muslimane kundër emigrimit në Evropë, Bashkimi
Evropian (BE) bëri një studim tre vjeçar të titulluar “VEIL”,
shkurtim ky i fjalëve “Values, equality and differences in Liberal
Democracies” (Vlerat, barazia dhe dallimet në demokracitë liberale”.
Ky studim është përqendruar në Austri, Danimarkë, Francë, Greqi,
Gjermani, Turqi, Hollandë dhe në Mbretërinë e Bashkuar dhe ka
për qëllim të vlerësojë shtrirjen e politikave dhe të strategjive
ekzistuese të anti-diskriminimit, për të mundësuar një integrim më
të mirë të minoriteteve e në mënyrë të veçantë të grave muslimane,
në komunitetin evropian.
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Megjithatë, Bashkimi Evropian nuk është i qëndrueshëm në
nismat e tij. Në vitin 1998, Gjykata Evropiane e të Drejtave të
Njeriut e mbështeti ndalimin e shamisë në godinat publike, të bërë
nga Turqia, duke e konsideruar atë si “një fitore të shekullaristëve të
Ankarasë pas një beteje të gjatë ligjore”. Gjykata e Strasburgut la në
fuqi vendimin e mëhershëm, që e kishte ndaluar një grua të merrte
pjesë në provimin për pranimin në universitet, për shkak se ajo
mbante shami.
U bë një kohë e gjatë që Perëndimi e nxit shekullarizimin e
Lindjes. Sipas Scott, mendimi se ndalimi i shamive përbën një akt
modernizimi, duhet kundërshtuar. Për shumë veta në Francë,
përleshja rreth çështjes së shekullarizmit shihet si mjet (Scott e quan
atë fasadë), që shërben për të theksuar dallimet ndërmjet Lindjes
dhe Perëndimit, Islamit dhe vlerave liberale. Kjo është luftë për
përcaktimin e kufijve të Evropës. Por, ashtu siç e argumenton me
bindje Scott, polemika në fjalë përmban në vetvete një realitet më të
ndërlikuar. Nuk është çështja për të zgjedhur këtë ose atë. Lufta nuk
bëhet ndërmjet traditës dhe modernizmit. S’bëhet fjalë as për vlerat
e menduara si universale, të tilla si ndarja e fesë nga shteti. Bëhet
fjalë pikërisht për një polemikë që nxjerr në shesh paragjykimet që
evropianët e bardhë judeo-kristianë kanë kundër një pjese të ardhur
të vendit, shumë prej baballarëve dhe gjyshërve të të cilëve u
përkisnin ish-kolonive të tyre. Scott argumenton se ligjet e ndalimit
të shamisë islame frymëzohen nga racizmi, nga faji dhe frika postkoloniale si dhe nga nacionalizmi.
Për më tepër, politikat e ndërmarra së fundmi i theksojnë
edhe më shumë dallimet etnike dhe fetare. Pjesa më e madhe e
muslimanëve në Francë e konsiderojnë veten së pari francezë e më
pas praktikantë të Islamit. Libri i Scott na tregon efektet e ligjeve të
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tilla siç është ndalimi i shamisë. Organizatat jofitimprurëse islame
mendojnë se ligji vetëm se do të çojë në lulëzimin e edukimit privat
musliman, duke i theksuar edhe më shumë vetë ndarjet që kishte për
qëllim të luftonte. Politika e ferexhesë zbulon plotësisht
karakteristikat e krizës me të cilën përballen vendet evropiane gjatë
përfshirjes së popullsive të tyre emigrante (shumë prej të cilëve janë
me prejardhje nga kolonitë e mëparshme dhe njëkohësisht edhe
muslimanë), në ato që dikur konsideroheshin si shoqëri shumë
homogjene. Libri i Scott na tregon se kjo krizë nuk është e lehtë dhe
se ekzistojnë zgjidhje të tjera alternative në vend të ndalimit ligjor.
Kjo i hap rrugën atij lloj dialogu që duhet të zhvillohet në sferën
publike.
Ruth O’Brien
The CUNY Graduate Center
New York
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Falënderime
Pa inkurajimin e Ruth O’Brien dhe të Brigitta van
Rheinberg, ajo që nisi si një ligjëratë e thjeshtë, nuk do të ishte bërë
ndonjëherë libër. U jam mirënjohëse atyre që më nxitën për të
ndërmarrë këtë projekt dhe për të gjithë mbështetjen që më dhanë
gjatë punës për realizimin e tij. Ndonëse që në fillim i kisha idetë e
qarta përsa i përket çështjes së ndalimit të shamisë, u desh shumë
kohë dhe mund për t’i hedhur ato në letër. Disa pjesë të librit i kam
rishkruar disa herë si rezultat i kritikave të bëra nga kolegët dhe
miqtë e mi. Dua të falënderoj për kritikat, këshillat dhe sugjerimet e
tyre, zotërinjtë: Talal Asad, Beth Baron, Patrick Chabal, Brian
Connolly, Eric Fassin, Kristen Ghodsee, David Scott, Donald Scott,
Tony Scott, Farzana Shaikh, Lisa Wedden dhe Elisabeth Weed.
Francoise Gaspard dhe Claude Servan-Schreiber më kanë bërë
korrigjime dhe sqarime shumë të rëndësishme për historinë dhe
politikën franceze, ndonëse nuk mendoj se ndanin gjithmonë të
njëjtën pikëpamje me mua. Wendi Brown ishte ajo që e lexoi
versionin e parë të të gjithë dorëshkrimit dhe që më nxiti t’i shkruaj
sërish disa prej argumentave të përfshira në të. Leximi i një versioni
të mëvonshëm nga ana e Saba Mahmood dhe komentet e saj, më
dhanë shtysë për një rishikim tjetër të librit. Për çështjen e
shekullarizmit mora shtysë nga ligjëratat e pjesëmarrësve të dy
seminareve, përkatësisht të Yale Law Theory (Teoria e ligjit në Yale)
dhe të Third World now (Bota e tretë sot), të zhvilluara në Shkollën
e Shkencave Sociale të Institute for Advanced Study. Ky libër u
përmirësua së tepërmi dhe mori formën e tij përfundimtare pikërisht
falë ndërhyrjeve të të gjithë personave të lartpërmendur.
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Në çdo studim apo shkrim që kam bërë, mbështetja e stafit
të Institute for Advanced Study ka qenë e paçmueshme. Falënderoj në
mënyrë të veçantë përgjegjësen e bibliotekës Marcia Tucker, Donne
Petito dhe asistenten time Nancy Cotterman, që për mua kanë
rezultuar të jenë zgjidhëset më të mira të problemeve.
Borxhi më i madh që kam ndaj Institutit lidhet me një
periudhë të gjatë dhe në njëfarë mënyre, tashmë është tepër vonë për
të bërë falënderimin përkatës. Për mëse 20 vjet në shkollën e
Institutit, pjesën më të madhe të gjërave i kam mësuar nga kolegu
im i ndjerë Clifford Geertz. Ndoshta ky libër nuk do t’u ishte
përshtatur shijeve të tij, por mendoj se do ta kishte vlerësuar qëllimin
që ka, për t’u dhënë kuptim një sërë ngjarjeve përtej keqinterpretimit
të tyre të drejtpërdrejtë dhe për të mbajtur një qëndrim që, siç e pati
thënë ai dikur, ishte si një “gjemb në rrugën e orientimit kryesor të
gjërave”. Cliff na mundësoi ne anëtarëve të Shkollës së Shkencave
Sociale të Institutit, që ta vëmë në jetë këtë moto, çka solli
ndryshime marramendëse jo vetëm në punën tonë, por edhe në
fushat përkatëse ku ne japim kontributin tonë. Këtë libër ia kushtoj
kujtimit të Clifford Geertz, si mirënjohje ndaj aftësive drejtuese
intelektuale dhe institucionale si dhe ndaj miqësisë së tij.
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PARATHËNIE
Më 15 mars të vitit 2004, qeveria franceze miratoi një ligj që
ndalonte mbajtjen e “simboleve të dukshme” fetare në shkollat
publike. Në nenin 1 të këtij ligji, thuhet:
Në shkollat fillore, nëntëvjeçare dhe të mesme, ndalohet mbajtja e
simboleve apo e veshjeve që shfaqin haptazi përkatësinë fetare të
studentëve. Procedurat disiplinore për zbatimin e këtij rregulli do të
paraprihen nga diskutimi i çështjes në fjalë me studentin përkatës.
Në këtë ligj jepet edhe një shpjegim mbi domethënien e
“veshjeve dhe simboleve që tregojnë përkatësi fetare”:
Veshjet dhe simbolet fetare të ndaluara janë shenja të dukshme, të
tilla si kryqi me përmasa të mëdha, shamia apo kësula. Nuk konsiderohen
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simbole që tregojnë përkatësi fetare objekte modeste si medalionet, kryqet e
vegjël, yjet e Davidit, duart e Fatimes apo kuranët e vegjël.
Ndonëse ligji u zbatua edhe tek djemtë çifutë me kësula, tek
sikët me çallma, apo tek çdokush tjetër që mbante ndonjë kryq të
madh në qafë, ai u adresohej kryesisht vajzave muslimane të
mbuluara me shami koke (arabisht hixhab, frëngjisht foulard).
Grupet e tjera u përfshinë në këtë ligj për të shmangur akuzën e
diskriminimit ndaj muslimanëve dhe për të treguar se ai zbatohet
njëlloj tek të gjithë. Shamia e kokës, apo siç u riquajt shumë shpejt
me emrin “ferexhe”, u konsiderua si armike e traditës dhe e ligjit
francez, sepse ajo cënonte parimin e ndarjes së fesë nga shteti,
nxirrte në pah dallimet midis shtetasve të një kombi të vetëm e të
pandashëm si dhe pranonte nënshtrimin e grave në një republikë që
ngrihej mbi barazinë. Për shumë mbështetës të këtij ligji, shamia
ishte simboli i fundit i qëndresës së Islamit ndaj modernizmit.
Franca nuk është i vetmi vend që shqetësohet nga vajzat apo
gratë me shami. Një ligj i ngjashëm është propozuar edhe në
Belgjikë, Australi, Hollandë dhe Bullgari. Në Turqi, një vend me
problematikë të ndryshme nga ato që sapo përmendëm (shtet laik
qysh në vitin 1923, që ka marrë si model republikën franceze dhe me
shumicë të popullsisë muslimane), ky ligj zbatohet për zyrtarët e
zgjedhur, nëpunësit civilë dhe për studentët e shkollave e të
universiteteve. Në Bullgari, ku jeton prej shumë kohësh një pakicë
muslimane, ligji për ndalimin e shamisë së kokës po diskutohet
akoma, por ka gjasa të miratohet, pasi ithtarët e tij nxiten nga
dëshira për t’u bërë evropianë “të pranueshëm”. Në Gjermani,
shumica e muslimanëve të së cilës vijnë nga Turqia, shumë struktura
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rajonale e ndalojnë vënien e shamisë tek mësueset (por jo tek
studentet). Edhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut është
marrë me këtë çështje, duke vendosur për një rast në Turqi, se është
e drejtë e qeverive të ndalojnë vënien e shamisë në shkolla.
Mendohet që një vendim i tillë të zbatohet jo vetëm për Turqinë,
por për të gjitha vendet evropiane. Komisioni i Kombeve të
Bashkuara, që merret me zbatimin e CEDAW-it (Konventës që
dënon të gjitha format e diskriminimit ndaj grave), pati lëshuar një
notë mospajtimi mbi çështjen në fjalë. Në vitin 2005, ky komision
shprehu shqetësimin për efektet e ndalimeve të tilla në hyrjen e
femrave në shkolla dhe universitete. Deri tani, duket se ekziston një
farë konsensusi për domethënien e shamisë dhe për sfidën që
paraqet ajo ndaj demokracisë laike, ndonëse femrat që e mbajnë atë,
përbëjnë padyshim një pakicë të vogël brenda popullsive muslimane
në diasporë.
Në fakt, shifrat nuk paraqesin një tregues të qartë të
vëmendjes që i kushtohet shamisë. Në Francë, pikërisht para se të
miratohej ligji, ishin të mbuluara vetëm 14 përqind e femrave
votuese muslimane, megjithëse 51 përqind e tyre deklaruan se e
praktikojnë rregullisht fenë.4 Në Hollandë, vend ku u propozua
ndalimi i burkës (mbulimi i të gjithë trupit të femrës), është llogaritur
se këtë veshje e përdorin vetëm 50 deri në 100 gra nga një popullsi
prej rreth 1 milion muslimanësh.5 Në mënyrë të ngjashme, në Angli,
ku nikabi (që mbulon të gjithë fytyrën e femrës përveç syve), u bë
vatër polemikash në vitin 2006, numri i femrave që e përdorin është
i vogël, ndonëse në lajmet e BBC-së u tha se ishin rritur shitjet e
4

“Sondage exclusif: Intégration, voile et droits des femmes… Ce que veulent les
musulmanes”, Elle, 15 dhjetor 2003, fq. 78-94.
5
New York Times, 18 nëntor 2006.
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këtyre veshjeve, si reagim ndaj propozimit të ish-Sekretarit të
Jashtëm Jack Straw, për ndalimin e tyre. Ndalimi i shamisë apo i
ferexhesë është një gjest simbolik. Për disa vende evropiane, ai
përbën një qëndrim kundër Islamit, duke i parë në këtë mënyrë, të
gjithë popujt muslimanë, si kërcënim ndaj integritetit dhe harmonisë
kombëtare. Veprimet radikale të disa islamistëve të frymëzuar
politikisht, janë shndërruar në deklarim të qëllimit të shumë prej
tyre. Praktikat fetare të pakicave merren si “kulturë” e shumicës dhe
nocioni i një “kulture” fikse muslimane turbullon realitetet e
shumëllojshme sociologjike të përshtatjes dhe të diskriminimit, të
përjetuar nga këta emigrantë në Perëndim.
Pyetja që dua të shtroj në këtë libër është: Pse pikërisht
shamia e kokës? Çfarë e bën atë të jetë qendër polemikash dhe
simbol të diçkaje të patolerueshme? Përgjigja e thjeshtë e dhënë nga
politikanët që i miratojnë ligjet dhe disa përkrahës të lëvizjes
feministe, që i mbështesin ata, është se shamia përbën simbolin e
politikës radikale islamike. Siç thotë australiani Bronwyn Bishop,
“shamia e kokës është bërë ikonë, simbol i përplasjes së kulturave
dhe është shumë më tepër sesa një copë e thjeshtë pëlhure”. Veç
kësaj, diskutohet gjerësisht se shamia përfaqëson nënshtrimin e
grave. Për këtë këmbëngul Margaret De Cuyper nga Hollanda, e cila
shprehet: “Gratë kanë jetuar për një kohë shumë të gjatë me ato
rroba dhe norma që ua kanë përcaktuar burrat; kjo (heqja e shamisë),
është një fitore”.6

6

Cituar në faqen e internetit www.islamophobia-watch.com (emërtimi “Gratë”). Thënia e
Bishop-it është marrë nga ABC News, 28 gusht 2005; De Cuyper, nga Indynews, 18 tetor
2005.
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Këto përgjigje nuk japin një shpjegim të mjaftueshëm.
Shamitë (apo ferexhetë) mbahen vetëm nga një pjesë e vogël e grave
muslimane. Pjesa më e madhe e tyre janë asimiluar në një mënyrë
apo në një tjetër, me vlerat dhe veshjen perëndimore të vendeve, në
të cilat tashmë jetojnë. Për më tepër, ferexhetë nuk janë e vetmja
shenjë e dukshme e dallimit, që iu ngjitet muslimanëve fetarë dhe as
e vetmja mënyrë e deklarimit të identitetit fetar dhe politik. Burrat
kanë shpesh pamje (mjekra, rroba të gjera) dhe sjellje (falja,
preferencat ushqimore, shpallja e hapur e identitetit fetar të lidhur
me politikën aktiviste) të dallueshme e megjithatë nuk konsiderohen
po aq kërcënuese sa shamia. Kështu, ato nuk vihen nën shënjestrën e
ndalimit ligjor. Ligjet nuk bëhen për të sfiduar strukturat e
pabarazisë gjinore në kodin e familjes muslimane. Ky kod lejohet në
disa vende të Evropës Perëndimore dhe zbatimi i tij është lënë në
duart e autoriteteve fetare, edhe pse këto të fundit nuk janë
përfaqësuese të ligjit në vendin pritës. Ajo që të habit më shumë
është fakti se shqetësimi për pabarazinë gjinore duket më shumë i
kufizuar tek muslimanët dhe nuk shtrihet edhe tek praktikat
franceze, gjermane apo hollandeze, që gjithashtu lejojnë nënshtrimin
e grave. Çështja e patriarkalizmit trajtohet sikur të ishte vetëm një
fenomen islamik.
Pse i kushtohet një vëmendje kaq e veçantë statusit të gruas
në Islam? Pse është bërë shamia një ikonë e dallimit të
patolerueshëm të muslimanëve? Si është e mundur që këmbëngulja
mbi domethënien politike të shamisë, i ka fshehur të gjitha
shqetësimet e tjera të njerëzve të fiksuar pas kësaj çështjeje? Si është
shndërruar shamia e kokës në faktor të trajtimit më të përgjithshëm
të çështjes së etnicitetit dhe të integrimit në Francë dhe në Evropën
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Perëndimore? Për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve, nuk mund të
marrim si të mirëqena kundërshtimet e qarta të atyre që do ta
ndalonin atë: tradicionalja kundër modernes, fondamentalizmi
kundër shekullarizimit, feja kundër shtetit, privatja kundër publikes,
e veçanta kundër së përgjithshmes, grupi kundër individit, pluralizmi
kulturor kundër unitetit kombëtar dhe identiteti kundër barazisë.
Këto ndarje nuk mbështjellin në vetvete as kompleksitetet e Islamit
dhe as ato të “Perëndimit”. Më saktë, ato janë polemika që, në fakt,
krijojnë realitetin vetjak të tyre: kultura të papajtueshme, përplasje
qytetërimesh.
Nga disa studime të bëra, rezulton se shamia është një
fenomen modern dhe jo tradicional. Ajo është rezultat i
shkëmbimeve gjeopolitike dhe kulturore në shkallë globale të kohëve
të fundit. Për shembull, sociologu francez Olivier Roy, e përshkruan
fetarizmin e sotëm të popullsive muslimane në Evropë, si një
produkt dhe njëkohësisht edhe si një reagim ndaj procesit të
perëndimizimit. Fetaria e sotme islamike, thotë ai, shkon paralelisht
me kërkesat e ngjashme për forma të reja të natyrës shpirtërore në
mjediset laike të Perëndimit. “Islami-shkruan Roy, nuk mund t’i
shmanget Epokës së Re të fesë apo të zgjedhë formën e modernitetit
të vet”.7 Këtu do të shtoja se, ndërkohë që Islami aktual është
padyshim “modern”, nuk ekziston ndonjë formë e gjithanshme e
modernitetit të tij dhe janë pikërisht dallimet përkatëse, ato që kanë
me të vërtetë rëndësi. Pajtohem me mendimin e Roy-t se Islami i
sotëm as nuk është një rikthim në praktikat e hershme dhe as nuk
buron nga tradita të kufizuara apo nga komunitete të njëjta. Sipas
Roy-t, nuk ekziston një “kulturë” e vetme muslimane, që i
7

Olivier Roy, Globalized Islam: The Search for a New Ummah (New York: Columbia
University Press, 2004), fq. 15.
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korrespondon profileve sociologjike dhe demografike të popullsive
emigrante që jetojnë tani në Evropë. Në të vërtetë, Islami ka qenë
historikisht i decentralizuar. Ndryshe nga katolicizmi, me qendër në
Romë dhe me një figurë të vetme autoritare në krye, teologjia islame
ngjan më shumë me atë hebraike, sepse artikulohet nëpërmjet
diskutimit dhe shpjegimit të vazhdueshëm. Për më tepër, nuk
ekziston një teologji e vetme, por shumë të tilla. Sigurisht, popullsitë
emigrante muslimane përpiqen të krijojnë grupe identifikimi, por
këto përpjekje janë vullnetare, thotë Roy, pasi nuk u përkasin disa
vendeve, territoreve apo shteteve të caktuara, e madje as
institucioneve të tilla si familja. Në fakt, grupimet vullnetare kanë
prirje t’i ndajnë brezat nga njëri-tjetri. Fetaria është një mënyrë, me
anë të së cilës, fëmijët tregojnë pavarësinë e tyre nga detyrimet
familjare. Gjithashtu, nëpërmjet saj, grupet e nënshtruara
këmbëngulin për legjitimitetin e fesë së tyre. Këtu duhet të bëhet një
specifikim i konteksteve, brenda të cilave individët pohojnë
identitetin islam. Ajo çka i bën muslimanët të jenë një komunitet i
vetëm, një komunitet “virtual” sipas përshkrimit të Roy-t, është
“legjislacioni i veçantë” që shërben për t’i “objektivizuar” ata.8 Disa
dekrete gjyqësore dhe legjislative në Evropën Perëndimore, ku më i
rëndësishmi prej tyre është ligji francez për ndalimin e shamive
islame, përbëjnë shembuj konkretë të këtij objektivizimi.
Debatet e forta për miratimin e këtyre ligjeve bëhen edhe për
një qëllim tjetër. Ato shërbejnë si mbrojtje e komb-shteteve
evropiane në periudha krizash. Anëtarësimi në Bashkimin Evropian
e kërcënon sovranitetin kombëtar të tyre (kufijtë, pasaportat,
monedhën, financën) dhe kërkon një rishikim të politikës sociale
(mbarëvajtjes së shtetit, rregullimin e tregut të punës, marrëdhëniet
8
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gjinore). Po ashtu, procesi i globalizimit çon në dobësimin e pozitës
së tregut vendas. Në të njëjtën kohë, individët e vendeve ishkoloniale janë në kërkim të vendbanimeve të përhershme në
metropol. Si pasojë e të gjitha këtyre fenomeneve, në Evropën
Perëndimore është përvijuar së tepërmi çështja e identitetit
kombëtar. Në varësi të historisë kombëtare të secilit vend, idealizimi
i kombit ka marrë forma të ndryshme. Në Francë, ai ka marrë
formën e një këmbënguljeje mbi vlerat dhe dogmat e republikës, që
mendohet të jetë realizimi i parimeve të iluminizmit, në shkallën e
tyre më të lartë. Ky imazh i Francës është mitik. Forca e tij
mbështetet më shumë në paraqitjen negative të Islamit.
Objektivizimi i muslimanëve si një “kulturë” fikse është i ngjashëm
me mitologjizimin e Francës si një “republikë” e përjetshme.
Kjo strukturë e dyfishtë, me Francën kundër muslimanëve të
saj, përbën një zhvillim në ngritjen e një komuniteti virtual. Ajo
është rezultat i një polemike të gjatë, i një debati politik. Debati ka
lidhje me interpretimin, me imponimin e domethënies së
fenomeneve që ndodhin në botë. Ai është i ndryshueshëm dhe i
kundërshtueshëm, prandaj edhe hyn në zonën e nxehtë. Debati
është një mënyrë e rëndësishme e përshkrimit të asaj që po shqyrtoj.
Unë e përdor këtë term për të kundërshtuar nocionin e kulturës që
jepet në të. Në përdorimet që gjen në këto debate, kultura përfshin
vlera dhe tradita objektivisht të dallueshme që kanë qenë homogjene
dhe të pandryshueshme. Kompleksiteti, politika dhe historia nuk
përmenden askund. Kultura është parë si shkaku i dallimeve midis
Francës dhe muslimanëve të saj. Në të vërtetë, në këtë libër, unë
argumentoj se kjo ide për kulturën është rezultat i një debati politik
shumë të veçantë përgjatë historisë. Krijimi i një realiteti të
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dëshiruar për dikë kërkon argument të fortë dhe zhvlerësim të
pikëpamjeve alternative. Nxjerrja jashtë ligjit e shamisë, ndonëse
mbahej vetëm nga shumë pak studente në shkollat publike franceze,
ishte një orvatje për të krijuar një version të veçantë të realitetit, të
një realiteti që këmbëngulte në asimilimin, si e vetmja mënyrë që
kanë muslimanët për t’u bërë francezë. Prezantimi i teorisë së “të
qënit francez” kërkonte shtypjen jo vetëm të kritikëve, që ishin vetë
francezë (dhe jo muslimanë), por edhe të muslimanëve (shumica e të
cilëve ishin shtetas francezë), që paraqitën mendime kontradiktore
për domethënien e identifikimeve të tyre fetare dhe vendin që zë
shamia e kokës në to.
Shtjellimi i debatit politik bëhet më së miri nëpërmjet
leximit të plotë të argumenteve të ngritura në kontekstet e tyre të
veçanta politike dhe historike. Pa marrë në konsideratë historinë, ne
nuk jemi në gjendje të kuptojmë zhvillimin e ideve, nuk i dëgjojmë
rezonancat e fjalëve dhe as mund të shohim të gjitha simbolet e
përfshira, fjala vjen, në një copë pëlhure që shërben si shami koke.
Për këtë arsye, ky libër përqendrohet në politikën e polemikave të
shamisë në Francë, në vendin, historinë e të cilit e kam studiuar për
rreth dyzet vjet. Natyrisht, në të përfshihen edhe trajtime me natyrë
të përgjithshme. Këto trajtime janë të bazuara në mendimin se ne
kemi nevojë t’i njohim dhe t’i diskutojmë dallimet, madje edhe ato
që duken si të pakalueshme. Kjo pikëpamje e imja do të
konsiderohej si amerikane dhe multikulturaliste nga komentatorët
francezë. Ç’është e vërteta, idetë e mia janë pasqyrim i pikëpamjes
sime politike, por nuk përbëjnë një mënyrë edhe aq amerikane të të
menduarit sesa një arsyetim të veçantë rreth asaj se çfarë kërkon
demokracia në kontekstin aktual. Ka shumë amerikanë që nuk
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ndajnë të njëjtin mendim me mua, ashtu sikurse ekziston edhe një
pakicë e rëndësishme njerëzish në Francë, shumë prej të cilëve i kam
përmendur në këtë libër, që pajtohen me pikëpamjen time.
Këto refleksione mbi proceset e politikës dhe trajtimin e
dallimeve nuk janë të kufizuara brenda konteksteve nacionale. Ato
gjejnë zbatim më të gjerë. Objektivizimi i muslimanëve, atribuimi i
të gjitha dallimeve një kulture të vetme, të paasimilueshme, ideja se
mënyra laike e jetesës po kërcënohet nga “fondamentalistët”- të
gjitha këto duken qartë në reagimin e liderëve të Evropës
Perëndimore ndaj emigrantëve muslimanë në mesin e tyre.
Megjithatë, mënyrat specifike, në të cilat shprehen dhe gjejnë
zbatim këto ide, ndryshojnë sipas historive politike të vendeve të
caktuara. Këto histori janë vendimtare për të kuptuarit tonë të
“problemit musliman” në Evropë. Prandaj, unë i kam përqendruar
analizat e mia në Francë, jo vetëm për t’i kushtuar vëmendjen e plotë
që kërkon kjo çështje, por edhe për të theksuar natyrën lokale të
konfliktit përgjithësues të imagjinuar ndërmjet “Islamit” dhe
“Perëndimit”. Sigurisht, është e vërtetë që ky konflikt po merr
përmasa globale, për shkak se Lindja e Mesme po shndërrohet në
një çështje strategjike të politikës së jashtme amerikane, si një
vendqëndrim për forcimin e “luftës kundër terrorizmit” dhe për
shkak se identifikimi me Islamin ndërkombëtar, po bëhet bazë për
provokim të kundërshtimit politik ndaj Perëndimit në përgjithësi,
dhe ndaj Shteteve të Bashkuara në veçanti. Por, sipas mendimit tim,
situata e emigrantëve muslimanë në vendet e Evropës Perëndimore,
mund të kuptohet plotësisht vetëm nëse merret në konsideratë
konteksti lokal. Kështu, për shembull, politika e një vendi të caktuar
në dhënien e shtetësisë për emigrantët, luan rol në pranimin e
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muslimanëve prej tij. Përvoja e pakistanezëve në Angli ndryshon nga
ajo e algjerianëve në Francë. Edhe rasti i turqve në Gjermani është
krejt ndryshe, ndërkohë që muslimanët e Bullgarisë nuk janë aspak
emigrantë. Ne nuk mësojmë shumë nga përfshirja e të gjitha këtyre
rasteve së bashku brenda një “problemi” musliman. Në të vërtetë,
duke bërë kështu e ndërlikojmë edhe më shumë problemin në fjalë.
Mendoj se në Francë u bë pikërisht ky lloj ekzagjerimi, në atë masë
sa politikanët, figurat publike dhe media reaguan ndaj rritjes së
“emigrantëve” muslimanë në mesin e tyre, emigrantë, diversiteti i të
cilëve u reduktua në një dallim të vetëm, e që më pas u konsiderua si
kërcënim ndaj vetë identitetit të kombit.
Ky libër është një studim i debatit politik të atyre
republikanëve francezë që ngulën këmbë se mënyra e vetme për t’u
përballur me atë që ata e perceptonin si kërcënim të separatizmit
islamik, ishte ndalimi i shamisë. Këtu nuk përmenden shumë zëra
islamë, pjesërisht sepse nuk pati ndonjë prej tyre që u shqua gjatë
debatit në fjalë. Polemikat rreth shamisë u bënë kryesisht mes atyre
që e karakterizonin veten si përfaqësues të Francës së vërtetë dhe
afrikano-veriorëve, muslimanëve e “emigrantëve” të harruar të
periferisë. I kam trajtuar domethëniet e shumta që mund të ketë
shamia për muslimanët si dhe diskutimet ndërmjet këtyre të fundit,
për çështjen nëse duhet apo jo të asimilohen me standartet franceze
dhe në ç’mënyrë mund ta bëjnë këtë, por një trajtim i tillë është bërë
shkurtimisht dhe vetëm për të nxjerrë në pah mospërputhjet e
karakterizimeve franceze për to. Ky nuk është një libër për
muslimanët francezë, por për mënyrën se si pjesa sunduese e
francezëve i shohin ata. Mua më intereson të rrëfej sesi u bë shamia
një tabelë qitje, mbi të cilën u shpalosën imazhet e të huajës dhe
përfytyrimet e rrezikut, të rrezikut ndaj strukturës së shoqërisë
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franceze dhe ndaj së ardhmes së shtetit republikan. Gjithashtu, dua
të rrëfej sesi paraqitja e një “tjetri” unik dhe të rrezikshëm, çoi në
ruajtjen e një vizioni mitik dhe të pandashëm të republikës franceze.
I kam studiuar faktorët e shumtë që i nxisin këto paraqitje të
çuditshme: racizmin, fajin dhe frikën postkoloniale, ideologjitë
nacionaliste, duke përfshirë këtu republikanizmin, shekullarizmin,
individualizmin abstrakt dhe në mënyrë të veçantë, normat franceze
të sjelljes seksuale, të konsideruara si të natyrshme dhe universale.
Në fakt, në këtë libër sjell prova se paraqitja e seksualitetit musliman
si anormal dhe shtypës në krahasim me mënyrën e përfytyruar
franceze të të bërit seks, i shtoi edhe më shumë kundërshtimet ndaj
shamisë, duke i zhytur kundërshtimet në besime moraliste dhe
psikologjike.
●
Në Francë, shumë prej atyre që mbështetën ndalimin e
shamive, deklaruan me këmbëngulje se po mbronin një komb, që
konceptohej si një dhe i vetëm dhe i pandashëm, por që kërcënohej
nga efektet gërryese të komunitarizmit (fenomen të cilin e kam
përkthyer me termin “komunalizëm”). Më këtë term, ata nuk
nënkuptonin krejtësisht atë që amerikanët e quajnë
“komunitarizëm”. Në Francë, komunitarizmi i referohet përparësisë
së grupit mbi identitetin kombëtar në jetën e individëve. Teorikisht,
nuk është e mundur ekzistenca e një identiteti të ndarë etnik apo
kombëtar, pasi individi i përket ose një grupi ose kombit. (Por
padyshim ka edhe muslimanë francezë që u njohën si të tillë në fund
të luftës së Algjerisë, megjithëse ajo luftë u harrua me qëllim gjatë
kohës së shpërthimit të festimeve republikan-mit-bërëse të
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Revolucionit Francez në 1889). Në vijim me këto bindje
multikulturalizmi amerikan paraqitet negativisht si personifikim i
komunalizmit. Të përbëra nga një shumëllojshmëri kulturash, të
copëtuara nga konflikti etnik dhe nga politika e identitetit të grupit,
Shtetet e Bashkuara konsiderohen si të paafta për t’u garantuar
individëve barazinë, që është e drejta e tyre natyrore. Kjo barazi
arrihet në teorinë politike franceze, duke përjashtuar nga sfera
publike prejardhjen sociale, fetare apo etnike të individit. Një person
mund të bëhet qytetar francez vetëm duke qenë individ abstrakt.
Universalizmi (njëshmëria, njëtrajtshmëria e të gjithë individëve),
konsiderohet si antitezë e komunalizmit. E sidoqoftë, në mënyrë
paradoksale, ekziston një lloj universalizmi që është veçanërisht
francez. Nëse Amerika lejon bashkëjetesën e shumë kulturave dhe
garanton legjitimitetin (dhe ndikimin politik) të identiteteve të
dyfishta (italo-amerikan, irlandezo-amerikan, afro-amerikan etj),
Franca ngul këmbë në asimilimin në një kulturë të njëjtë, në
përqafimin e një gjuhe, një historie dhe një ideologjie të përbashkët.
Kjo ideologji është republikanizmi francez. Shenjat e tij dalluese janë
shekullarizmi dhe individualizmi, koncepte të lidhura me njëritjetrin, që u garantojnë të gjithë individëve mbrojtje të barabartë nga
shteti përkundrejt pretendimeve të fesë apo kërkesave të ndonjë
grupi tjetër.
Universalizmi francez vë theksin te njëtrajtshmëria, si kriteri bazë
për barazinë. Njëtrajtshmëria është një abstraksion, një koncept
filozofik, nëpërmjet të cilit mendohet të arrihet barazia formale e
individëve përpara ligjit. Por, përgjatë historisë, kuptimi i këtij
koncepti ka qenë “asimilimi”, që do të thotë zhdukje e dallimeve.
Kjo është arsyeja pse regjistri i përgjithshëm francez nuk përmban të
dhëna për fenë, etninë apo për prejardhjen kombëtare të popullsisë
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së vet. Të dhëna të tilla do ta paraqisnin Francën si të ndarë dhe jo
siç pretendohet të jetë- një entitet i bashkuar dhe i vetëm. Ideali i
një kombi të vetëm dhe të pandashëm i ka fillesat në Revolucionin
Francez të vitit 1789, i cili (pas disa vitesh lufte të përgjakshme),
zëvendësoi një regjim të përbashkët feudal (të karakterizuar nga
hierarkitë e privilegjit në bazë të prejardhjes dhe pasurisë), me një
republikë, qytetarët e së cilës u menduan si individë të lirë dhe të
barabartë. Në atë kohë, jo të gjithë pjesëtarët e popullsisë
konsideroheshin individë, gratë dhe skllevërit nuk i kishin cilësitë e
duhura, por ideali u krijua dhe u bë pjesë e trashëgimisë kombëtare,
duke nxitur në këtë mënyrë, kërkesat e grupeve të përjashtuara për të
drejta të barabarta. Në këtë libër do të diskutoj më shumë për
dilemën që hasin grupet e përjashtuara kur kërkojnë të drejtat e
njeriut në kapitujt 2 dhe 4. Këtu dua vetëm të nënvizoj idenë se
individualizmi francez e arrin statusin e tij universalist, duke marrë si
të mirëqenë njëtrajtshmërinë e të gjithë individëve, njëtrajtshmëri që
arrihet jo thjesht duke u betuar për besnikëri ndaj vendit, por duke u
asimiluar nga normat e kulturës së tij. Sigurisht, normat e kulturës
nuk janë abstrakte dhe ky ka qenë edhe problemi i teorisë
republikane franceze. Abstraksioni i lejon individët të konceptohen
si të njëjtë (si universalë), por njëtrajtshmëria matet me mënyra
konkrete të të ekzistuarit (siç është të qënit francez). Edhe tipizimet
e dallimit, të konceptuara si të pashndërrueshme, qofshin ato të
bazuara tek kultura apo gjinia ose seksualiteti, përdoren për të
penguar çdo aspiratë drejt njëtrajtshmërisë. Nëse dikush është
etiketuar tashmë si i ndryshëm në ndonjërën prej sferave të
lartpërmendura, është e vështirë të gjendet ndonjë mënyrë për të
argumentuar se ai është apo mund të bëhet “i njëjtë”.
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Kjo kontradiktë është vënë në dukje dhe është sfiduar këto
dy dekadat e fundit. Nevoja për asimilim është kritikuar nga grupe
që kërkojnë njohjen e dallimit të tyre. Meqenëse gratë,
homoseksualët dhe individët me origjinë afrikano-veriore (shumë
prej të cilëve, ndonëse kanë kohë që janë bërë shtetas francezë,
konsiderohen ende si emigrantë), janë diskriminuar si grupe, ata
argumentojnë se duhet t’i fitojnë të drejtat e tyre pikërisht si të tillë,
ose si individë të cilëve u njihet dhe u respektohet ndryshimi nga
standarti i përgjithshëm. Udhëheqësit e lëvizjes feministe pour la
parité ngulmuan se diskriminimi kundër grave do të mbarojë vetëm
atëherë kur të kuptohej mirë fakti se të gjithë individët i përkisnin
njërës nga të dyja gjinitë. Gjinia, ndryshe nga etnia apo feja
argumentonin ata, ishte universale. Ajo i ndante të gjithë njerëzit
dhe në këtë mënyrë nuk mund të veçohej: edhe individët e veçuar i
përkisnin një gjinie apo një tjetre. Përkrahësit e kësaj lëvizjeje
kërkuan miratimin e një ligji (dhe e arritën këtë) që përcaktonte një
numër të barabartë femrash dhe meshkujsh në votimet për postet më
të zgjedhura politike. Udhëheqësit e lëvizjes së gay-ve dhe lezbikeve
kërkuan për homoseksualët të drejta ta barabarta me ato të çifteve
heteroseksuale, duke përfshirë edhe të drejtën për t’u njohur si
familje. Ata fituan të njëjtën të drejtë për bashkëjetese si ne (të
përafërt me ligjin tonë familjar), por jo të drejtën e adoptimit apo të
teknologjisë riprodhuese. Në fakt, ligji përcakton qartë se familja
mund të krijohet vetëm nga dy individë të gjinive të kundërta –
norma kulturore e familjes nukleare heteroseksuale, duhet të mbetet
në fuqi. Afrikano-veriorët, shumë prej të cilëve janë muslimanë,
deklaronin se e vetmja mënyrë e shlyerjes së diskriminimit ndaj tyre,
ishte vlerësimi i fesë së tyre në shkallë të njëjtë me atë të të
krishterëve dhe hebrenjve. Nëse këta të fundit njiheshin si tërësisht
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francezë, e njëjta gjë duhej të vlente edhe për muslimanët, ndonëse
besimi i tyre fetar kërkonte që ata të luteshin apo të visheshin
ndryshe (që gratë të mbanin mbulesë, për shembull). Në këtë
kontekst, pati edhe diskutime të shumta se çfarë ishte e detyrueshme
e çfarë jo, madje u diskutua edhe nëse në Kuran urdhërohej mbulimi
i grave apo jo. Pati gjithashtu edhe mospajtime rreth miratimit të një
ligji për ndalimin e shamisë. Në sondazhet e bëra, shumë muslimanë
u shprehën se nuk e kundërshtonin një ligj të tillë, ndonëse nuk
pranonin diskriminimin që ata mendonin se do të nxiste ai. Por,
çfarëdo qofshin kontradiktat mes muslimanëve, ajo çka i bashkonte
ata si grup, ishte dëshira për t’u konsideruar si “tërësisht francezë”,
pa pasur nevojë të hiqnin dorë nga besimi fetar, lidhjet shoqërore
apo nga forma të tjera sjelljeje, me anë të të cilave ata
identifikoheshin.
Reagimi i politikanëve dhe i ideologëve republikanë ndaj
këtyre kërkesave për njohjen e dallimeve, ishte i shpejtë dhe i
palëkundur. Ata këmbëngulën se mënyra se si kishin shkuar gjërat
deri atëherë, ishin pikërisht të drejta dhe se sfidat e hapura nga
grupe të tilla si gratë, homoseksualët dhe emigrantët, do të
shkatërronin koherencën dhe unitetin e vendit, duke tradhëtuar
trashëgiminë e tij revolucionare.
Ndonëse pranuan se diskriminimi mund të ekzistonte dhe
lejuan edhe marrjen e disa masave për ta korrigjuar, ata e bënë këtë
në atë mënyrë që të mos të rrezikohej çështja kryesore: nevoja për të
ruajtur unitetin e vendit, duke mohuar njohjen e dallimeve. Pas
debateve të shumta, u vendos se përjashtim nga ky rregull përbënte
vetëm dallimi seksual. I mishëruar në familjen nukleare, ai u
konsiderua si një dallim i natyrshëm, si bazë, jo vetëm i kulturës
franceze, por i të gjitha kulturave të qytetëruara.
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Ndërkohë, kërkesat e muslimanëve u refuzuan me pretekstin
se plotësimi i tyre do të shkatërronte laicitetin, versionin francez të
shekullarizmit, mbrojtësit e të cilit e paraqesin si një fenomen unik
francez. Sigurisht, çdo fjalë ka domethënie të veçanta në varësi të
kontekstit të saj gjuhësor. Por, laiciteti, versioni francez i
“shekullarizmit” nuk është më pak i përkthyeshëm sesa ndonjë term
tjetër. Ai është pjesë e mitologjisë së veçantisë dhe të epërsisë së
republikanizmit francez, të së njëjtës mitologji që në mënyrë
paradoksale, e pasqyron universalizmin francez si të ndryshëm nga të
gjithë të tjerët dhe këmbëngul se laiciteti mund të përdoret vetëm në
gjuhën e tij origjinale.9 Laicitet do të thotë ndarje e kishës nga
shteti, përmes mbrojtjes që ky i fundit u garanton individëve nga
feja. (Në dallim me këtë, në Shtetet e Bashkuara, shekullarizmi
nënkupton mbrojtjen e feve nga ndërhyrja e vetë shtetit). Në rastin
francez, shamitë muslimane u interpretuan si dhunim i
shekullarizmit francez dhe, si pasojë, edhe si shenjë e mungesës së
përkatësisë franceze të çdokujt që e praktikonte Islamin në çfarëdo
lloj forme. Për të qenë e pranueshme, feja duhet të jetë një çështje
private; nuk duhet të shfaqet “haptazi” në vendet publike e
veçanërisht nëpër shkolla, vende në të cilat pati filluar edhe rrënjosja
e idealeve republikane. Ndalimi i shamive e përforcoi qëllimin e
ligjvënësve për ta ruajtur Francën si një vend të bashkuar: laik,
individualist dhe me kulturë homogjene. Ata hodhën poshtë plot
pasion vërejtjen se homogjeniteti kulturor mund të jetë edhe racist.
Sidoqoftë, siç tregoj në kapitullin e dytë, ekziston një histori e tërë e
racizmit francez, shënjestër e të cilit janë muslimanët afrikanoveriorë. Shamia zë një vend shumë të rëndësishëm në këtë histori.
9

Nicolas Weill, “What’s in scarf? The debate on Laïcité in France, “French politics, culture
and society 24, nr. 1. (pranverë 2006), fq. 59-73.
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●
Një nga aspektet më interesante përsa i përket polemikës
rreth shamisë, ishte mënyra se si luhej me fjalët. Gratë muslimane
në Francë mbajnë atë që quhet hixhab; në frëngjisht thuhet foulard
ndërsa në anglisht headscarf. Shumë shpejt, kjo mbulesë e kokës filloi
të emërtohej në media si ferexhe (voile), një term që nënkuptonte
mbulimin e fytyrës dhe të gjithë trupit të femrës.10 Siç do ta
argumentoj në kapitullin e pestë, ngatërrimi i fjalës shami me ferexhe
dhe vënia e theksit në mënyrë të vazhdueshme tek fshehja e fytyrës,
(kur në fakt ajo ishte krejtësisht e dukshme), ishte shprehje e ankthit
të thellë për mënyrat se si mendohej se i trajtonte Islami
marrëdhëniet ndërmjet gjinive. Në të vërtetë, kjo ishte edhe një
formë për të ngulmuar në superioritetin e marrëdhënieve ndërmjet
gjinive në Francë, duke i konsideruar ato si forma më të larta
qytetërimi. Megjithëse nuk kam për qëllim ta risjell në kujtesë atë
ankth (pasi më intereson më shumë ta analizoj atë), m’u duk e
pamundur të bëja një dallim të qartë dhe të qëndrueshëm në
terminologjinë që kam përdorur. Fjalët “ferexhe” dhe “shami” në
këtë libër, pasqyrojnë mënyrën e përdorimit të tyre nëpër debate.
E njëjta lojë fjalësh u bë edhe me termin “musliman/e”, një
identifikim fetar, që shpesh u referohej grave me ferexhe. Ndonëse
përdorej si emërtim për ndjekësit e fesë islame, termi “musliman”
përdorej gjithashtu, edhe për t’iu referuar të gjithë emigrantëve me

10

Ndonëse nuk u përmend nëpër debate, në pavetëdijen kolektive fshihej edhe fjala fichu.
Termi nënkupton një copë pëlhure, por në gjuhën e folur i referohet një shalli apo shamie,
një lloj mbulese për kokën. Fichu përdoret gjithashtu si mbiemër dhe do të thotë “i prishur”
apo “i shkatërruar”. Kështu, lidhja mes shamive dhe shkatërrimit bëri që shamitë të
shiheshin si sinonim i katastrofës.
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origjinë afrikano-veriore të çfarëdo feje që ishin. Sociologu Riva
Kastoriano thotë se të paktën, qysh prej viteve 1980, termi
“emigrant” në Francë, është përdorur si sinonim për afrikanoveriorët. Për më tepër, nuk bëhet ndonjë dallim i madh ndërmjet
afrikano-veriorëve, arabëve dhe muslimanëve, ndonëse jo të gjithë
afrikano-veriorët janë arabë, apo jo të gjithë arabët janë muslimanë
dhe jo të gjithë muslimanët në Francë vijnë nga Afrika Veriore.
Megjithatë, në debatin politik të republikanëve francezë, kuptimet e
ndryshme të këtyre fjalëve dallohen vështirë nga njëri-tjetri dhe
ngatërrohen mes tyre. Përderisa termave “ferexhe” dhe “musliman” u
ngjiten karakteristika të tilla si inferioriteti dhe kërcënimi, që në fakt
nuk kanë lidhje me kuptimin e vërtetë të tyre, “muslimanët”
konsiderohen si “emigrantë”, si të huaj që nuk heqin dorë nga
simbolet e kulturës apo të fesë së tyre. Gjithashtu, feja që ata kanë
përqafuar, përshkruhet si “fondamentaliste”, me rregulla të rrepta, jo
vetëm për sjelljen individuale, por edhe për organizimin e shtetit. Në
këtë debat, ferexheja përfaqëson si grupin fetar ashtu edhe një numër
më të madh popullsie, një “kulturë” të tërë që nuk pajtohet me
normat dhe vlerat franceze. Simbolika e ferexhesë i kufizon dallimet
e etnisë, të prejardhjes gjeografike dhe të fesë në një entitet të njëjtë,
në një “kulturë” që i kundërvihet një tjetër entiteti të vetëm, Francës
republikane.
Megjithëse një copë e vogël pëlhure, ferexheja ka
domethënie të shumta për republikanët francezë, të cilët janë të
shqetësuar për shkollat dhe emigrantët, për lirinë dhe terrorizmin.
Ndalimi i ferexhesë shërbeu si zgjidhje zëvendësuese e problemeve të
ngutshme ekonomike dhe sociale të vendit pritës. Ligji për ndalimin
e shamisë gjoja do t’i shmangte sfidat e integrimit të parashtruara
për politikëbërësit nga individët e ardhur nga vendet ish-koloniale
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(që në të shumtën e rasteve konsideroheshin si të varfër dhe pa
ndonjë status të denjë, ndonëse disa prej tyre ishin anëtarë të
afirmuar të shtresës së mesme). Në debatin republikan, ferexheja u
përdor për të fshehur problemet e brendshme të vendit, ndonëse ajo
nxorri në shesh shqetësimet që lidheshin me to. Qëllimi i këtij libri
është shqyrtimi i kompleksitetit të faktorëve që ndikuan tek çështja e
ferexhesë.
Kështu, përgjigjja ndaj pyetjes “Pse ferexheja?” është e
ndërlikuar. Ka shumë arsye se pse politikë-bërësit francezë u
përqendruan pikërisht te ferexheja, ndonëse ata theksuan vetëm një
të vetme: mbrojtjen e barazisë së grave nga patriarkët islamikë. Këto
arsyetime shkuan përtej kuadrit të mbrojtjes së modernizmit
përkundrejt tradicionalizmit, të shekullarizmit kundrejt fesë apo të
republikanizmit kundrejt terrorizmit. Në këtë libër, unë i shqyrtoj
këto arsye, duke i trajtuar veçmas çështjet e racizmit, shekullarizmit,
individualizmit dhe të seksualitetit, ndonëse të gjitha këto fenomene
ndërthuren me njëri-tjetrin. Secili prej këtyre fenomeneve çoi në
krijimin dhe përforcimin e një kufiri përqark një France imagjinare,
realiteti i së cilës ruhej vetëm duke përjashtuar nga vendi ata që
paraqisnin rrezik. Në të njëjtën kohë, debati politik i
republikanizmit të gatshëm për betejë, krijoi tek muslimanët, një
komunitet më të fortë identifikimi se ç’kishte qenë më parë.
Ferexheja u shndërrua në një çështje grupi, në një vlerë të përbashkët
që duhej mbrojtur, madje edhe nga ata që nuk e mbanin atë.
Arsyeja pse unë përqendrohem në historikun dhe
kompleksitetin e çështjes nuk është thjesht për të përmbushur
detyrën e studiuesit. Një problem i tillë ngërthen në vetvete edhe
ngjyrime politike. Kundërshtarët e hapur të kësaj çështjeje, jo vetëm
që na hedhin hi syve kur bëhet fjalë për realitetin e jetës dhe të
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besimit të të tjerëve, por krijojnë gjithashtu edhe realitete alternative,
që ndikojnë në vetë mënyrën e të kuptuarit tonë të gjërave.
Botëkuptimi, ku e mira vihet përballë së keqes, qytetërimi përballë
prapambetjes, morali i drejtë përballë moralit të cënuar
ideologjikisht, “ne” kundër “atyre”, është ai me të cilin ndeshemi
përditë. Ai nuk lë vend për autokritikë, nuk lë shteg për të menduar
për ndryshim dhe as për t’u hapur me të tjerët. Duke refuzuar të
pranojmë dhe të respektojmë dallimin e të tjerëve, ne i shndërrojmë
ata në armiq. Një gjë e tillë ka ndodhur në Francë dhe kudo tjetër në
Perëndim. Në të vërtetë, ligji francez duket se i ka frymëzuar shtetet
e tjera që ta ndjekin krejtësisht atë që shpejt po merr trajtën e dy
anëve të kundërta të një përplasjeje ndërmjet “Islamit” dhe
“Perëndimit”. Paaftësia për të ndarë radikalizmin politik, të bazuar
në fenë e disave, nga praktikat fetare apo tradicionale, ose thjesht
dallimin etnik të shumë të tjerëve, i ka shndërruar në armiq individët
e ardhur nga vendet muslimane, madje edhe ata që nuk duan gjë
tjetër veçse të bëhen shtetas më të drejta të plota të vendeve ku
jetojnë. Një paaftësi e tillë na ka fiksuar “ne” në një qëndrim
mbrojtës të pandryshueshëm, e për pasojë, edhe të rrezikshëm,
kundrejt “atyre”.
Në libër, unë nuk kam përdorur fjalën “tolerancë”, për t’iu
referuar mënyrës se si duhet të sillemi me ata që janë krejtësisht të
ndryshëm nga ne, sepse, si ndjekëse e teoricienes politike Wendy
Brown, mendoj se kjo fjalë nënkupton mospëlqim ndaj atyre që
tolerohen.11 Në vend të kësaj, unë këmbëngul se ne duhet t’i
pranojmë dallimet. Në vend që të bëjmë thirrje për asimilim, ne
duhet të diskutojmë se si individë dhe grupe me interesa të
11

Wendy Brown, Regulating aversion: Tolerance in the age of identity and empire
(Princeton: Princeton University Press, 2006).
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ndryshme, mund të jetojnë së bashku. A është e mundur të
mendojmë për dallimet në mënyrë jo-hierarkike? Mbi ç’baza të
përbashkëta mund të diskutohen dallimet? Filozofi francez Jean-Luc
Nancy thotë se është gabim ta mendojmë komunitetin si një thelb, si
një ekzistencë të përbashkët. Përkundrazi, thotë ai, ne duhet ta
pranojmë se ndajmë të gjithë “ekzistencë të barabartë”, që “nuk ka
aspak lidhje me bashkësinë, me shkrirjen në një grup të përbashkët,
në një identitet unik dhe themelor”.12 Ekzistenca e përbashkët
nënkupton njëtrajtshmëri, ngjashmëri, ndërsa “ekzistenca e
barabartë” do të thotë vetëm se të gjithë ne ekzistojmë dhe vetë
ekzistenca jonë përcaktohet nga dallimi që kemi nga të tjerët. Si për
paradoks, dallimi është i përbashkët tek të gjithë ne.
Duhet të ndalojmë së vepruari sikur komunitetet e formuara
përgjatë historisë, si të ishin të përjetshme. Kjo është një prej sfidave
të kohës sonë, sfidë me të cilën liderët francezë nuk deshën dhe nuk
qenë në gjendje të përballen. Rasti i tyre përbën një leksion politike
për mua, një shembull i keqpërdorimit të historisë dhe i ndikimit
hutues të histerisë.
Ne duhet të shqyrtojmë limitet e qasjes së tyre, me qëllim që
të ofrojmë alternativat e duhura, alternativa që sigurisht do të
ndryshojnë në varësi të kontekstit nacional, por që në çdo rast, do të
mundësojnë njohjen dhe diskutimin e dallimeve, çka do të çojë në
funksionimin e duhur të demokracisë.

12

Jean-Luc Nancy, “Of being in common” in Miami theory collective, bot. Community at
loose ends (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991), fq. 1-12; dhe Nancy, The
inoperative community (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991).
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1
POLEMIKAT PËR SHAMINË
Në Francë, debati për lejimin apo moslejimin e shamisë
islame në shkollat publike, u hap në tri periudha të ndryshme: në
vitet 1989, 1994 dhe 2003. Renditja kronologjike nuk paraqet
ndonjë rritje të vazhdueshme të numrit të vajzave me shami apo të
veprimeve të ashtuquajtura përçarëse, të kryera prej tyre. Vajzat në
fjalë ishin zakonisht nxënëse të mira dhe nuk kishin pasur
ndonjëherë probleme disiplinore. E vetmja vërejtje ndaj tyre ishte se
ato ngulnin këmbë në veshjen e hixhabit, asaj cohe që, siç do ta
shohim edhe në vijim, u bë simbol i “problemit islam” për
republikën franceze. Ajo çka paraqet renditja e mësipërme
kronologjike e tri periudhave, është ashpërsimi i qëndrimit të
qeverisë, si reagim ndaj ndikimit politik gjithnjë e në rritje të së
djathtës. Nga prirja zyrtare që ekzistonte në fillim, për t’ua toleruar
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individëve shprehjen e bindjes fetare, u kalua në një marrëveshje të
përgjithshme, sipas së cilës, shamitë përbënin një rrezik politik, për
shkak të sfidës që u hapnin ato parimeve të republikës shekullare dhe
lidhjes së pashmangshme të tyre me islamizmin e terrorizmin.
1989
Ngjarjet që u njohën si affairs des foulards (çështjet e
shamive), filluan me 3 tetor të vitit 1989, kur tri vajza muslimane që
refuzuan të hiqnin shamitë, u dëbuan nga shkolla e mesme e qytetit
të Creil-it, rreth 30 milje larg Parisit. Shkolla ndodhet në “zonën
prioritare edukative”, një zonë e varfër dhe e përzier nga përbërja
etnike, me qarkullim të madh të stafit pedagogjik dhe me shumë
tension klasor, fetar e kulturor. Në një rast, drejtori i shkollës,
Eugène Chenière, e quajti këtë zonë “une poubelle sociale” (një kazan
plehrash sociale). Kur i përjashtoi vajzat, ai deklaroi se e bëri këtë
për të zbatuar laicitetin, versionin francez të shekullarizmit. Sipas
Chenière, laiciteti, domethënia e të cilit do të diskutohej furishëm në
muajt dhe vitet e mëpasme, ishte një parim i padhunueshëm dhe
transparent, një prej shtyllave të universalizmit republikan. Shkolla
ishte djepi i laicizmit, vendi ku kultivoheshin dhe nguliteshin vlerat
e republikës franceze. Prandaj, ishin pikërisht shkollat publike, vendi
ku Franca duhej të qëndronte në front kundër atij që më vonë,
Chenière do ta quante “xhihad të fshehtë”.13
Ai që në raste të tjera do të ishte quajtur një incident i vogël
(një drejtor shkolle që disiplinon disa nga nxënësit e tij), u shndërrua
shumë shpejt në një ngjarje të madhe mediatike, duke ngjallur
shqetësim publik rreth vendit që zënë emigrantët afrikano-veriorë
13

Le Monde, 28 tetor 1993.
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dhe fëmijët e tyre në shoqërinë franceze. Megjithëse shumë prej
këtyre “emigrantëve” kishin kohë që jetonin në Francë, madje disa
prej tyre edhe kishin lindur në këtë vend dhe ishin shtetas të tij, ata
konsideroheshin si të huaj për kulturën e shumicës. Pjesa më e
madhe e tyre ishin të varfër. Ata jetonin në enklava të rrethuara në
periferitë e qyteteve të mëdha dhe shumë prej tyre ishin muslimanë.
Në kohën kur vëmendja ndërkombëtare ishte e përqendruar tek
Islami dhe te militantizmi arab [kemi parasysh këtu fetvanë e
Ajatollah Khomenit iranian kundër Selman Ruzhdiut dhe fillimin e
intifadës së parë palestineze kundër pushtimit izraelit], dhe kur
ekzistonte një farë shqetësimi kombëtar, për shfaqjen e disa grupeve
të vogla militante islamike në Francë, ankthi për Islamin (që tani
është feja e dytë më e madhe në këtë vend), u bë i madh. Njoftimi
në shtyp i përjashtimit të tri vajzave, e më pas i konflikteve të
mëtejshme për shamitë në shkolla të tjera me popullsi të ngjashme, e
vendosi edhe më shumë në fokus këtë shqetësim, duke e shndërruar
zgjedhjen e veshjes së disa nxënëseve, në simbol të sfidës ndaj vetë
ekzistencës së republikës.
Në pamje të parë, gurguleja e bërë në shtyp, duket e
zmadhuar, por në fakt ajo nxorri në pah krizën me të cilën po
përballej vendi: si do të mund të pajtonte një popullsi multikulturore
gjithnjë e në rritje, me një universalizëm që pengonte njohjen e
dallimeve kulturore dhe sociale. Festimet e dyqind vjetorit të
Revolucionit Francez në vitin 1989, përforcuan pikëpamjen se
universalizmi ishte një tipar përcaktues dhe i qëndrueshëm i
republikanizmit, çelësi i unitetit kombëtar. Në shumë shkrime mbi
këtë temë, komentuesit paralajmëruan se tolerimi i shfaqjes së
elementëve islamikë do ta çonte Francën drejt rrugës shkatërrimtare
të multikulturalizmit amerikan, në thelb të të cilit ishin konflikti
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etnik, mekanizmi afirmativ, që e vë racën mbi meritat, ndarja sociale
dhe korrektësia politike. Përshkrimet e shtrembëruara të
eksperiencës amerikane u përdorën për të paralajmëruar se Franca
duhej t’u bënte ballë të gjitha përpjekjeve të bëra në drejtim të
pluralizmit të saj social dhe kulturor.
Në raportimet e shtypit, hixhabi musliman, që në frëngjisht
u përmend në fillim me termin foulard (shami koke), mori shumë
shpejt emërtimin voile (ferexhe) e më pas një emërtim akoma edhe
më dramatik chador (perçe), një term që të ngjall kujtimet e
revolucionit islamik të modelit iranian. Siç edhe pritej, udhëheqësit
katolikë (po ashtu edhe ata protestantë e hebraikë), u bashkuan me
disa prej homologëve të tyre muslimanë për dënimin e përjashtimeve
nga shkolla, duke argumentuar se laiciteti nënkuptonte respektim
dhe tolerim të dallimeve të shfaqjes fetare tek nxënësit. Ajo çka nuk
pritej ishte ndarja që ndodhi ndërmjet dy grupeve kryesore të
antidiskriminimit: njëri prej tyre i justifikoi përjashtimet, ndërsa
tjetri i dënoi ato, të dy në emër të parimeve laike të republikës.14
Demostratat e organizuara nga islamikët në mbështetje të vajzave
nga Creil-i, i shtuan edhe më tepër polemikat. Fotot e grave të
mbuluara që marshonin në mbrojtje të “lirisë” dhe të “nderit” të tyre,
vetëm sa e përforcuan edhe më tezën e shfaqjes së një Islami
revolucionar. Zërat e qetësisë dhe të arsyes [ato zëra që vunë në
dukje, për shembull, se Islami radikal dhe i politizuar mund t’i
ngjitet vetëm një pakice të vogël të muslimanëve francezë, apo se
numri i vajzave të mbuluara nëpër shkolla nuk ishte një fenomen i
përhapur], u mbytën nga histeria e përhapur nga deklarimet e disa
prej intelektualëve kryesorë. Në një artikull të botuar në revistën me
prirje të majta, Le Nouvel Observateur, pesë filozofë paralajmëruan
14

Le Monde, 17 tetor 1989 dhe 21 tetor 1989; Libération, 17 tetor 1989.
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kërcënueshëm se “vetëm e ardhmja do ta tregojë nëse viti i
dyqindvjeçarit do të ketë qenë gjithashtu edhe Mynihu i shkollës
republikane”.15 Duke iu referuar realitetit të ngjarjeve, toni
apokaliptik i manifestit të tyre ishte i habitshëm. “Themeli i
Republikës është shkolla”, ngulnin këmbë ata, - Kjo është arsyeja pse
shkatërrimi i shkollës do të çojë në rënien e Republikës”. Sipas kësaj
perspektive të paepur republikaniste, nuk kishte gjasa të bëhej
ndonjë ujdi e mundshme me Islamin.
Megjithatë, në fillim u bë njëfarë ujdie. Duke mos pranuar
kritikat nga brenda dhe jashtë partisë së tij, Ministri socialist i
Arsimit Lionel Jospin arriti ta menaxhonte situatën dhe e çoi çështjen
në Conseil d’Etat – gjykatën më të lartë administrative në Francë,
detyra e së cilës është të shqyrtojë legjitimitetin e vendimeve të
marra nga organizmat publikë. Me 27 nëntor, Këshilli vendosi që
mbajtja e simboleve fetare nga nxënësit në shkollat publike, nuk
ishte medoemos në mospërputhje me parimin e laicitetit, për sa
kohë që ato të mos përbënin shfaqje të qëllimshme ose polemizuese
apo “akte presioni, provokimi, proselitizmi ose propagande”, që të
cënonin lirinë e nxënësve të tjerë.16 Nxënëseve nuk mund t’u
refuzohej pranimi në shkollë vetëm për shkak të mbajtjes së shamisë.
Një veprim i tillë do të ishte shkelje e së drejtës së vetëdijes
individuale, që përfshinte në vetvete edhe bindjen fetare. Gjithashtu,
përpara se sjellja e tyre (ushtrimi i presionit ndaj nxënëseve të tjera
për vënien e shamisë, refuzimi për të marrë pjesë në aktivitetet
sportive apo për të frekuentuar lëndët që binin ndesh me besimet e
15

Le Nouvel Observateur, 2 nëntor 1989.
Teksti i plotë i rregullores së këshillit, ashtu si edhe dokumentet e tjera zyrtare të viteve
1989 dhe 1993-1994, mund të gjenden tek Laïcité française: Le port du voile à l’école
républicaine, 2 vëllime (Paris: Fonds d’Action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs
familles, Service documentation, 1995.
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tyre fetare) të kufizohej ligjërisht, do të duhej që ajo ta
kundërshtonte apo ta përçante haptazi rregullin e përgjithshëm.
Këshilli doli në përfundimin se ata që mund t’i interpretonin më së
miri sjellje të tilla, ishin pikërisht mësuesit dhe administratorët e
shkollës, të cilët i njihnin nxënësit e tyre. Në një qarkore ekzekutive,
të bazuar në vendimin e Këshillit, Jospin ua la në dorë autoriteteve të
shkollave lokale, për të vendosur në çdo rast, nëse shamitë do të
ishin ose jo të lejueshme.
Në fakt, pavarësisht disa kritikave, vendimi e qetësoi situatën
dhe vëmendja e medias u zhvendos diku tjetër. Nuk pati ndonjë
reportazh për negociatat e ndryshme lokale, përveç përfundimit të
historisë së vajzave nga Creil-i. Dy prej tyre (motrat me origjinë
marokene), u bindën nga Mbreti i Marokut (ndërhyrja e të cilit u
kërkua nga disa udhëheqës muslimanë francezë), që të hiqnin
shamitë para se të hynin në klasë. Është e rëndësishme të theksojmë
këtu, se presioni i ushtruar nga “komuniteti” i tyre, i detyroi vajzat që
të braktisnin zgjedhjen e tyre të shfaqjes fetare, për hir të përshtatjes
me autoritetin shekullar. Kompromisi në fjalë (dhe ishte vërtet i
tillë), nuk i hoqi shamitë nga shkolla. Vajzat e zbulonin kokën vetëm
gjatë orëve të mësimit. Si shfaqje e qartë e bindjes së tyre personale
fetare, ato vazhduan t’i mbanin shamitë nëpër korridoret dhe oborret
e shkollës. Por, me të hyrë në klasë, atyre iu kërkohej vazhdimisht që
të inskenonin në nderim të rregullave laike, të cilat sjellja dhe veshja
e tyre i kundërshtonte. Me fjalë të tjera, kompromisi nuk e zgjidhi,
por e shfaqi më shumë tensionin ndërmjet Francës dhe qytetarëve të
saj muslimanë. Këtu nuk dua ta specifikoj termin “musliman”,
pavarësisht faktit se më shumë se 45 përqind e muslimanëve të
pyetur në atë kohë, ishin dakord që hixhabi të mos vishej në shkolla.
Ata republikanë që mbështesnin ndalimin e shamisë, nuk bënë
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dallime ndërmjet një muslimani apo tjetrit. Sipas tyre, shamia ishte
simbol, jo vetëm për ata që e konsideronin veten si ndjekës
ortodoksë të Islamit, por edhe për të gjithë popullsinë muslimane
arabe/afrikano-veriore në Francë.
1994
Në vitin 1994, Eugène Chenière e ngriti sërish çështjen e
shamive në shkolla. Tashmë ai ishte në rolin e deputetit që
përfaqësonte degën e Oise-së të partisë Raillement pour la Rèpublique
(RPR). I zgjedhur në këtë post si pjesë e triumfit gjithëpërfshirës të
së djathtës në zgjedhjet legjislative të vitit 1993, Chenière propozoi
menjëherë një projektligj që do të ndalonte të gjitha simbolet “e
dukshme” të përkatësisë fetare. Pas një viti të asaj që një kronikë
lajmesh iu referua me termin “kryqëzata e Chenière”, gjatë së cilës
lindën konflikte të ndryshme nëpër shkolla [ndërmjet tyre një grevë
e bërë nga mësuesit e një shkolle në mbështetje të një instruktori
palestre, që pati deklaruar se mbajtja e shamisë gjatë aktivitetit fizik,
përbënte rrezik për nxënëset], me 20 shtator të vitit 1994, ministri i
arsimit François Bayrou dha urdhrin e ndalimit të simboleve “të
dukshme” të përkatësisë fetare në të gjitha shkollat.17 “Sjellja e
nxënësve duhet të merret në konsideratë – kërkoi ai, sepse simbole të
caktuara përbënin “në vetvete” akte të qarta proselite. Bayrou bëri një
dallim ndërmjet “simboleve modeste”, që paraqisnin bindje fetare
personale dhe “simboleve ekstravagante”, rezultati i të cilave ishte
përhapja e dallimit dhe e diskriminimit brenda një komuniteti
edukativ që, ashtu sikurse edhe shteti të cilit i shërben, duhej të ishte
17

Teksti i urdhrit dhe reagimet ndaj tij gjenden në Laïcité française. Komenti për
kryqëzatën e Chenière ndodhet në Le Monde, 21 shtator 1994.
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i bashkuar. Në të vërtetë, shteti është i vetmi komunitet që do të
mund të urdhëronte besnikërinë e shtetasve të tij. “Shteti nuk është
thjesht një grumbull shtetasish me të drejta individuale; ai është një
komunitet”.18 Simbolet modeste ishin të lejueshme, kurse ato
ekstravagante jo.19 Urdhëri ministror u pasua nga përjashtimi i
gjashtëdhjetë e nëntë vajzave, të mbuluara me ato që në media po
përmendeshin gjithnjë e më shumë me emërtimin “ferexhe”.
Ashtu si edhe në vitin 1989, pati polemika të mëdha në
media dhe u përsëritën shumë nga të njëjtat argumente.20 Sikurse më
herët, situata u krahasua me çështjen Dreyfus, konfliktit që lindi për
shkak të akuzës së rreme për tradhti ndaj një komandanti hebre të
ushtrisë, në fundin e shekullit të nëntëmbëdhjetë. Secila nga palët
këmbëngulte në të sajën. Mbështetësit e Bayrou i përkisnin sferës
politike. Toni i tyre ishte ngulmues. Ata i krahasuan ngjarjet
përkatëse në Francë, me luftën e dhunshme civile që po bëhej në atë
kohë në Algjeri. Ata ngulnin këmbë se mbrojtja e parimeve të
republikës kërkonte akte vendimtare. Sipas tyre, nuk mund të
tolerohej shfaqja e një fetarie, që ishte në vetvete jotolerante dhe
shtypëse. Kundërshtarët e urdhrit të ministrit ishin disa akademikë
dhe përveç tyre, edhe përfaqësues të institucioneve fetare të Francës.
Sociologët Françoise Gaspard dhe Farhad Khosrokhavar i intervistuan
vajzat që mbanin shami, si një përpjekje për të treguar
kompleksitetin dhe diversitetin e motiveve të tyre. “Nëse ne
pranojmë postulatin që thotë se rruga më e mirë për emancipim
është nëpërmjet edukimit” – shkruajnë ata, - “atëherë, t’i përjashtosh

18

“Neutralité de l’enseignement public”, Qarkoja ministrore nr. 35, 29 shtator 1994.
Le Monde njoftoi se udhëheqësit hebre ishin siguruar nga Kryeministri Balladur se
“kësula” hebraike nuk ishte ekstravagante”. Le Monde, 21 dhjetor 1994.
20
Shih për shembull, Le Monde, 11 dhjetor 1994 dhe dokumentet në Laïcité française.
19
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vajzat me ferexhe do të thotë t’i ndëshkosh ato, duke ua mohuar
mundësinë për t’u modernizuar”.21 Ndonëse Gaspard dhe
Khosrokhavar u akuzuan shpesh si ithtarë të ferexhesë, argumentimi i
tyre pranonte ekzistencën e të njëjtit kontrast ndërmjet traditës dhe
modernes, fesë dhe ndriçimit të mendjes, të përdorur nga ata që e
mbështetën përjashtimin e nxënëseve të mbuluara. Megjithatë,
ndryshimi ndërmjet tyre ishte më shumë sesa taktik. Bayrou dhe
ndjekësit e tij ishin të angazhuar në politikën simbolike (Franca
mban qëndrim kundër Islamit), ndërsa Gaspard dhe Khosrokhavar
ishin të interesuar për rezultatet praktike. Ata besonin se ishin
pikërisht marrëveshja, dhe jo përjashtimi, që do të mund të çonin
drejt fundit të dëshiruar, atë të integrimit të muslimanëve në
shoqërinë franceze si dhe do t’i jepnin shtysa qëllimeve feministe të
edukimit dhe të emancipimit.
Urdhri i Bayrou u sfidua nga disa vajza që u përjashtuan nga
shkolla, vendim ky, që u hodh poshtë nga disa gjykata si dhe nga
Këshilli i Shtetit, i cili rikonfirmoi vendimin e tij të vitit 1989.
Këshilli e hodhi poshtë pretendimin e Bayrou, se shenja të caktuara
do të mund të veçoheshin nga qëllimet e atyre që i mbanin ato dhe
ua la sërish në dorë mësuesve dhe administratorëve të shkollave, që
të merreshin me veprimet e nxënësve të tyre. Menjëherë pas këtij
vendimi, Simone Veil, Ministri i Çështjeve Sociale, emëroi një grua
me origjinë afrikano-veriore, Hanife Sherif, si ndërmjetëse zyrtare
për problemet që lidhen me çështjen e ferexhesë. Puna e Sherif-it
duket se dha frytet e saj. Numri i konflikteve pësoi një rënie të
ndjeshme (nga rreth 2400 konflikte në vitin 1994 në 1000 të tilla në
21

Françoise Gaspard dhe Farhad Khosrokhavar, Le foulard et la république (Paris: Le
Découverte, 1995), fq. 210.
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1996-n) dhe vetëm rreth njëqind nxënëse raportohet të kenë mbajtur
shaminë në klasë. Në disa shkolla, vajzat u lejuan të vinin fasha për
të mbuluar flokët (ndonëse u bënë shpesh bisedime të ndërlikuara
për madhësinë dhe ngjyrën e tyre). Në shkolla të tjera, vajzat mund
t’i mbanin shamitë brenda territorit të shkollës, për sa kohë që ato
do t’i hidhnin krahëve me të hyrë në klasë. Sikurse në vitin 1989,
kompromiset nuk e larguan tensionin, por e materializuan më
shumë atë.
Polemikat u zhdukën përsëri, edhe pse kjo çështje vazhdoi të
kishte vëmendjen e qeverisë, për shkak të presionit të vazhdueshëm
të ushtruar nga partia popullore, Fronti Nacional. Në vitin 2000,
Këshilli i lartë për integrimin, një organizëm i ngritur nga qeveria
për t’u marrë me çështjet e emigrimit, bëri një sërë rekomandimesh
për mënyrën e të sjellurit me “Islamin në republikë”. Raporti në fjalë,
që shkencëtari politik Marc Howard Ross, e sheh si një qasje “të butë”
republikane e që mua më duket si një ushtrim në të folurën me dy
kuptime, e pranoi vështirësinë e përjashtimit të nxënëseve me shami
dhe në të njëjtën kohë e përcaktoi mbajtjen e shamisë si një veprim
që kundërshton qëllimin e “integrimit”.22 Ai përfshinte në vetvete,
më shumë orvatje për ndërmjetësim sesa fragmente ligjesh. Por, ky
raport nuk e largoi tensionin e vazhdueshëm ndërmjet definicionit të
Francës si një komb “i vetëm dhe i pandashëm”(ku nuk kishte
dallime) dhe diversitetit social e kulturor gjithnjë e në rritje të
popullsisë së saj.

22

Marc Howard Ross, “Dressed to express: Islamic headscarves in French schools”, kumtesë e
prezantuar në programin e etnohistorisë së Universitetit të Pensilvanisë, 23 shkurt 2006.
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2003
Në vitin 2003, çështja e shamisë u soll fillimisht në
vëmendjen kombëtare, kur ministri i brendshëm, Nicolas Sarcozy,
nguli këmbë që gratë muslimane të dilnin me kokën e zbuluar në
fotografitë e dokumenteve të identifikimit (një nga justifikimet për
këtë vendim ishte frika e terrorizmit pas sulmeve të 11 shtatorit në
Shtetet e Bashkuara). Menjëherë pas polemikës së shkaktuar nga
politika, shkollat u bënë përsëri problem dhe politikanët nga partitë
kryesore u ngutën të deklarojnë besnikërinë e tyre ndaj republikës.
Deputeti socialist Jack Lang i propozoi Asamblesë Kombëtare një
projektligj që, në emër të laicitetit (si dhe që të mos shihej si
diskriminues ndaj muslimanëve), do të nxirrte jashtë ligjit simbolet e
çdo bindjeje fetare në shkollat publike. Në qershor, asambleja ngriti
një organizëm investigativ për mbledhjen e informacionit dhe në
korrik, Presidenti Jacques Chirac emëroi një komision, të drejtuar nga
deputeti, njëkohësisht edhe ish-ministër në qeverinë e mëparshme,
Bernard Stasi, për shqyrtimin e mundësisë së dekretimit të një
ligji”.23
Ndërkohë që komisioni Stasi i vazhdonte mbledhjet e tij, në
fund të shtatorit të vitit 2003, vëmendja e shtypit u kthye sërish tek
dy motrat që jetonin në qytetin periferik të Aubervilliers (në kufi me
Parisin). Alma dhe Lila Lévy qenë përjashtuar nga gjimnazi i tyre
kur patën refuzuar jo vetëm heqjen e shamive, por edhe vënien në
23

Tekstet e plota gjenden në: Bernard Stasi, Laïcité et République: Rapport de la commission
de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République remis au Président de la
République le 11 décembre 2003 (Paris: La documentation française, 2004) dhe Jean-Louis
Debré, La laïcité à l’école: Un principe républicain à réaffirmer, Raporti nr. 1275, 2 vëllime
(Paris: Assemblée Nationale, 2003).
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vend të tyre, të një mbulese koke që administratorët e shkollës e
quanin “un foulard léger” (një shami “të lehtë”!) dhe që zbulonte
qafën, veshët dhe pjesën e sipërme të ballit (në kapitullin 5 do të
shohim se cilat pjesë të trupit mund të zbulohen e cilat jo). Vajzat e
kishin përqafuar Islamin kohët e fundit, pavarësisht habisë së
prindërve të tyre dhe të gjyshes nga ana e babait, të cilët ishin të
gjithë të majtë dhe laikë. Babai i tyre, një jurist, e quante veten
“hebre pa Zot”; nëna, një mësuese, me etni kabile (berbere, jo-arabe)
nga Algjeria, ishte pagëzuar si katolike, por nuk e praktikonte fenë e
saj. Sipas gjyshes së tyre, një prej arsyeve të vendimit të vajzave për
t’u konvertuar, ishte divorci i prindërve. “Nuk është faji i tyre. Ato
janë viktima dhe nuk dinë si të gjejnë stabilitet në një shoqëri që
është shumë e vështirë për to”, shkroi ajo në gazetën Le Monde.24
Por, ashtu si edhe babai i vajzave, ajo nguli këmbë për të drejtën e
tyre për të frekuentuar shkollën me çfarëdo lloj veshjeje që të
zgjidhnin ato: “E urrej konvertimin e tyre, ferexhenë, shaminë e
kokës dhe lutjet që ato i bëjnë Allahut, por unë i dua shumë dhe dua
t’i shoh të lumtura. Besoj se vetëm nëpërmjet edukimit që do të
marrin gjatë studimeve, ato ndoshta do të arrijnë në atë shkallë ku të
mos u nevojitet më Islami, i cili për momentin, u duket i
domosdoshëm”.25 “Nuk jam pro shamisë” – komentoi babai i
vajzave, - “por e mbroj të drejtën e fëmijëve të mi për të shkuar në
shkollë. Gjatë rrjedhës së kësaj çështjeje, jam hasur me çmendurinë
histerike të disa ajatollahëve të shekullarizmit, të cilët e kanë
humbur gjykimin e shëndoshë.26
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Le Monde, 11 tetor 2003.
Po aty.
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Le Monde, 25 shtator 2003.
25

Polemikat për shaminë

35

Çështja Lévy ishte interesante sepse mbi vajzat nuk ishte
ushtruar ndonjë presion familjar për të veshur hixhabin dhe ato as
nuk i përkisnin ndonjë grupi të caktuar islamik (Konvertimi i këtyre
vajzave mund ta ketë bërë problemin veçanërisht shqetësues, pasi ai
tregoi se Islami kishte fuqinë të zëvendësonte edhe një edukim laik).
Në fillim, me dy motrat u bashkua edhe një vajzë tjetër, që rridhte
nga një familje afrikano-veriore, por siç u tregoi ajo gazetarëve, asaj
iu desh të hiqte dorë më vonë, për shkak se i ati e rrihte nëse e
mbante shaminë. Në të tre rastet, vendimi duket se ka qenë
individual, në të kundërt me shpjegimet që u dhanë nga ata që
kërkuan ndalimin e shamisë, për t’i çliruar gratë nga kontrolli i
burrave islamikë. Motrat Lévy kishin shkuar rrallë në ndonjë xhami,
e sidoqoftë, ato zbatonin rregullat e besimit të tyre të zgjedhur. Ato
faleshin pesë herë në ditë, agjëronin muajin e Ramazanit, studionin
Kuranin, filluan të mësonin gjuhën arabe dhe dëgjonin ligjëratat e
disa teologëve kryesorë, ndër të cilët Tarik Ramadan-i, dijetari
musliman nga Zvicra. Ato mbanin një vello të gjatë mbi rrobat e
tyre (e hiqnin atë kur arrinin në shkollë) dhe një shami koke (të
futur nën një bluzë me jakë golf), me qëllim që të respektonin
modestinë, që ato mendonin se ua kërkonte feja.27 Vendimet e tyre
ishin personale, që megjithëse fetare, mund të interpretoheshin
gjithashtu, edhe si gjeste të rebelimit adoleshentesk, apo si orvatje
për të sfiduar tendencën e përgjithshme të shoqërisë. Në fakt, një
sociolog, duke komentuar për polemikat rreth shamisë, u shpreh se
për disidentët e rinj të shekullit XXI, identifikimi me Islamin ishte
njësoj si Maoizmi i viteve ’60 dhe ’70. Megjithatë, ashtu sikurse

27

Alma dhe Lila Lévy, Des filles comme les autres: Au-delà du foulard (Paris: Le Découverte,
2004), fq. 62.
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edhe për çdo polemikë të mëparshme mbi shaminë, nuk u la vend
për shqyrtimin e motiveve përkatëse.
Si edhe në vitet 1989 dhe 1994, debati ishte i madh, por
meqënëse një komision po merrte në konsideratë propozimin e një
ligji, diskutimet u bënë edhe më të zjarrta. Të majtët që
mbështesnin ligjin për ndalimin e shamisë në shkolla, i krahasonin
ata që sipas tyre ishin fondamentalistë islamikë, me nazistët dhe
paralajmëronin për rrezikun e shfaqjes së totalitarizmit (për ta, Irani
ishte shembull tipik). Pjesa tjetër e të majtëve, që ishin kundër
ndalimit, e shihnin ligjin si një vazhdim të politikës koloniale
franceze. Arabëve po u mohohej ende e drejta për vetëvendosje nga
një republikë raciste. Nga ana tjetër, kritikët e tyre, i akuzonin ata si
mbështetës të një të majte naive. Për të majtët, ashtu si edhe për
feministët, çështja e statusit të grave në Islam, ishte gjithashtu një
problem që ngjallte debate të forta. Ata që ishin pro ligjit për
ndalimin e shamisë (duke përfshirë këtu edhe disa gra nga vendet
me regjime shtypëse islamike), e konsideronin atë si një hap
thelbësor për emancipimin e grave, si një shenjë që do të tregonte se
Franca nuk i toleron praktikat shtypëse patriarkale. Për shembull,
partia e majtë Lutte ouvrière e mbështeti ndalimin e ferexhesë si një
mënyrë të refuzimit të “shtypjes së turpshme ndaj grave”.28
Gjithashtu, botuesit e revistës feministe ProChoix, lëshuan një lumë
kritikash ndaj atyre që bënin thirrje për tolerancë, duke i konsideruar
ata si shkaktarë të “relativizmit të rrezikshëm kulturor”.29 Në anën
tjetër, ata që ishin kundër ligjit, ngulnin këmbë se përjashtimi nga
shkolla i vajzave me shami, nuk do t’i emanciponte, por do t’i çonte
ato ose drejt shkollave fetare, ose drejt martesave të parakohshme,
28
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Le Monde, 9 tetor 2003.
ProChoix, nr. 25 (verë 2003), fq. 22.
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duke humbur kështu përgjithmonë, çdo mundësi për një të ardhme
të ndryshme. Nëse këto vajza ishin viktima të manipulimit, atëherë
largimi i tyre nga shkolla do të përbënte një ndëshkim më shumë
ndaj tyre. E si do të mund të quhej emancipim një veprim i tillë?30
Të tjerë dolën kundër këndvështrimit që i trajtonte vajzat si viktima
të mundshme. “Duam t’i konsiderojmë vajzat me shami apo
prostitutat si subjekte dhe jo si viktima. Prandaj, ne duhet t’i
dëgjojmë se çfarë kanë për të thënë”, - tha një përfaqësuese e Femmes
publiques (Femrat publike), një shoqatë për mbrojtjen e prostitutave.
Por, në shumë artikuj dhe libra të botuar në vitin 2003, rrallë mund
të dëgjoheshin zërat e vajzave, fati i të cilave ishte në lojë. Deri në
vitin 2004, kur u botua një libër me intervistat e tyre, ato nuk kishin
pasur mundësi të shpjegonin vendimet e marra, madje as vajzat
Lévy, të cilat u vunë për një kohë të gjatë në qendër të polemikave.
Ndërsa faqet e gazetave dhe të revistave mbusheshin me
debate të zjarrta e ndërsa miqtë dhe familjet e vajzave ndaluan së
foluri për çështjen në fjalë, pasi ajo u shkaktoi shumë përçarje,
komisioni Stasi bënte takime dhe mbledhje të gjata. Në muajin
dhjetor të atij viti, ai nxorri raportin me titull “Laïcité et République”
(Laiciteti dhe Republika). Raporti ripohoi traditat e shenjta të
shekullarizmit dhe, duke u nisur nga kjo, kërkoi nxjerrjen jashtë ligjit
të të gjitha simboleve “të dukshme” të përkatësisë fetare në shkollat
publike. Rekomandimet e tij përfshinin gjithashtu, edhe pranimin e
nevojës për të toleruar shumëllojshmërinë e praktikave fetare dhe
madje edhe për të hartuar politika, që do të ishin më
gjithëpërfshirëse se në të kaluarën. Duke e pranuar realitetin e tipit
pluralist të shoqërisë franceze, komisioni kërkoi “respektimin e plotë
30

Debatet mund të gjenden në formë të përmbledhur në faqet e revistës feministe
ProChoix, nr. 25 (verë 2003), nr. 26-27 (vjeshtë 2003) dhe nr. 28 (pranverë 2004).
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të diversitetit shpirtëror”, përfshirjen në kurrikulumin shkollor, të
teksteve udhëzuese në historinë dhe filozofinë e feve, hapjen e një
shkolle kombëtare për studime islame, ngritjen e faltoreve
muslimane nëpër spitale dhe burgje, zëvendësimin e mishit të derrit
me peshk të premteve në mensat e shkollave, burgjeve dhe të
spitaleve si dhe njohjen e festave të Jom Kipurit (festë hebraike) dhe
atë të Aid al-Kebirit (Bajramit), si festa zyrtare.
Pavarësisht kufizimeve të të gjitha llojeve [ku thuhej se
pranimi i diversitetit shpirtëror të vendit nuk duhej lejuar të
dobësonte rolin historik të Kristianizmit në kulturën franceze apo se
zëvendësimi i mishit të derrit do të bëhej vetëm ditëve të premte dhe
absolutisht në asnjë ditë tjetër të javës], këto rekomandime nxorrën
në pah nevojën e miratimit të politikave të reja, që do t’i jepnin fund
izolimit të muslimanëve dhe që do t’i bënte ata të ndiheshin tërësisht
pjesë e shoqërisë franceze. Ata qenë detyruar të mohonin akuzën se
ndalimi i shamisë së kokës përbënte mospranim të muslimanëve në
përgjithësi. Për disa anëtarë të komisionit, këto rekomandime ishin
po aq të rëndësishme sa edhe vetë ndalimi i shamisë, sepse tregonin
se ligji nuk do të zbatohej vetëm tek muslimanët dhe se ai nuk kishte
qëllime diskriminuese. Por, si provë e asaj që mund të interpretohet
vetëm si një ashpërsim i qëndrimit të qeverisë, i vetmi rekomandim i
pranuar nga Chirac në janar të vitit 2004, ishte ai për ligjin e
ndalimit të mbajtjes së simboleve të dukshme të përkatësisë fetare në
shkollat publike. Në bazë të këtij ligji u larguan edhe kësulat e
hebrenjve dhe turbanet e sikëve, por pavarësisht kësaj, ai u njoh si
ligji i shamisë. Nuk u la asnjë hapësirë për kompromiset e viteve të
mëparshme (si lejimi i shamive mbi supe, shamive “të lehta” apo
fashave). Ligji qe përcaktuar që të ulte tensionet e shkaktuara nga
kompromise të tilla. Ai u miratua në mars të vitit 2004 dhe zbatimi i
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tij filloi në tetor të po atij viti. Pa efektin zbutës të rekomandimeve
të tjera, ndalimi i shamisë do të shndërrohej në një deklarim
përfundimtar: Nuk do të kishte më as kompromise e as negociata;
nuk do të kishte më një rrugë të ndërmjetme, por do të dominonte
ose Islami ose republika.
Periudhat kohore
Për ashpërsimin e qëndrimit të qeverisë mbi çështjen e
shamive, mund të jepen shumë arsye. Ndërmjet viteve 1989 dhe
2003 u vu re një rritje e ndjeshme e vëmendjes ndërkombëtare ndaj
Islamit politik, ndonëse nuk pati ndonjë shtim të numrit të
konflikteve për shamitë në shkollat publike franceze. Ngjarjet që
ndodhën në Iran, Izrael/Palestinë, Algjeri, New York, Afganistan
dhe Irak, e shtuan edhe më shumë shqetësimin për statusin e
muslimanëve në Francë, ndonëse sondazhet e bëra, tregonin se
shumica e muslimanëve po bëheshin më shumë laikë dhe po
integroheshin gjithnjë e më tepër në shoqërinë franceze. Sigurisht,
në Francën e vitit 2003, prania e muslimanëve ishte më e madhe dhe
më e dukshme sesa në vitin 1989 (ndonëse numri i tyre ishte akoma
i vogël) dhe kishte më shumë shkolla ku situata ishte “e nderë” dhe
ku meshkuj të rinj militantë përpiqeshin të sfidonin vlerat dhe
praktikat laike. Por, ushtrimi i presionit mbi vajzat për mbajtjen e
shamisë, dukej të ishte më i parrezikshmi në vazhdën e atyre
veprimeve, që përfshinë veshjen e rrobave të veçanta, mbajtjen e
mjekrave si dhe refuzimin për të marrë pjesë në lëndën e historisë
apo të fiskulturës, që nuk përputheshin me besimet dhe praktikat e
tyre. Kështu, është vështirë të dalim në përfundimin se vendimi për
të miratuar një ligj për ndalimin e shamive në shkollat publike, erdhi
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si reagim ndaj përkeqësimit të këtyre rrethanave. Për më tepër, për
të shpjeguar kronologjinë e çështjes së shamive dhe të vendimit për
ndalimin e tyre në vitin 2004, ne duhet të marrim në konsideratë si
politikën e brendshme, ashtu edhe atë të jashtme (si: emigrimet e
shtetasve nga vendet ish-koloniale, presionin ekonomik global,
ngjarjet diplomatike ndërkombëtare).
Rritja e vendosmërisë së qeverive pasuese për t’u marrë me
çështjen muslimane (simbolikisht, duke mbajtur një qëndrim të
prerë ndaj shamive), erdhi si rezultat i popullaritetit në rritje dhe i
suksesit elektoral të partisë Fronti Kombëtar të Jean-Marie Le Pen.
Affairs des foulards janë episodet përbërëse të dramës në vazhdim të
sfidës së Le Pen ndaj linjës së partive të tjera. Dhe duket se ngjarjet
përkojnë thuajse tërësisht me njëra-tjetrën. Gjatë viteve 1980 dhe
1990, Le Pen arriti të ndërtonte një mekanizëm të ashpër politik,
duke u fokusuar mbi çështjen e emigracionit. Kur flet për
“emigrantët”, ai ka parasysh ata me origjinë afrikano-veriore dhe
afrikano-perëndimore, të cilët mund ose mund të mos jenë
muslimanë dhe ku pjesa më e madhe e tyre janë francezë deri në dy
dhe tre breza, pra aspak emigrantë. Por, Le Pen i përcakton ata si
emigrantë për të vënë në dukje origjinën e tyre të huaj.
Le Pen u përfshi fillimisht në sferën elektorale në vitin 1983
dhe partia e tij fitoi dalëngadalë terren në disa këshilla bashkiakë dhe
rajonalë. Në zgjedhjet presidenciale të vitit 1988, i erdhi radha atij.
Ai ngjalli panik kur fitoi 14 përqind të votave në raundin e parë të
votimeve. Një vit më pas, Fronti Nacional u paraqit fuqishëm në
zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Në zgjedhjet për Parlamentin
Evropian të vitit 1994, Fronti Nacional fitoi edhe më shumë pikë,
duke marrë 11 vende. Në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale
të vitit 2002, Le Pen doli i dyti. Si reagim ndaj këtij rezultati, në
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Paris dhe në qytetet e tjera, u zhvilluan demostrata të mëdha në
mbrojtje të republikës, çka bëri që në raundin e dytë të zgjedhjeve,
kundërshtari i tij, Jacques Chirac, lideri i i koalicionit të partive të
djathta, të fitonte bindshëm me shumicë votash. Por, pavarësisht
kësaj disfate të thellë, Le Pen u konsiderua si një kërcënim i
vazhdueshëm për partitë e tjera si dhe për republikën që ato
pretendonin se përfaqësonin. Konservatorët vazhdojnë të kërkojnë
mënyra për të rimarrë zonat elektorale që i patën humbur për shkak
të tij, gjithashtu edhe e majta ka frikë se çështja e emigracionit u ka
hequr një numër të madh votash nga ana e klasës punëtore. Roli i Le
Pen, pra nxitja e partive të djathta, të majta dhe të qendrës, për të
mbajtur qëndrim të ashpër ndaj “emigrantëve”, është tipar dallues i
asaj çfarë po ndodh kudo në Evropë. Ligjet për çështjet muslimane,
në disa raste të nxitura nga ndonjë sulm radikal politik në emër të
Islamit (siç ishte vrasja e Theo Van Gog-ut në Hollandë apo vënia e
bombave në metrotë dhe autobuzet e Londrës) dhe në raste të tjera
të hartuara thjesht për të zëvendësuar mbështetjen e kushtueshme
sociale, miratohen si përgjigje ndaj kërkesave populiste dhe
nacionaliste për të vepruar. Kusht paraprak për këto ligje është ideja
e ngulitur se veprimet e dhunshme janë tipike për Islamin, duke
përjashtuar në këtë mënyrë çdo alternativë për integrim dhe duke
çuar në konsolidimin e grupeve të ndryshme të muslimanëve në ato
që Roy i quan komunitete “virtuale”.
Shumë liderë politikë francezë nuk e kundërshtuan
qëndrimin e Le Pen, sipas së cilit, shkak për problemet sociale të
Francës ishin pikërisht “emigrantët”, por propozuan zgjidhje të tjera.
Asnjëri prej këtyre propozimeve nuk rezultoi të ishte i kënaqshëm
për të gjitha palët, sepse pjesa më e madhe e tyre ishin versione të
ngjashme me atë të Le Pen. Për shembull, sipas njërit prej tyre, do të
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ishte më mirë që të dëboheshin vajzat me shami nga shkollat publike
franceze sesa vetë “emigrantët” nga Franca. Përjashtimet e vajzave
me shami në Creil, në vitin 1989, pasuan paraqitjen e fuqishme të Le
Pen në zgjedhjet presidenciale të një viti më përpara. Qarkorja
ministrore e Bayrou dhe 69 përjashtimet në vitin 1994, erdhën
pikërisht pas marrjes nga ana e Frontit Nacional, të vendeve në
Parlamentin Evropian, dhe ligji i Chiracut u miratua menjëherë pasi
ai mundi Le Pen-in në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të
vitit 2002.
Një ilustrim i mirë i këtij procesi është rruga e ndjekur nga
Eugène Chenière, drejtori i shkollës në Creil, nxitësi i polemikave të
para për shamitë në vitin 1989. Historia e Chenière-it nisi në kohën
kur në Francë po festohej dy-shekulli i republikës, ku slloganet në
vend propagandonin shenjtërinë e universalizmit dhe rreziqet e
komunitarizmit. Në këtë atmosferë republikanizmi Chenière një
zezak nga Antilet, vendosi të shpalosë besnikërinë e tij
republikaniste, dhe siç u pa më vonë, për të bërë karrierë politike.
Duke qenë një njeri aktiv në RPR (Partinë Marshi Republikan) dhe
një prej anëtarëve që donin të kishin lidhje më të ngushta me
Frontin Nacional, Chenière mbajti qëndrim ndaj “emigrantëve”, duke
refuzuar t’i pranonte ata në shkollën e tij nëse nuk do të visheshin në
përputhje me standartet laike. Gjatë vitit 1994, ai fitoi një vend në
asamble, me sa duket, të paktën pjesërisht, si rezultat i qëndrimit të
tij të hapur kundër Islamit dhe, që prej aty, vazhdoi të kërkonte
hartimin e një politike të qartë për shamitë, duke e shtyrë Bayrou-n
të nxirrte dekretin e tij. “Nuk duhet bërë asnjëherë lëshim ndaj
dallimeve etnike apo fetare”, këmbëngulte Chenière. Edhe pse,
ndryshe nga Le Pen, ai ishte pro dhënies së shtetësisë “të huajve”, por
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kjo duhej të ndodhte sipas tij, vetëm kur individët (si ai) të kishin
përqafuar vlerat dhe identitetin francez.
Një tjetër ilustrim i përket vitit 2003, menjëherë pas sfidës
presidenciale të Le Pen. Partitë e djathta ishin tashmë në pushtet,
duke u përpjekur të hidhnin poshtë akuzat se shteti ishte
diskriminues ndaj popullsisë së tij muslimane dhe të zbrapsnin
njëkohësisht edhe kritikat e Le Pen, sipas të cilit, ato ishin dorëzuar
përballë ekstremizmit islamik. Si përgjigje ndaj pretendimeve se
Islami po trajtohej ndryshe nga fetë e tjera (dhe se ky trajtim i
pabarabartë ishte burim largimi dhe një shtysë drejt radikalizmit),
ministri i brendshëm, Nicolas Sarkozy, ngriti një këshill kombëtar
përfaqësues për muslimanët, paralelisht me atë të katolikëve,
protestantëve dhe hebrenjve. Këto këshilla diskutojnë për
mbështetjen që duhet t’u japë shteti shkollave fetare, bëjnë
propozime për ngritjen e faltoreve nëpër spitale dhe burgje dhe japin
mendime për efektin që do të mund të kishin ligjet e propozuara në
zonat e tyre elektorale. Në një shtet që njihet botërisht si laik,
këshillet janë një mënyrë e marrjes në konsideratë të fesë dhe i
shërbejnë shtetit si mjet për të pasur njëfarë kontrolli mbi
udhëheqësit fetarë, e si rrjedhojë, për të krijuar komunitete të
pranueshme fetare. Conseil français du culte musulman (CFCM –
Këshilli Francez për Kultin Musliman) u formua në prill të vitit
2003. I formuar nga përfaqësuesit e xhamive dhe të shoqatave
islame, ai është tashmë zëri zyrtar i muslimanëve francezë.
Përfaqësuesit janë një përzierje e të moderuarve dhe radikalëve, por
shfaqja e fuqishme e Union des organizations islamiques de France
(UOIF), një grupi radikal, e përforcoi edhe më shumë frikën e atyre
që mendonin se, ndryshe nga kristianizmi apo judaizmi, çdo lloj
Islami është i kundërt me republikanizmin. Një frikë e tillë e ktheu
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situatën edhe më shumë në favor të Le Pen-it. UOIF ishte një
mbrojtës i zëshëm i mbajtjes së shamive në shkollat publike.
Prandaj, propozimi i bërë nga deputeti socialist Jack Lang në qershor
si dhe lëvizja e shpejtë e Asamblesë Kombëtare (e kontrolluar nga
një koalicion i partive të djathta) dhe e Presidentit në korrik, mund
të shihen si reagim ndaj ndikimit të UOIF në CFCM, si një mënyrë
për ta kundërshtuar njohjen zyrtare të UOIF-së si zë të
muslimanëve, duke ndaluar zyrtarisht shamitë në shkolla. Shteti
edhe mund t’i njihte radikalët nëse bëhej fjalë që ata të zgjidheshin
në një mekanizëm përfaqësues fetar, por ndikimi i tyre do të
pranohej vetëm, e deri tek dera e shkollës.
Në fakt, qëndrimi i ashpër ndaj mbajtjes së shamive ishte
shenjë e paaftësisë dhe e mosdashjes së qeverisë për t’u marrë me një
problem, me të cilin po përballen edhe shumë vende të tjera
evropiane: përshtatja e institucioneve kombëtare dhe e ideologjive,
që përpiqen të krijojnë homogjenitet, me heterogjenitetin e
popullatës së tyre aktuale. Dorëzimi ndaj presionit të bërë nga e
djathta vetëm sa e ndërlikon problemin, duke propozuar se qëndresa
ndaj ndryshimit është e vetmja zgjidhje e mundshme. Por është edhe
histeria e Le Pen për “emigrantët” një fakt që e ka vështirësuar
gjetjen e alternativave rreth këtij problemi. Kjo histeri i përzien të
gjithë arabët me afrikano-veriorët dhe të gjithë këta të fundit, jo
vetëm me Islamin si fe, por edhe me Islamizmin politik. Ngulja
këmbë në idenë se të gjithë muslimanët janë islamikë (dhe si pasojë
edhe terroristë apo terroristë potencialë), bën që të largohet
vëmendja nga problemet e vërteta sociale, ekonomike dhe ato të
diskriminimit fetar, me të cilat përballen individët me origjinë
afrikano-veriore, probleme që, në mungesë të zgjidhjeve të tjera,
islamikët kanë arritur t’i shfrytëzojnë. Islami pra është konsideruar jo

Polemikat për shaminë

45

vetëm si fe e ndryshme, por edhe si një “kulturë” që sjell izolimin
social të këtyre “emigrantëve”. Qëllimi i affaires des foulards ishte ta
bënte shaminë simbolin e një dallimi që nuk mund të integrohej.
Përfundim
Do të ishte diçka e gabuar që për qëndrimin e ashpër ndaj
shamisë, të fajësonim tërësisht vetëm ndikimin që pati Jean-Marie
Le Pen. Ashtu siç nuk ka asnjë dyshim se popullariteti i qëndrimit të
tij anti-emigrant, i detyroi partitë kryesore të së djathtës dhe të së
majtës që ta merrnin në konsideratë mesazhin e tij, s’ka dyshim
gjithashtu se Le Pen i përket një strukture qëndrimesh raciste me
rrënjë të thella në historinë franceze. Ajo që disa e konsiderojnë si
“Islamofobi” i ka fillesat jo vetëm para sulmeve të 11 shtatorit dhe
luftës kundër terrorizmit, por edhe para luftës algjeriane. Kjo është
një faqe e historisë së gjatë të kolonializmit francez, që pati filluar që
prej pushtimit të Algjerisë në vitin 1830. Në atë histori, ferexheja ka
luajtur një rol të rëndësishëm, si një shenjë e vazhdueshme e dallimit
të pakalueshëm ndërmjet Islamit dhe Francës, një dallim që (siç do
ta argumentoj në kapitullin 5), bëhet akoma edhe më i theksuar kur
diskutohet për çështjet gjinore. Megjithatë, ferexheja nënkupton jo
vetëm papajtueshmëritë fetare, por edhe ato etnike e kulturore. Për
këtë arsye, nuk mund ta kuptojmë polemikën e fortë që lindi për disa
vajza me shami, pa marrë në konsideratë vendin që zë ferexheja në
historinë e racizmit francez.
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2
RACIZMI
Përballja ime e parë me racizmin francez daton në vitin
1967, kohë kur bëja kërkime për dizertacionin tim në zyrën e
gjendjes civile të qytetit Carmaux, që dikur ka qenë qyteti i
minatorëve, në pjesën jugore të Francës, të njohur me emrin
Languedoc. Ky ishte vendi i duhur për të kuptuar dinamikat sociale.
Të gjithë njerëzit vinin në këtë zyrë për të regjistruar martesat,
lindjet, vdekjet dhe për të marrë kartat e identitetit. Stafi i kësaj zyre
fliste shpesh me vendasit në dialektin e zonës dhe bënin komente
rreth të huajve që vinin për të regjistruar ngjarjet jetësore të familjeve
të tyre. Nëse dikur këta të huaj vinin nga vendet evropiane
(veçanërisht nga Spanja) për të punuar në miniera, tani emigrantët
ishin nga Magrebi, një zone në Afrikën Veriore, që përbëhej nga

Racizmi

47

ish-kolonia franceze (Algjeria) dhe protektoratet (Maroku dhe
Tunizia). Në Carmaux dhe në rrethinat e tij, situata ishte e
tensionuar. Ndonëse lufta algjeriane kishte mbaruar që në vitin 1962
dhe së bashku me të edhe kontrolli formal francez mbi Algjerinë,
tashmë të pavarur, individët që kishin dalë kundër pavarësisë ishin
ende aktivë. Në fakt, gjatë eskursioneve familjare të të dielave,
hasnim shpesh në postoblloqe, pasi policia ishte në kërkim të
komandove të Organisation de l’armée secrète (OAS), një grupi
klandestin që përbëhej nga ish-nënpunës ushtarakë francezë në
Algjeri si dhe nga kolonë aktivistë, të cilët luftonin akoma për t’ia
kthyer Algjerinë Francës. Gjithashtu, në atë zonë kishin ardhur
shumë kolonë me origjinë evropiane nga Algjeria (pieds noirs), që
ishin shumë armiqësorë ndaj arabëve, në emër të të cilëve ishin
dëbuar nga një vend, që ata e konsideronin akoma si pjesë integrale
të Francës.
Ditë pas dite, ndërsa ulesha në zyrë duke shfletuar faqet e
regjistrave të vjetër, dëgjoja shprehjet klasike të një racizmi të vogël.
Bie fjala, një burrë arab mund të vinte për të deklaruar lindjen e të
birit. Siç ishte bërë zakon (edhe është akoma), nëpunësit e zyrës i
jepnin dorën, zakonisht dy herë (kur vinte dhe kur largohej).
Intervista që zhvillohej në këtë rast ishte e sjellshme dhe formale.
Por, sapo burri largohej, fillonin komentet. Nëpunësi që i kishte
dhënë dorën arabit, vraponte me të shpejtë për ta larë atë, duke mos
lënë pa thënë se sa të pisët ishin “ata njerëz”. Stafi i zyrës tallej me
emrin e fëmijës (që “gjithmonë ishte ose Naser ose Muhamed”) dhe
tregonin histori për jetën jofunksionale të këtyre të pafeve. I dëgjoja
në heshtje, derisa një ditë u përfshiva edhe unë në bisedë. Kjo
ndodhi për shkak të lajmeve që u transmetuan nga Amerika. Atë
verë kishin shpërthyer trazira në Newark dhe Detroit (si dhe në
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shumë qytete të tjera të vogla) dhe mikpritësit e mi donin të dinin se
si ishte e mundur që ekzistonte një racizëm kaq i tmerrshëm në
vendin prej nga vija. Në Francë, më thanë, nuk ekzistonte një
armiqësi e tillë. Këto lloj trazirash nuk do të mund të ndodhnin
kurrë.
Megjithëse nuk isha edhe aq shumë patriote jokritike
amerikane (pasi ishte akoma koha e luftës në Vietnam), i
kundërshtova. “Edhe ju këtu keni racizëm”, u thashë. “Çdo ditë ju
dëgjoj duke thënë gjëra të tmerrshme për arabët, po ato gjëra që
racistët e bardhë amerikanë thonë për zezakët”. “Jo, jo”, m’u
përgjigjën ata, të habitur me injorancën time. “Qëndrimi ynë nuk
është racist, ai bazohet në fakte. Këta njerëz janë kafshë, nuk janë të
krishterë. Zezakët tuaj janë të krishterë. Arabët nuk jetojnë nëpër
shtëpi, por në kasolle, nëpër skuta. Ata janë të paqytetëruar,
injorantë dhe të pisët. Pa dëgjoje muzikën e tyre! Shih se si kërcejnë!
Janë qeveri më vete! Zezakët tuaj kanë qenë dikur skllevër, kurse për
arabët s’ka justifikime. Kështu janë ata, pse kështu i mëson Kurani”.
Në këtë diskutim, nuk u bë asnjë dallim ndërmjet muslimanëve dhe
arabëve. E nëse kishte ndonjë të krishterë arab, ata as që viheshin re.
Etniciteti dhe feja futeshin në të njëjtin thes, ku secila përforconte
negativisht tjetrën. Ndonëse arabët nuk shiheshin si një “racë” e
veçuar (kjo fjalë është zhdukur nga fjalori francez që prej
holokaustit), statusi i tyre si “vendas” (indigjenë), përmblidhej vetëm
në dy karakteristika: dallimin rrënjësor dhe inferioritetin.
Pasi ua rrëfeva këtë eksperiencë disa miqve të mi, që ishin
mësues në Albi, ata më ftuan të flisja me nxënësit e tyre për
ngjashmërinë që ekzistonte midis racizmit francez dhe atij amerikan.
Ndërkohë që u flisja nxënësve rreth kësaj teme, u ndesha me të
njëjtën habi dhe kundërshtime si në zyrën e gjendjes civile. Aq
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shumë u ishin rrënjosur qëndrimet e këtilla, sa ishte shumë e
vështirë për ta, që të pranonin ndonjë këndvështrim tjetër.
Megjithëse shprehjet e paragjykimeve kundër muslimanëve
duhen parë në kontekstet e tyre të drejtpërdrejta, ato janë pjesë
përbërëse të një racizmi të thellë, që i ka fillesat që prej fillimit të
shekullit të nëntëmbëdhjetë, kohë kur Algjeria u pushtua për herë të
parë, në vitin 1830. Kur flas për racizëm, i referohem përcaktimit të
historianit George Fredrickson, i cili thotë: “Mund të flitet për
qëndrim apo ideologji raciste atëherë kur dallimet etnokulturore,
konsiderohen si të natyrshme, të pandreqshme dhe të
pandryshueshme”.31 Fredrickson vazhdon duke thënë: “Teoria apo
koncepti im i racizmit ka dy elementë përbërës: ndryshimin dhe
pushtetin. Ai rrjedh nga një botëkuptim që gjithmonë bën ndarjen
“ata” dhe “ne”, duke përjashtuar mundësinë e çdo ure lidhëse mes
këtyre dy grupeve. Në të gjitha shfaqjet e racizmit, ajo çka nuk
pranohet, është mundësia e bashkëjetesës së racistëve dhe e
viktimave të racizmit në të njëjtën shoqëri, përveçse në pozitat e
dominimit dhe të nënshtrimit.32 Nga pikëpamja historike, mendimet
që kanë francezët për muslimanët përmblidhen brenda këtij
përshkrimi: Muslimanët/arabët janë etiketuar si njerëz të vegjël, që
nuk janë të aftë të përmirësohen e që e kanë të pamundur të
asimilohen me mënyrën franceze të jetesës. Sigurisht, në disa raste
përdoren veçori të ndryshme për të pasqyruar inferioritetin
musliman/arab. Këto mund të jenë praktikat fetare apo bujqësore,
prirjet e supozuara seksuale, organizimi familjar apo veshja, të tilla si
fesi tek meshkujt apo ferexheja tek femrat. Jam e mendimit se ne
31
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nuk do të mund t’i kuptonim debatet e sotme rreth ferexhesë, pa
analizuar faktin se në sytë e francezëve, ferexheja ka qenë për një
kohë të gjatë simbol i dallimit të pakapërcyeshëm, e si rrjedhojë edhe
i joasimilimit të Islamit.
Trashëgimitë koloniale
Kur francezët arritën në Algjeri në vitin 1830, ata nisën një
fushatë paqësimi ushtarak, që zgjati deri në vitet 1870. Më pas
ngritën administratën civile, e cila do të qeveriste territorin, që në
vitin 1848 përbëhej nga tri pjesë. Që në fillim, imponimi i
dhunshëm i sundimit francez u bë me pretekstin e “misionit
qytetërues”. Francezët pretendonin se po u sillnin vendasve vlerat
republikane, laike dhe universale, që atyre u mungonin. Disa prej
këtyre vlerave ishin perëndimore, jo domosdoshmërisht franceze, por
francezët e konsideronin versionin e tyre të vlerave në fjalë si më
superiorin e të gjithë të tjerëve. Si pasojë, ata i jepnin të drejtë vetes
që t’i trajtonin vendasit ndryshe nga perandoritë e tjera evropiane.
Kolonizatorët kishin për qëllim t’i asimilonin këta njerëz të
pazhvilluar brenda kulturës franceze. Nocioni i “misionit” linte të
kuptohej se asimilimi ishte një proces i mundshëm. Një ditë,
algjerianët e çfarëdo lloj shtrese, mund të bëheshin francezë. Por,
nga ana tjetër, aventura koloniale përligjej nga përshkrimet raciste të
arabëve (muslimanëve, afrikano-veriorëve- emërtimet filluan të
përzihen me njëri-tjetrin), çka e vuri në mëdyshje vetë perspektivën
e projektit qytetërues.
Islami në veçanti i cilësoi këta njerëz si një racë të veçantë.
Ajo nuk ishte thjesht një fe që, sikurse Katolicizmi francez, duhej t’i
nënshtrohej interesave të shkencës dhe arsyes. Për shumë nga ata që
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mbështetën misionin perandorak, në Islam kishte diçka të tepruar.
Këtë gjë e pati shprehur qartë në vitin 1843 Alexis de Tocqueville,
autori i veprës “Demokracia në Amerikë”: “Më duhet të them se jam
i bindur që në të gjithë botën ka pak fe me pasoja kaq të frikshme sa
feja e Muhamedit. Për mua, ajo është shkaku kryesor i rënies së
sotme të botës islamike”.33 Kështu, për t’u ngritur sërish, këta njerëz
duhej të ndaheshin nga feja e tyre, por projekti në fjalë nuk rezultoi
të ishte aq i thjeshtë, sepse Islami konsiderohej njëherazi edhe si
shkaku, edhe si pasoja e inferioritetit të tyre. Arsyetimi ishte i tillë:
Muslimanët vuajnë nga besimi fetar, por ky besim është element
tregues i rënies së vazhdueshme të arabëve. Këtu qëndronte edhe
paradoksi i misionit qytetërues që vazhdon të ekzistojë edhe në ditët
e sotme: qëllimi i deklaruar për qytetërimin (asimilimin) e atyre që
përfundimisht janë të paqytetërueshëm.
Meqënëse kolonët francezë morën 675 000 hektarë tokë
bujqësore dhe 160 000 hektarë pyje në 40 vitet e para të sundimit,
ata bënë ndryshime të mëdha në bujqësi. Synimi ishte të ngulisnin
praninë franceze për një kohë të gjatë, t’i shpërngulnin popullsitë
vendase dhe t’i zëvendësonin ato me përfaqësuesit e “qytetërimit”,
një proces ky, jo fort i ndryshëm nga pushtimi i tokave amerikane
nga kolonët amerikanë. Në fakt, shembulli amerikan ishte i ngulitur
thellë në mendjet e udhëheqësve të tillë si François Guizot, ministër i
punëve të jashtme në vitin 1846. Si në Amerikë dhe Indi, ashtu edhe
tani në Algjeri, ai i kujtonte audiencës se përballeshin me “njerëz
gjysëm të egër”, të mësuar me “shkatërrimin” dhe “vrasjen” dhe si
rrjedhojë, “do të na duhet të përdorim metoda më të dhunshme dhe
33
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ndonjëherë edhe më të ashpra sesa ato që përdorin zakonisht
ushtarët”.34 Kolonët francezë e ndërruan kultivimin e grurit me atë të
verës, zëvendësuan të drejtat e pronës private me pronësinë e
përbashkët dhe zhvilluan ekonominë e tregut në vend të ekonomisë
së shkëmbimit. Përveç kësaj, francezët bënë atë që historiani
Edmund Burke e quan kulturkampf, mbylljen e shkollave e të librarive
fetare dhe konfiskimin e pronave të fondacioneve islamike që i
mbështesnin ato.35 E gjithë kjo u bë për të zhdukur çdo lloj baze për
rezistencë të vendasve ndaj imponimit të sundimit francez. Ishte
pikërisht Tokvili, ai që në vitin 1846, argumentoi se, nëse Franca do
të donte ta pushtonte këtë territor dhe të rifitonte epërsinë e saj si
fuqi evropiane, atëherë do të duhej t’i zhdukte të gjitha fshatrat dhe
të mos i vriste banorët e tyre, por t’i shpërndante në zona të
ndryshme.36 “E kemi ushtruar një herë atë dhunë të madhe
pushtuese”, shkroi ai. “Unë besoj se nuk duhet të zbrapsemi nga
aktet e një dhune më të vogël, që janë absolutisht të domosdoshme
për ta konsoliduar pushtimin tonë”.37 Procesi i sundimit në emër të
superioritetit vazhdonte edhe në fillimet e shekullit të njëzetë,
tashmë me pushtimin e plotësuar më së miri. Në vitin 1903, një
autor shkruante: “Duke qenë intelektualisht, moralisht dhe
ekonomikisht më lart, koloni do ta largojë arabin, duke i lënë atij
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vetëm ato toka që ai (koloni) i gjykon si shumë të varfra për t’i
shfrytëzuar”.38
Banorët e Algjerisë u klasifikuan mbi baza hierarkie nga
sundimtarët francezë. Në vitin 1848, Algjeria u konsiderua si pjesë
integrale e Francës, por nuk u bë e tillë deri në vitin 1865, vit kur u
miratua një ligj që kolonëve me origjinë franceze dhe evropiane, u
jepte statusin e shtetasit. Në vitin 1870, nënshtetësia iu dha edhe
hebrenjve algjerianë, ndonëse këta të fundit konsideroheshin tashmë
si të tillë në metropol. Në hierarkinë e dallimit social, hebrenjtë
vinin pas kristianëve evropianë dhe francezëve “vendas”, por para
muslimanëve (arabë dhe berberë), që ishin pikërisht popujt e
nënshtruar e autoktonë, pa të drejtë vote dhe përfaqësimi.
Megjithatë, berberët konsideroheshin si më superiorë sesa arabët,
sepse thuhej se për shkak të besimit në pronën private, normave të
ekonomisë dhe të familjes, si dhe pamjes së tyre prej evropiani (flokë
bjondë apo të kuq, sy bojëqielli), ata kishin më shumë gjasa për t’u
asimiluar me kulturën franceze. Dhe vërtet, prirja në rritje e
berberëve për të përqafuar krishtërimin, shihej shpesh si dëshmi e
këtij superioriteti. Mbi të gjitha, fakti i të mosqënit arab ishte
pikërisht çelësi i pranueshmërisë së berberëve dhe i arsyes pse ata
shpesh punësoheshin në pozita të rangjeve të ulëta të administratës
koloniale. Konflikti ndërmjet Francës dhe Islamit, që fillimisht u
shpall në sferën ushtarake (një gjeneral francez i quajti ndjekësit e
Islamit “armiqtë tanë të përjetshëm) e më pas në atë sociale e
kulturore, u bë i qartë në një ligj të vitit 1919, i cili u jepte të drejtën
e shtetësisë vetëm atyre meshkujve arabë, që ishin të gatshëm të
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hiqnin dorë nga statusi i tyre prej “vendasi”, çka përfshinte në
vetvete edhe heqjen dorë nga zbatimi i ligjit islamik.39
Në përpjekjen e tyre për të mbajtur në këmbë një perandori,
francezët e plotësuan fuqinë me informacionin. Për të ditur se me kë
kishin të bënin si dhe për ta pasur më të lehtë nënshtrimin e tyre,
studiuesit, administratorët dhe teknikët bënë studime për kulturën
arabe dhe Islamin. Në këndvështrimin e vendasve, një pjesë e këtij
informacioni ishte i saktë, por pjesa më e madhe e tij shërbente për
t’u vënë vulën imazheve të dallimit dhe të inferioritet arab, të ofruara
nga administratorët kolonialë dhe nga përfaqësuesit e kolonëve. Një
prej studimeve, që më pas u mor edhe si model nga etnografët e
mëvonshëm, kishte për qëllim të “hiqte ferexhenë, e cila i mbante të
fshehta doket, zakonet dhe mendimet” e shoqërisë arabe.40 Shumë
nga studimet vinin në dukje natyrën e prapambetur të arabëve. Njëri
prej tyre, që i përket vitit 1903, i përshkruante algjerianët si njerëz
me “inteligjencë të kufizuar dhe krejtësisht të plogësht”, të dhënë pas
veseve të “shtirjes dhe pandershmërisë, mosbesimit dhe mungesës së
largpamësisë, dashurisë për sensualitetin, shthurjen dhe argëtimin”.41
Më shumë i nuancuar ishte opinioni i paraqitur nga disa studiues
rreth urtësisë së përpjekjes për t’i kthyer algjerianët arabë
(muslimanët) në francezë. “Kolonia, shkruante njëri prej tyre në vitin
1900, ishte “ajo pjesë e Lindjes, ku prejardhja dhe traditat ishin aq
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shumë rezistente [ndaj ndryshimit], saqë grupe të ndryshme
njerëzish mund të bashkëjetonin aty pa i humbur tiparet origjinale
apo pa u shkrirë me njëri-tjetrin”.42 Ai mendonte se do të ishte më
mirë që sundimi francez në Algjeri të zbatonte të njëjtën linjë
veprimi si në protektoratin e Tunizisë (që e kishte marrë në vitin
1881), sesa të ndiqte qëllimin më të vështirë e mbase të pamundur,
atë të asimilimit përfundimtar. Por, ndryshe nga territoret e tjera
afrikano-veriore (Maroku u bë protektorat në vitin 1912), Algjeria
ishte përcaktuar si një pjesë përbërëse e vetë Francës. Si rrjedhojë,
kontradiktat e lindura ndërmjet retorikës qytetëruese të politikës
koloniale franceze dhe racizmit (që ishte njëherësh si shkaku ashtu
edhe pasoja e kësaj politike), u shuan shumë shpejt.
Qytetarët e Francës mësuan për Afrikën Veriore nga gazetat
(shpesh me litografi të ilustruara), novelat dhe librat shkollorë. Në
pjesën më të madhe, këto materiale theksonin ekzoticizmin e
“Lindjes”, dallimet e thella ndërmjet Francës dhe “të tjerëve” që
ishin pjesë e saj. Madje edhe kur komentet dukeshin dashamirëse,
ato nxirrnin në pah superioritetin francez dhe përmbanin arrogancë
të theksuar. Për shembull, në vitin 1913, nxënësve të shkollave
franceze u mësohej në librat e tyre se Franca dëshironte që të vegjlit
arabë të arsimoheshin ashtu sikurse fëmijët francezë. Kjo tregon se
sa zemërgjerë e bujare ishte Franca me popujt që kishte pushtuar”.43
Kishte gjithashtu edhe përshtypje udhëtarësh, të shkruara në shumë
këndvështrime dhe, në rang më personal, kartolina që turistët ua
dërgonin familjeve nga pushimet e tyre në Magrebin ekzotik.
Ndonëse nuk pati asnjëherë një lloj unanimiteti për projektin
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kolonial francez, dukej se ekzistonte një konsensus përsa i përket
inferioritetit dhe zakoneve e sjelljeve të çuditshme të afrikanoveriorëve: dallimi i tyre kulturor e kundërshtonte hapur
transformimin.
Në vitin 1914, kohë kur lufta nxiti nevojën për fuqi punëtore,
veçanërisht në industrinë e armatimit, hyri në fuqi një ligj që iu jepte
algjerianëve, si anëtarë të komb-shtetit, të drejtën për të emigruar në
Francë (marokenët dhe tunizianët nuk e kishin këtë të drejtë, kështu
që erdhën në Francë në mënyrë të paligjshme). Në 15 vitet e
mëpasme, një numër i madh fshatarësh të varfër, thuajse të gjithë
meshkuj, e që shumë prej të cilëve u ishin marrë tokat nga kolonët
evropianë, erdhën në Francë për të kërkuar punë. Numri i tyre u rrit
nga 30 000 në vitin 1914 në 130 000 në 1930-n e deri në 250 000 në
vitin 1950. Prania e afrikano-veriorëve në qytetet e metropolit dhe
kushtet në të cilat jetonin e punonin ata, ndikuan edhe më shumë në
thellimin e dallimeve. Sapo arrinin me anije në Marsejë, emigrantët
ndaheshin nga pasagjerët francezë dhe trajtoheshin ashpër nga
policia dhe agjentët e doganës. Punët që gjenin ishin ndër më të
këqijat. Puna që bënin ishte e pisët dhe s’kishte kërkesa përvoje.
Paga ishte minimale dhe për përkrahje sociale as që bëhej fjalë. Ata
jetonin në banesa ngjitur me njëra-tjetrën, karakteristikë e të cilave
ishte fqinjësia e dendur, që shpejt u shoqërua me nivelet e larta të
prostitucionit, homoseksualitetit dhe krimit. Një raport i bërë në
qytetin e Parisit, për kushtet e jetesës së këtyre emigrantëve,
shprehte tmerr për situatën në fjalë, por tonaliteti dhe fjalët e
përdorura në të, të krijonin përshtypjen se ata nuk ishin njerëz, pasi
vetëm kafshët mund të jetonin në atë mënyrë: “Në një zonë jo më të
madhe se një hektar, kishte kasolle të improvizuara, të ndërtuara me
copa barakash të vjetra dhe rraqurinash, shpesh të mbuluara më
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katrama...dhe ne ndaluam në pragun e shtruar me mbeturina.... Dhe
në këto paradhoma sëmundjesh e të ngjeshur si në një kafaz lepujsh,
jetojnë thuajse një mijë burra”.44
Në librin e tij të rëndësishëm për emigrantët kolonialë, Neil
MacMaster tregon se si gjatë vitit 1920, u krijua një klimë racizmi
nga ana e lobit kolonial, e etur për të mbajtur krahun e lirë të punës
në Algjeri si dhe nga zyrtarët e qeverisë franceze, e sidomos ata të
ministrisë së brendshme, që ishin të shqetësuar për sigurinë në
qytetet e Francës. Edhe punëtorët francezë ia kishin frikën
konkurencës së emigrantëve. Në mënyrë të veçantë, kur shpërtheu
lufta në vitin 1914, ata u frikësuan se do të dërgoheshin në front dhe
se vendet e tyre të punës do të ziheshin nga punëtorët e lirë
afrikano-veriorë. Armiqësia vazhdoi edhe pas luftës, duke ua bërë
shumë të vështirë bashkimeve profesionale dhe Partisë Komuniste,
organizimin e emigrantëve. Pavarësisht zotimeve të tyre
internacionale, një raport i vitit 1926 doli në përfundimin se nëpër
fabrika, komunistët francezë “e kishin akoma zakon që t’i
konsideronin arabët si inferiorë”.45
Në qytetet franceze, arabët karakterizoheshin si kriminelë.
Në vitin 1923, në njërën prej gazetave më të rëndësishme të ditës, Le
Matin, shkruhej: “Krimet dhe kundravajtjet e kryera nga arabët po
shtohen...thuajse e gjithë turma që na rrethon është e huaj...”.46 Në
të shumtën e rasteve krimet përshkruheshin si seksuale, shenjë kjo që
tregonte se arabët kishin mungesë “qytetërimi” dhe ndonjëherë
thuhej se këto krime ishin pasojë e numrit të vogël të grave në
popullsinë emigruese. Por, shpjegimi që hasej më shpesh për krimet
44
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në fjalë, kishte të bënte me prirjet e lindura të arabëve. Në gjendjen
histerike të krijuar për vrasjen e dy grave nga një i sëmurë mendor
afrikano-verior në vitin 1923, fjalët u përhapën me të shpejtë dhe si
pasojë, një turmë njerëzish qëlluan për vdekje një arab. “Jemi të
rrethuar nga algjerianë” – u ankua një fqinj. “Ata janë të pisët, të
rreckosur, punojnë krejt pak dhe shpesh i sheh të dehur. Dalin nëpër
rrugë dhe u hedhin vendasve vështrime të vrazhda, plaçkitëse, të
pahijshme. Ata ngjallin aq shumë frikë saqë askush nuk guxon të
ankohet apo t’i largojë”.47 Imazhi i vështrimit të paturpshëm,
zhbirues, iu ngjit arabëve si grup. Ata ishin “të pahijshëm”, pra, tej
mase seksualë. Thuhej se ndër ta, prostitucioni ishte i shfrenuar dhe
homoseksualiteti “thuajse normal”. Epshet e tyre nuk kishin si të
kënaqeshin ndryshe. Në vitin 1934, duke përshkruar zakonet e
afrikano-veriorëve në Paris, një studiues shkruante: “Disa punëtorë
mblidhen çdo javë për të thënë lutjet, për të kënduar vargjet mistike
të Ibn el Faridhit apo të Halaxhit dhe për t’u kredhur në kërcime
ekstaze”.48 Ekstaza është aq e dalldisur e aq e fortë emocionalisht
saqë kërcimtari e humb kontrollin e arsyes dhe të ndjesive të tij.
Pikërisht ky, imazhi i arabit epshor që kërcen, është një stereotip
racist. Duke pasur parasysh natyrën e tij perverse, do të ishte më
mirë t’i rrije larg.
Në të vërtetë, politika franceze nguli këmbë për veçimin. Në
Paris, muslimanët jo vetëm që jetonin veçmas, por edhe
mjekoheshin në spitale të veçanta. Deri në vitin 1936, kur u hap një
varrezë muslimane, ata varroseshin në varrezat e lypsarëve. Në Lion,
në vend që t’i linin muslimanët të varrosur në një vend me lypsarët
anonimë, eshtrat e tyre u zhvarrosën në vitin 1928. Administratori
47
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që e urdhëroi këtë zhvarrosje deklaroi (në mënyrë paksa
kontradiktore, sepse në ato varre nuk kishte ndonjë shenjë dalluese),
se “ato ishin fshirë nga kujtesa”.49
Të gjendur përballë diskriminimit dhe veçimit gjeografik,
arabët në qytetet franceze kishin prirje të qëndronin së bashku.
Padyshim që ata gjetën ngushëllim në shoqërinë e atyre që kishin të
njëjtën gjuhë, fe, të njëjtat zakone apo lidhje farefisnore me ta si dhe
të njëjtën eksperiencë të të qënit i huaj dhe i përbuzur në tokën
franceze. Megjithatë, ka të dhëna për asimilim të tyre. Për shembull,
disa u martuan me gra franceze, u vunë fëmijëve të tyre emra
francezë apo përvetësuan mënyrën evropiane të të veshurit.
Përshtatja me mënyrat franceze të jetesës ishte në njëfarë mënyre një
domosdoshmëri ekonomike, pasi shpesh vendi i punës e kërkonte që
punëtorët të mbanin një veshje të caktuar. Fesi (qeleshja) është
mbajtur më gjatë, nëpër rrugë dhe jashtë punës, duke treguar kështu
identitetin musliman. Por, edhe atëherë kur u hoq thuajse krejtësisht
nga përdorimi tek afrikano-veriorët, analistët francezë nuk pranuan
ta konsideronin këtë ndryshim si shenjë integrimi. “Fakti se fesi u
zëvendësua nga kësula, nuk është i mjaftueshëm për të ndryshuar
karakterin dhe vlerat e tyre” – shkruante një studiues.50
Ndërsa emigrantët shkonin e vinin nga metropoli në Afrikën
e Veriut, kolonëve dhe administratorëve kolonialë u hyri frika se mos
ekspozimi ndaj shoqërisë franceze dhe veçanërisht ndaj ideve të
majta për liri dhe emancipim, do të nxirrte anën më të keqe të tyre.
Frika nuk ishte aq për asimilimin (që dukej i pamundur), sesa për
shpresat dhe dëshirat e zgjuara, ekspozimit ndaj një mënyre të
ndryshme jetese, pa ndikimet kufizuese të traditës dhe të fesë. “Këto
49
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qënie impulsive me dëshirat e tyre të dhunshme, duke qenë tashmë
larg praktikave zakonore dhe udhëheqësve fetarë, zotërohen papritur
nga instikte të egra”- paralajmëronte një prej administratorëve
kolonialë.51 Sigurisht, ky koment ishte jehonë e atyre të bëra në
Francë për arabët: çështja ishte se si të mund ta menaxhonin
ashpërsinë e tyre (ndërmjet të tjerash, duke toleruar fenë dhe normat
e tyre familjare) qoftë në Paris apo Algjer, qoftë në Rabat apo Tuniz.
Interesantja e komentit të administratorit qëndron në faktin se ai
pranoi kotësinë e “misionit qytetërues”. Ishte pikërisht tradita dhe jo
modernizmi, që do ta mbante arabin në vendin e vet.
Paraqitja e grave
Ndonëse përshkrimet e meshkujve arabë lidheshin me
kriminalitetin dhe seksin, gratë arabe ishin ato që e intriguan
imagjinatën e kolonialistëve francezë, si në Algjeri ashtu edhe në
Francë. Në fillim, fantazitë e pushtimit (joshja për pasuri dhe
zbulime të reja), u përfytyruan si pushtime seksuale. Një historian
arkivist theksonte se letrat e luftëtarëve për familjet e veta ishin më
shumë fantastike sesa reale: “Ushtria franceze ishte... e bindur se
pushtimi i Algjerit do të hapte rrugët drejt pasurive të Orientit. Kjo
përshtypje, e ushqyer edhe nga imagjinata, u përforcua kur ... një
kamp turko-arab ra në duart tona. Disave u ishte mbushur mendja
se në jastëkët e vënë stivë në tendat e prijësve, kishin parë siluetën e
trupit të një femre. Që atëherë s’kishte rekrut ushtarak që nuk
ëndërronte thesaret dhe konkubinat”.52 “Silueta e trupit të një
gruaje” është një prej atyre që Frojdi i quan “screen associations”, e që
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zëvendësojnë një imazh (trupin e femrës në këtë rast) për një tjetër
(pushtimin perandorak). Kështu, plani perandorak mori ngjyrime të
thella erotike.
Nënshtrimi i Algjerisë përshkruhej shpesh me metaforat e
demaskimit, zhveshjes dhe të depërtimit. “Arabët na shmangin sepse
i mbajnë gratë larg syve tanë”53- ankohej gjeneral Bugeaud,
administratori i territorit algjerian në vitet 1840. Imazhet e grave
vendase nëpër novelat e kohës, theksonin paqëndrueshmërinë dhe
rrezikun që paraqisnin ato. “Të duket sikur të përkëdhelin me
kthetra” – shkruante Theophile Gautier në vitin 184554. Në shprehje
të tilla bashkohen kënaqësitë dhe rreziqet e sundimit perandorak
dhe të atij seksual. Kur trupat plaçkitëse i mundnin vendasit, shpesh
ata e festonin fitoren duke përdhunuar gratë e atyre fshatrave.
Vizatimet e kohës përshkohen nga ky motiv: gratë vendase u jepen
ushtarëve fitimtarë francezë si “trofe”. Në vitin 1870 kishte nga ata
administratorë që, në përpjekje për të forcuar sundimin francez dhe
për t’i shtuar numrat e tij, rekomandonin që burrat francezë të
martoheshin me gra arabe. Një ithtar i kësaj strategjie argumentonte:
“Ne mund të arrijmë ta nënshtrojmë një popull pikërisht nëpërmjet
grave”.55 Ky ishte gjithashtu edhe qëllimi i ngritjes së shkollave për
vajza gjatë periudhës së Republikës së Tretë. Disa prej tyre ishin
rezultat i punës së feministëve, të cilët donin t’i largonin gjenerat e
reja të grave nga kultura arabe dhe t’i emanciponin ato (sikurse në
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Perëndim); të tjerat u ngritën nga administratorët kolonialë, që u
përpoqën t’i shpëtonin gratë nga poshtërimi i përjetuar në familjet
arabe dhe t’u injektonin atyre mënyrën franceze të jetesës.
Por, më shpesh kolonizatorët i imagjinonin gratë arabe si
prostituta. Shkrimtari algjerian Malek Alloula, duke studiuar
kartolinat e shitura turistëve në tri dekadat e para të shekullit të
njëzetë, shkruan se gratë e zhveshura vendase të paraqitura në to,
personifikojnë “vendin e orgjisë”: atë që ushtari dhe kolonizatori
ëndërrojnë ngultazi që ta ngrenë në territorin e kolonisë, të
shndërruar për këtë rast, në një bordello, ku prostituta janë gratë e të
pushtuarve”.56 Historiani Marnia Lazreg tregon me hollësi se si e
ndryshoi kjo ëndërr realitetin algjerian. Në dekadat e para të
sundimit të tyre, francezët u përballën me popullin Ouled Naïl të
jugut. Ndonëse anëtarë të kulturës islame, gratë në këtë komunitet
kishin liri të madhe seksuale dhe njiheshin për kërcimin e tyre.
Ndryshe nga gratë e veriut të vendit, ato nuk mbanin ferexhe.
Kolonizatorët i përdorën këto gra si prostituta, si mishërime të
“Orientit të lashtë” dhe shpejt e kthyen zonën në joshje për turistët,
në atë që sot njihet si vendi i turizmit seksual.57 Fjala “Ouled Naïl” u
bë sinonim i fjalës “prostitutë”.
Numri i prostitutave në vend u rrit ndërsa kolonët francezë
merrnin në duar fermat vendase, duke i dëbuar fshatarët nga toka.
Por, varfërinë që i shtyu shumë gra të shisnin favoret seksuale,
sunduesit kolonialë ia ngjitën Islamit dhe plogështisë arabe. Për
këtë, një administrator në vitin 1850, shkruan: “Një numër i madh
56
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vajzash përfshihen në prostitucion nga të gjitha shtresat e popullsisë.
Kjo është një ndër pasojat më të trishta të varfërisë ekstreme. Një
varfëri e tillë shkaktohet nga disa të meta të ligjit islamik dhe nga
lejimi i divorcit, si pa gjë të keq, nga ana e gjykatësve muslimanë.
Pasi burrat i ndajnë, për gratë injorante, dembele dhe të paafta, nuk
ekziston ndonjë mjet tjetër mbijetese veç prostitucionit”.58 Në vitin
1898, Guvernatori i Përgjithshëm i Algjerisë shtoi se këto gra
nxiteshin nga seksualiteti i brendshëm i lindur. Ashtu sikurse edhe
meshkujt që bënin të njëjtën gjë, ato konsideroheshin si mishërime
të shthurjes. “Psikologjia e burrit arab, e hebreut vendas dhe e gruas
arabe si dhe lejimi i pederastisë dhe i mënyrave tipike orientale të
marrëdhënieve ndërmjet individëve, janë shumë të ndryshme nga ato
të një evropiani, kështu që është e nevojshme të merren masat e
duhura”.59 (Ai propozoi ndarjen e prostitutave sipas racës). Në vitin
1900, duke shkruar sipas një këndvështrimi tjetër, në librin Gratë
arabe të Algjerisë, që kishte për synim të paraqiste dashamirësisht
gjendjen e vështirë të grave në këtë zonë, feministja Hubertine
Auclert i përforcoi edhe më shumë disa prej këtyre imazheve. Ajo
përshkroi kasabanë, lagjen e vjetër të qytetit të Algjerit, me terma
orientaliste, si një vend të seksualitetit të shfrenuar (që sipas
fantazisë së saj, nuk ishte gjë edhe aq e keqe). Atje, gratë “të shtrira
mbi jastëkë, të stolisura dhe të mbuluara me gurë të çmuar, ia
dorëzojnë veten, sikurse Shën Mëritë në altar, admirimit të
kalimtarëve... Nuk ndodh rrallë të shohësh çifte që i buzëqeshin
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njëri-tjetrit, përqafohen, bëhen njësh e bien në tokë... të harruar në
pasionin e dashurisë”.60
Ky favor seksual i ofruar në publik ishte e kundërta e
praktikës së izolimit të grave në harem, që gjithashtu i magjepste
studiuesit francezë. Ndoshta edhe më shumë se vetë ferexheja,
haremi, vendi ku kishte vetëm femra dhe ku nuk lejoheshin
meshkujt, përfaqësonte dështimin e realizimit të dëshirës së
kolonizatorëve. Malek Alloula tregon se kartolinat që kishte
koleksionuar [ku paraqiteshin skena të realizuara në studio
fotografike dhe të prodhuara për tregun turistik, pra jo fotografi të
jetës reale], ilustrojnë fantazitë koloniale, pikërisht sepse janë të
sajuara. Në kartolinat në fjalë, haremi përshkruhet si një burg; gratë
qëndrojnë pas hekurave, të paarritshme nga meshkujt (e bardhë), që
ishin të etur për to. “Nëse gratë nuk kapen nga shikimet (pra, janë të
mbuluara), kjo ndodh sepse ato janë të mbyllura. Kjo gjë e
dramatizonte ekuivalencën me mbulesën dhe mbyllja (burgosja)
është e nevojshme për ngritjen e një skenari imagjinar që çon në
prishjen e shoqërisë ekzistuese, të asaj që shkakton frustrime e që
favorizon një fantazëm: atë të haremit”.61
Haremi inagjinohej njëkohësisht edhe si vend i kënaqësive
sensuale, edhe si një burg, ku gratë mbylleshin nga burrat tiranë.
Kishte nga ata që i konsideronin gratë arabe njëlloj me prostitutat e
të tjerë që i përfytyronin ato si skllave të burrave e të familjeve të
tyre. Auclert iu referohej me termat “gra të mbyllura” dhe “gra të
varrosura për së gjalli, burrat e të cilave i “mbysnin” ato pa i
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ndëshkuar.62 Në secilin rast, termat përkatës bënin përgjithësime për
të gjitha gratë, duke ngulitur kështu idenë e ngjashmërisë së femrave
arabe. Sipas kësaj ideje, ato ishin të gjitha njëlloj, pra i përkisnin një
stereotipi të vetëm. Historiania Julia Clancy-Smith argumenton se
qoftë si prostituta, qoftë si shërbëtore të mjera, këto gra shiheshin si
e kundërta e grave franceze apo kolone, duke treguar kështu
gjallërinë e francezeve dhe pasivitetin e algjerianeve, si dhe
normalitetin e jetës evropiane përkundrejt perversitetit të arabëve.
Në komentet e saj, ajo citon një libër (të shkruar në vitin 1871 dhe
të botuar në vitin 1912) nga Gjeneral Melchior-Joseph-Eugène
Daumas, që e ilustron më së miri këtë qëndrim. Daumas e fillon
librin me një kërkesë që ka gjithashtu edhe tone paralajmëruese:
“Ndërsa lexuesi përgatitet të depërtojë në çështjet më të thella të
shoqërisë muslimane, le të mundohet të shfaqë tolerancë ndaj
zakoneve që mund të jenë të neveritshme për sedrën evropiane”.63
Daumasi ishte i interesuar për çështjet e seksit dhe të martesës dhe
del në përfundimin se “arabët nuk e konceptojnë dashurinë si ne”.
Shqetësimet e Daumasit ishin të njëjta me ato të zyrtarit të
shëndetit publik parisien, i cili, në vitin 1853, qe shprehur në favor
të prostitucionit të rregullt për forcat franceze në Algjeri. Pa të,
thoshte ai, ushtarët dhe kolonët mund të binin pre e
homoseksualitetit, që ishte “i shfrenuar” midis vendasve për shkak të
klimës së nxehtë (ku “pasionet bëhen më të zjarrta”) dhe të ndarjes
së rreptë të gjinive. Kur “djemtë arabë janë kaq të bukur dhe dalin në
publik të zbuluar, krah për krah me femrat e mbuluara, atëherë
nxitet fenomeni i homoseksualitetit”.64 Do t’i kthehem sërish
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studimit të këtij përdorimi figurativ të së dukshmes dhe të së
fshehtës në kapitullin e pestë. Këtu, dua të përmend një tjetër
variant mbi temën e seksualitetit pervers arab, një temë që vazhdoi
t’i shqetësonte studiuesit francezë edhe në shekullin pasues. Të
privuar nga marrëdhëniet “normale” (të llojit evropian) me gratë,
mendohej se burrat bëheshin të çuditshëm dhe sjelljet e dallimit
seksual bëheshin të turbullta. Auclert fajësonte homoseksualitetin
vendas për fenomenin e poligamisë, çka çonte sipas saj, në uljen e
numrit të bashkëshorteve potenciale”. “Poligamia i detyron gratë që i
nënshtrohen asaj, t’i drejtohen rregullisht thikës dhe helmit për të
hequr qafe ndonjë rivale të tyre, ndërsa burrat i çon drejt
pederastisë”.65 Gjithashtu, ajo ishte kundër zakonit të prikës dhe të
martesës së minorenëve. Njëri nga kapitujt e shkruar prej saj mbante
titullin “Martesa arabe është përdhunim fëmijësh”, duke nënkuptuar
me këtë, se të gjitha martesat arabe përbënin akte përdhunimi,
madje edhe kur nusja e kishte mbushur moshën e duhur.66 ClancySmith citon një libër të profesor Emile-Félix Gautier mbi zakonet
arabe, të shkruar me rastin e kremtimit të njëqind vjetorit të
pushtimit të Algjerisë. Në një prej konkluzioneve të nxjerra prej tij,
përmendej pamundësia e gjetjes së gjërave të përbashkëta ndërmjet
muslimanëve arabë dhe francezëve: “Ndër dallimet që tregojnë
kontrastin e madh qe ekziston midis shoqërisë sonë perëndimore
dhe asaj muslimane, është pikërisht familja”.67
Gautier dhe paraardhësit e tij ishin të shqetësuar më shumë
për lidhjet farefisnore dhe strukturat familjare sesa për praktikat
seksuale, që ua ngjisnin muslimanëve afrikano-veriorë. Clancy-Smith
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thotë se shkrimet e kolonizatorëve për gratë arabe “tregonin se sa të
ndryshëm ishin “ata njerëz”, sidomos kur bëhej fjalë për çështjet e
seksualitetit”.68 Për këtë ekzistojnë një mori imazhesh, shpesh
kontradiktorë me njëri-tjetrin. Në pasqyrimet e bëra prej
muslimanëve, ndarja e rreptë ndërmjet gjinive edhe i qartësonte,
edhe i ngatërronte rregullat e marrëdhënieve midis tyre dhe kjo, jo
vetëm brenda shoqërisë muslimane, por edhe midis muslimanëve
dhe francezëve. Ferexheja shihej edhe si provokim, edhe si refuzim i
seksit, pra merrej edhe si “po”, edhe si “jo” ndaj seksit. Haremi ishte
njëkohësisht edhe burg, edhe shtëpi publike, një vend shtrëngese,
por edhe shfrenimi. Ai i ndillte pushtuesit, por edhe i irritonte ata.
Në emër të ruajtjes së pastërtisë femërore, haremi nxiste
homoseksualitetin tek meshkujt vendas. Prostitucioni u pa si
kundërpërgjigje ndaj rregullave të Islamit për ndarjen gjinore dhe
ishte rezultat i ligjit islamik rreth divorcit. Dhe vetë Islami, i
përshkruar si një sistem mizor dhe iracional i organizimit fetar dhe
social, e që duhej zëvendësuar nga sistemi modern francez,
konsiderohej gjithashtu nga disa përfaqësues kolonialë, si i
domosdoshëm për t’i mbajtur nën kontroll popujt e ndryshëm
barbarë. Islami ishte njëherësh edhe pasojë e perversitetit të lindur
arab, edhe shkak i tij. Ky pështjellim shkak-pasojë çoi në damkosjen
e arabëve dhe të Islamit. Gjithashtu, ai nxorri në shesh kontraditën
që qëndronte në thelb të “misionit qytetërues”, angazhimi për
ndryshim dhe lartësim i të cilit, do të mund të përforcohej vetëm
përkundrejt inferioritetit të përhershëm të atyre që ai pretendonte se
duheshin qytetëruar.
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Lufta algjeriane, 1954-1962
Lëvizjet nacionaliste të qëndresës ndaj sundimit francez në
Algjeri çuan në fillimin e luftës në vitin 1954. Në luftën e
përgjakshme që u zhvillua për shtatë vjet me radhë, gratë u bënë
objekt vëmendjeje për të dyja palët dhe ferexhesë iu kushtua një
rëndësi e madhe politike. Në fakt, ishte pikërisht kjo periudhë kur
ferexheja u lidh fillimisht me militantizmin e rrezikshëm. Nuk ishin
as 11 shtatori i vitit 2001 dhe as frika ndaj terrorizmit, shkaqet që e
politizuan mbajtjen e ferexhesë. Politizimi i saj kishte nisur që prej
luftës algjeriane.
Fronti Nacional-Clirimtar (FLN në frëngjisht), deklaronte
se luftonte për çlirimin nga sundimi francez. Nga ana tjetër,
francezët në Algjeri ngulnin këmbë se prania e tyre ishte e
domosdoshme për të çliruar muslimanët nga kontrolli i traditave. Në
Francë, ata që e shihnin gjithnjë e më shumë si të kotë mbajtjen e
kësaj kolonie, argumentonin se arabët as nuk do të mund të
modernizoheshin e as do të asimiloheshin ndonjëherë. Kështu,
Charles de Gaulle, i cili në vitin 1962 u tërhoq nga lufta me FLN-në,
qe shprehur në 1959-n, me terma jo më pak raciste sesa armiqtë e
tij, se muslimanët nuk do të mund të integroheshin në Francë, sepse
do ta trondisnin atë:
Mbi të gjitha, ne jemi një popull evropian i racës së bardhë,
me kulturë greke e romake dhe me fe kristiane... A i keni parë
muslimanët me turbanet dhe xhelabiet e tyre? Duken qartazi se nuk
janë francezë! Provoni ta përzieni vajin me uthullën. Tundeni
shishen. Pas pak, ata do të veçohen përsëri nga njëri-tjetri. Arabët
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mbeten arabë e francezët po francezë. A mendoni se shoqëria
franceze mund të pranojë 10 milionë muslimanë, që nesër do të
bëhen 20 e pasnesër 40 milionë? Nëse i integrojmë ata, nëse të gjithë
arabët dhe berberët e Algjerisë do të njiheshin si francezë, si do të
mund t’i ndalonim që mos të vinin në metropol, aty ku niveli i
jetesës është shumë më i lartë? Nëse do të ndodhte kjo, atëherë
fshati im nuk do të quhej më Colombey-les-Deux-Eglises, por
Colombey-les-Deux-Mosquées.69
Gjithsesi, ata që ngulnin këmbë se Algjeria duhej të bëhej
franceze, e përqendruan vëmendjen e tyre tek gratë, të cilat i nxitën
ta zëvendësonin statusin e tyre të trajtimit si plaçkë, me atë të
qytetareve të lira. Çlirimi nga ferexheja ishte një shenjë progresi, që
shfaqej si në mesazhin, ashtu edhe në titullin e një filmi (Heqja e
ferexhesë), të prodhuar nga qeveria franceze posaçërisht për
audiencën amerikane. Filmi i pati ndikimet e veta në një artikull të
botuar në New York Times në korrik të vitit 1958, të titulluar “Lufta
e ferexhesë”. Sipas autorit të tij, forcat e modernizmit (“francezët,
rebelët, të rinjtë e të rejat muslimane e madje edhe shumë gra në
moshë më të thyer”), dolën kundër përkrahësve të traditës, shumica
e të cilëve ishin teologë të moshuar. Në fakt, lufta ishte shumë më e
ndërlikuar se aq. Nëse për përkrahësit e sundimit francez, ferexheja
kishte vetëm një kuptim simbolik, për mbrojtësit e saj, ajo kishte
disa kuptime, madje edhe kontradiktore. Padyshim, ajo ishte një
mënyrë për të mos pranuar përvetësimin francez të vendit, dhe një
këmbëngulje për identitet të pavarur për algjerianët. Por, shumë nga
udhëheqësit e revolucionit nacional-socialist, e konsideronin
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gjithashtu veten, si modernistë dhe për ta, ferexheja ishte shenjë
prapambetjeje që duhej hequr përfundimisht, por jo sipas mënyrës
franceze, por sipas asaj algjeriane. Veç kësaj, ferexheja u shndërrua
në një instrument të dobishëm në luftën kundër francezëve, duke
mundësuar transportimin e fshehtë të armëve dhe të bombave nga
militantë të të dyja gjinive.
Si përgjigje ndaj rritjes së ndikimit të FLN-së, autoritetet
franceze në Algjeri organizuan në të gjithë vendin, një rrjet qendrash
të “solidaritet femëror”, kushtuar emancipimit të grave vendase. Të
sponsorizuara nga gratë e oficerëve të ushtrisë pushtuese, qëllimi i
këtyre qendrave ishte të arsimonin gratë vendase, duke fituar kështu,
besnikërinë e tyre ndaj kauzës franceze. “Mjafton të ushqesh
mendjen dhe ferexheja ka për t’u hequr vetë”- thoshte bashkëshortja
e gjeneralit Jacques Massu, që udhëhiqte lëvizjen në qytetin e
Algjerit. Por, për ta përshpejtuar heqjen e ferexhesë, zonjat morën
pjesë në një mbledhje pro-franceze, të zhvilluar me 16 maj të vitit
1958, në të cilën ato ua hoqën ferexhetë motrave të tyre muslimane,
i prenë ato rripa-rripa dhe i ekspozuan ndaj “dritës”. Në këtë
atmosferë të krijuar, gratë përsërisnin të lumtura fjalët “Le të bëhemi
si francezet!” Për organizatorët e këtij grumbullimi, ky ishte zëri i
vendaseve që kërkonin lirinë.70 FLN-ja e kohës e më pas edhe
historianët, patën deklaruar se në fakt, gratë që përsërisnin frazën e
mësipërme i përkisnin shtresave të ulëta. Ato ishin fshatare, gra të
vobekëta ndoshta edhe prostituta apo shërbëtore, që i kishin
detyruar të merrnin pjesë në një ngjarje publike, që synonte t’i
tregonte botës se francezët nuk ishin kolonizatorë por çlirimtarë dhe
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se vendasit e mbështesnin projektin L’Algérie française. Ata shtojnë
se motivi i heqjes së ferexhesë ka qenë gjithashtu edhe ushtarak:
gjatë vitit 1928, FLN-ja i përdorte gratë me ferexhe për të
transportuar armë dhe bomba përtej pikave të kontrollit të sigurisë,
kështu që zbulimi i grave ishte një mënyrë për t’u hequr rebelëve
mundësinë e maskimit.
Në raportin e psikiatrit dhe të mbështetësit të FLN-së
Frantz Fanon, vëmë re se statusi i ferexhesë për revolucionarët, ishte
një çështje e vështirë. Ndonëse vetë Fanon imagjinonte një të
ardhme, ku shenjat tradiconale të pabarazisë ndërmjet grave dhe
burrave do të zhdukeshin, ai gjithashtu e konsideronte ferexhenë si
një mënyrë rezistence ndaj sundimit kolonial. “Sulmit kolonialist
kundër ferexhesë, të kolonizuarit i përgjigjen me vetë kultin e saj.71
Ai shpjegonte se pas 16 majit, mbajtja e ferexhesë mori rëndësi të
madhe: “Në fillim, ferexheja përbënte një mekanizëm rezistence, por
për grupin social, vlera e saj mbeti shumë e madhe. Ferexheja vishej
për shkak se tradita kërkonte një ndarje të rreptë ndërmjet gjinive,
por edhe sepse pushtuesi donte një Algjeri të zbuluar”.72
Ashtu siç tregon edhe Fanon, dilema e revolucionarëve ishte
se si ta ndalonin një përvetësim të tillë, duke iu lënë edhe grave
hapësira të reja veprimi. Për të, zgjidhja ishte që t’i bënin edhe gratë
luftëtare, në të njëjtat kushte me burrat. “Kjo është arsyeja pse duhet
të mbikëqyrim progresin paralel të burrit dhe të gruas, të këtij çifti
që i shkaktojnë vdekje armikut dhe i japin jetë Revolucionit”.73 Sfida
për gruan algjeriane ishte si fizike (rreziku i madh i luftimit të
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dhunshëm), ashtu edhe psikologjike: “Ajo duhet ta mendojë
imazhin e pushtuesit të ngulitur diku në mendjen dhe trupin e saj, ta
rimodelojë, të fillojë ta shkatërrojë, ta bëjë të parëndësishëm, ta
zhvlerësojë atë”.74 Për ta bërë këtë, ferexheja u bë jo dhe aq shenjë e
përkatësisë fetare apo kulturore, sesa një mjet përmbysjeje. Ajo ishte
mënyra nëpërmjet së cilës poshtërimi i kolonizatorëve do të mund të
shndërrohej në një identitet krenar dhe të pavarur kombëtar e
personal.
Fanon tregon se pas vitit 1955, gratë me ferexhe, në fillim
gratë dhe vejushat e ushtarakëve të lëvizjes e më pas gratë vullnetare,
disa prej të cilave e kishin hequr ferexhenë prej kohësh, u përdorën
për të çuar mesazhe, para dhe armë në fshehtësi. (Në filmin e vitit
1966, të drejtuar nga Gillo Pontecorvo, “Lufta e Algjerit”, edhe burrat
e përdorin ferexhenë për t’u maskuar si gra, me qëllim që t’u
shpëtojnë ushtarëve dhe patrullave). Kur ushtria filloi t’i pikaste
gratë me ferexhe, këto të fundit ndoqën një kurs tjetër, duke u
veshur sipas stilit evropian (pra, pa ferexhe), për të hyrë në ato pjesë
të qytetit që frekuentoheshin rrallë nga arabët, ku vinin granata apo
ua çonin shokëve të tjerë për t’i vënë ato. Sapo u zbulua rrengu i
pamjes evropiane nga forcat e sigurisë, gratë luftëtare iu kthyen
veshjes tradicionale. Fanon komenton: “Duke u hequr e duke u vënë
herë pas here, ferexheja u manipulua, u shndërrua në një teknikë
maskimi, në një mjet lufte”.75 Pavarësisht kritikës së
“tradicionalizmit” nga ana e FLN-së, në këtë moment, mjeti
(ferexheja) dhe qëllimi (çlirimi) u gërshetuan në mënyrë të
përhershme me njëri-tjetrin.
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Ferexheja u bë një mjet kaq i fuqishëm, saqë ushtarët
francezë që patrullonin nëpër fshatra, i dhunonin gratë, fillimisht
duke i zbuluar me forcë, e më pas duke i përdhunuar. Ato që
dyshoheshin si nacionaliste, trajtoheshin edhe më keq. Ahia Arif
Hamdad tregon për arrestimin e saj së bashku me të shoqin. Ndërsa
një prej ushtarëve i griste ferexhenë, një tjetër komentonte: “Mjaft
më! Loja mbaroi!”76 Më pas, atë e rrahën dhe i dhanë goditje
elektrike, ndërkohë që e kishin zhveshur lakuriq dhe ferexheja e saj
ishte zëvendësuar nga një kapuç që e pengonte të shihte torturuesit.
Ndonëse kapuçi përdorej si gjatë torturimit të burrave, ashtu edhe të
grave, është e rëndësishme të theksohet simbolika e tij në këtë rast:
një nga ankesat më të shpeshta që bëhej rreth ferexhesë, kishte të
bënte me faktin se ajo i lejonte gruas të shihte të tjerët, pa u parë
prej tyre. “Kjo grua që sheh pa u parë, i irriton kolonizatorët”shkruante Fanon. “Nuk ka reciprocitet; ajo nuk e tregon, nuk e
lëshon e as nuk e ofron veten... Evropiani që përballet me një
algjeriane, dëshiron ta shohë atë”.77 Në një akt të pastër hakmarrjeje,
skenari i torturës e kthen mbrapsht situatën: kapuçi ia mbulon sytë
gruas, ndërkohë që ata që e marrin në pyetje, e shohin atë pa limit.
Një tjetër akt hakmarrjeje u krye në ditët e fundit të luftës, kur De
Gaulle diskutonte Marrëveshjen Evian, në maj të vitit 1962. OAS
hoqi dorë nga vrasja vetëm e burrave dhe hapi zjarr edhe mbi gra të
zgjedhura me kujdes si objektiv: pesë gra me ferexhe (3 prej të cilave
u vranë) në kryeqytetin Algjer.
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Përfundimi i luftës nuk mundi t’i zbërthejë kuptimet e
shumëfishta të ferexhesë. Për francezët, ajo vazhdoi të përfaqësonte
prapambetjen e Algjerisë, por ishte githashtu edhe një shenjë
irritimi, madje edhe poshtërimi, ndaj Francës. Ajo ishte copa që
përfaqësonte të kundërtën e flamurit trengjyrësh dhe dështimin e
misionin qytetërues. Menjëherë pas luftës, për udhëheqjen e re të
shtetit algjerian, ferexheja u bë shenjë kundërshtuese e drejtimit të së
ardhmes së vendit. Presidenti i parë, Ben Bella, që ishte edhe
internacionalist, edhe socialist, i nxiti gratë që ta hiqnin ferexhenë,
duke shpjeguar në vitin 1963 se “nuk është mbajtja e ferexhesë, ajo
që na bën t’i respektojmë gratë, por ndjenjat e pastra që kemi në
zemër”.78 Pasardhësi i tij, nacionalisti Kolonel Boumedienne, i cili e
përmbysi Ben Bella-n me puç ushtarak në vitin 1965, i këshilloi gratë
algjeriane të mos imitonin gratë perëndimore. “Shoqëria jonë,
thoshte, është islamike dhe socialiste”, dhe zbatoi një sistem të tillë
gjatë udhëheqjes së tij. Përplasja ndërmjet vizionit të një vendi
modern socialist nga njëra anë, dhe dëshirës nacionaliste për të
kthyer kulturën islamike dhe arabe në anën tjetër, u duk në
qëndrimet e ndryshme që mbajtën udhëheqësit përkatës ndaj
çështjes së ferexhesë. Kishte prej atyre, që e konsideronin veten si
progresistë në çështjet sociale dhe ekonomike, por që prapëseprapë e
shihnin ferexhenë si një shfaqje të ligjshme të besimit fetar.
Mjafton të themi këtu se tensioni vazhdon në mënyra të
ndryshme deri në ditët e sotme, kur një qeveri ushtarake laike, e
mbështetur nga Franca, arriti që të paktën për momentin, të
mposhte një sfidë të fuqishme, e cila shpërtheu në luftë civile në
vitet ’90, nga islamikët (me mbështetje nga Arabia Saudite e gjetkë),
ndër qëllimet e të cilëve ishte mbulimi i grave të Algjerisë.
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Megjithatë, për këta islamikë, ashtu si edhe për FLN-në në vitet
1950, ferexheja nuk është thjesht shenjë e nënshtrimit të grave
(ndonëse është sigurisht edhe e tillë). Ajo mbart në vetvete edhe një
farë kundërshtimi të hapur, një refuzim të stilit perëndimor ndaj
jetesës dhe vlerave të kolonizatorëve, qoftë të imperialistëve klasikë,
qoftë të shfrytëzuesve të tashëm globalë, dhe një këmbëngulje për
integrimin e një historie dhe një feje, që janë poshtëruar për një kohë
të gjatë. Nëse për kolonizatorët ferexheja ishte e mbështjellë me
stigmën e etnicitetit, për popullsinë e kolonizuar, ajo u kthye në
kundërhelm ndaj sundimit. Për një kohë të gjatë, shumë më gjatë
sesa vetë lufta për pavarësi, ferexheja ka qenë, si për kolonizatorët
ashtu edhe për popullsinë e kolonizuar, një membranë e
padepërtueshme, pengesa e fundit për nënshtrimin politik.
Çështja e “emigrantëve”
Gjatë luftës për ta bërë Algjerinë franceze morën pjesë dy
milion ushtarë, 35 000 prej të cilëve vdiqën gjatë saj. Trauma e luftës
vazhdoi edhe për shumë kohë pas Marrëveshjes Evianit të vitit
1962. Komandot e OAS u endën fshatrave francezë, të ndjekur nga
policia. Kolonët (pied noirs) e pakënaqur u vunë në lëvizje nga e
djathta, që më pas do të dilte në skenë si dega e djathtë e partisë
popullore, Frontit Nacional. E majta e përshëndeti çlirimin e ishkolonisë, por ndoqi me ankth formimin e shtetit të ri algjerian.
Menjëherë pas çlirimit, në Francë erdhën me miliona emigrantë,
duke e vënë shoqërinë e kulturën franceze para pyetjeve të vështira
(dhe duke diktuar rregulla më të ndërlikuara). Ky ishte fillimi i
izolimit të emigrantëve afrikano-veriorë, të cilët kanë akoma edhe
sot, atë që sociologu Pierre Bourdieu e quajti status “të ndërmjetëm”.
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“Duke qenë as shtetas e as i huaj, “emigranti” gjendet në këtë
pozicion “bastard”, për të cilën pati folur edhe Platoni, në kufirin
ndërmjet të qënit dhe të mosqënit social”.79 Është pikërisht ky status
i ndërmjetëm (dëshmi e paradoksit të vazhdueshëm të misionit
qytetërues), ai që vihej në diskutim gjatë polemikave për shaminë.
Në bazë të marrëveshjes, algjerianët kishin të drejta të
veçanta për të hyrë në metropol dhe fëmijët e lindur nga prindër
algjerianë në Francë, bëheshin automatikisht shtetas francezë.
Algjerianëve iu bashkuan edhe tunizianët e marokenët. Së bashku,
ata përfaqësonin turmën më të madhe të emigrantëve. Në fillim,
pjesa më e madhe e tyre ishin burra, që përbënin një burim të lirë
dhe të përkohshëm pune e që u nxitën të mbanin lidhjet me vendet e
tyre. Megjithatë, në vitet 1970, si rezultat i pjesshëm edhe i
rekomandimeve të Këshillit të Evropës, filluan të vinin gjithnjë e më
shumë edhe familje të tëra së bashku. Tashmë e shqetësuar për këtë
emigrim të ashtuquajtur të përkohshëm, qeveria u ofroi shërbime
sociale fëmijëve në shkollat publike, duke përfshirë këtu edhe orët e
gjuhës arabe dhe të mësimit fetar, çka nxiti në këtë mënyrë, dallimet
që më pas u bënë baza e diskriminimit. Kur u mbyllën kufinjtë në
vitin 1974, filluan të nguliteshin edhe ata që e kishin menduar
qëndrimin e tyre të përkohshëm. Numri i tyre ishte i madh. Prania e
madhe e popullsisë emigrante, që jetonin në qytete të përbërë prej
kasollesh (pranë qytetarëve të varfër francezë), në periferitë e
qendrave kryesore urbane, e ndërthurur kjo edhe me ngjarje të tjera,
do ta përqendronin sërish vëmendjen tek ndikimi i afrikanoveriorëve. Stereotipet e kolonializmit u ringjallën në debatet e
zhvilluara rreth “emigrantëve”, por kësaj radhe gjuha e pushtimit
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ishte e kundërt. Tani diskutohej nëse popullsia e ish-vendeve të
kolonizuara, do të dyndej në tokën franceze, e në veçanti, nëse
“Islami” do ta kolonizonte Francën. Muslimanët u shndërruan në
një armik të brendshëm, as krejtësisht të huaj e as krejtësisht shtetas
të vendit, një popullsi që as nuk asimilonte e as asimilohej, që vinte
në dukje paradoksin e misionit qytetërues dhe dështimin e
integrimit.
Në fillim, vëmendja u përqendrua në impaktin ekonomik të
punëtorëve të huaj dhe ata akuzoheshin shpesh, si nga komunistët e
sindikalistët, ashtu edhe nga populistët, se po u zinin vendet
punëtorëve francezë. Në fakt, gjatë rënies ekonomike të viteve 19771978, qeverisja konservative e presidentit Valéry Giscard d’Estaing i
nxiti afrikano-veriorët të ktheheshin në vendet e tyre, me qëllim që
të hapte sa më shumë vende pune për vetë francezët. Edhe gjatë
viteve 1970 pati polemika për burimet e varfërisë së emigrantëve: a
ishte “kultura” e tyre ajo që i varfëronte, apo ata ishin viktima të
diskriminimit? Revolucioni Iranian i viteve 1978-1979 e ndryshoi
drejtimin e diskutimeve të tilla, duke e zhvendosur vëmendjen nga
ndikimet ekonomike dhe sociale tek feja, te Islami, prania e të cilit u
konsiderua si një rrezik në tokën franceze.
Gazetari Thomas Deltombe, që i ka ndjekur me vëmendje
lajmet e transmetuara në televizion për emigrantët dhe Islamin gjatë
viteve 1975-2005, thotë se pushteti i Ajatollah Khomeinit në Iran,
ndezi debate të reja rreth popullsisë muslimane të Francës. Ndonëse
iranianët ishin shi’itë dhe afrikano-veriorët sunitë, kur bëhej fjalë për
mënyrat se si paraqiteshin muslimanët arabë, dallimet mes tyre
kishin shumë pak rëndësi. Ngjyrimet e Islamit dhe ndërlikimet e
Iranit humbisnin tek shikuesit televizivë, për të cilët burrat që
luteshin dhe gratë e mbuluara me perçe të zeza, u bënë personifikim
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i një dallimi, që s’ishte vetëm kulturor dhe fetar, por edhe politik. Të
majtët, që i kishin përshëndetur revolucionet e Botës së Tretë, nuk e
panë me optimizën këtë kryengritje me drejtim fetar, ndërsa të
djathtët, që ua kishin frikën revolucioneve të tilla, u bënë edhe më të
ashpër. Të dyja palët i interpretuan imazhet e grave me ferexhe si
simbole të humbjes së të drejtave. Sipas tyre, kjo ishte pikërisht ajo
çka përfaqësonte Revolucioni Iranian. Reportazhet e bëra në
Teheran për demostratat kundër imponimit të ferexhesë, e
përforcuan edhe më shumë lidhjen që i bëhej asaj me nënshtrimin e
grave. Për analistët francezë, Irani u shndërrua në një pengesë për
vetë republikanizmin e tyre, ndonëse gratë iraniane kanë të drejtën e
votës, punojnë nëpër zyra, vazhdojnë të shkollohen e të
specializohen si dhe kanë të drejtë të kontrollojnë numrin e lindjeve
apo të marrin edukatë seksuale. Megjithatë, imazhet e
shtrembëruara të Iranit i shtuan arsyet e ndarjes ndërmjet Francës
dhe emigrantëve të saj. Kjo ndarje dukej vazhdimisht në
transmetimet televizive, të cilat i kthyen patologjitë e disa
muslimanëve të veçantë në Francë, në shembuj përgjithësues të kësaj
“kulture” të huaj. Rastet e martesave të detyruara dhe ai i vrasjes së
një vajze nga vëllezërit e saj, për shkak se dilte me djem francezë, u
transmetuan bujshëm dhe u lidhën shpesh me ngjarjet në Iran.
Sjellja e të rinjve kriminelë në periferi, filloi t’iu ngjitej
“emigrantëve”. Emigrantët barazoheshin me afrikano-veriorët
(sidomos me algjerianët), këta të fundit barazoheshin me arabët dhe
arabët me muslimanët, pavarësisht besimeve fetare të individëve të
veçantë. Portretizimet e vjetra të meshkujve arabë të dhënë pas
seksit, që ushtronin dhunë e që ishin jashtë kontrollit, u kthyen
sërish. Por, kësaj here paraqitja e grave arabe ishte më pak e
dykuptimtë se në të shkuarën. Ndërkohë që gjatë periudhës
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koloniale, përshkruheshin edhe si joshëse, edhe si viktima, në këtë
periudhë postkoloniale, ato konsideroheshin më shpesh si viktima të
patriarkalizmit musliman në përgjithësi, dhe të djemve “grabitqarë”
muslimanë, në veçanti. Kështu, u përhap në mënyrë sistematike
imazhi i komunitetit musliman si një entitet homogjen, që u dikton
jetën anëtareve të tij femra. Në të kundërt me të qëndronte
individualizmi dhe barazia gjinore e Francës republikane.
U bënë disa përpjekje për t’i dalluar muslimanët “e mirë” nga
ata “të këqinj”, por këto dallime u përhumbën në imazhin e krijuar
nga media. Dalja gjithnjë e më e madhe e partisë Fronti Nacional në
skenën politike, e drejtuar nga Jean-Marie Le Pen, i nxiti edhe më
përshkrimet raciste të “emigrantëve”, që “shumoheshin si lepuj” e që
do ta prishnin “ekuilibrin biologjik”.80 Metoforat e pushtimit
vazhduan të përhapeshin, pavarësisht përpjekjeve të grupeve
antiraciste, të krijuara për t’i dalë kundër mesazhit të Le Pen-it dhe
sulmeve ndaj emigrantëve, të provokuara prej tij. Në tetorin e vitit
1985, Figaro Magazine i kushtoi një numër të veçantë pyetjes “A do
jemi akoma francezë pas 30 vjetësh?”, të shoqëruar me fotografinë e
një Mariane (simboli i republikës) me ferexhe në kopertinën e saj.
Seksualiteti i mistershëm, që i kishte cytur aq shumë imagjinatat e
periudhës së kolonizimit, ishte venitur. Tashmë, ferexheja kishte
fituar një simbolikë të dykuptimshme: grave iu imponohej mbajtja e
saj nga burrat e tyre tiranë dhe njëkohësisht, ajo ishte shenjë
ogurzezë për rrezikun e marrjes së pushtetit të Francës nga islamikët.
Ndikimi i ngjarjeve botërore në perceptimin e emigrantëve
në Francë, u rrit më shumë nga çështja e Selman Ruzhdiut në vitin
1989 [kur Ajatollah Khomeini dha një fetva kundër autorit të
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Vargjeve Satanike)] e më pas nga Lufta e Gjirit në vitet 1990-1991.
Pavarësisht dallimeve të mëdha ndërmjet Iranit dhe Irakut, të gjithë
përshkruheshin si muslimanë arabë, si fanatikë të etur për gjak e pa
pikë respekti për ligjet e Perëndimit. Për më tepër, dyqindvjetori i
Revolucionit Francez në vitin 1989, u shfrytëzua si rast për të bërë
krahasime ndërmjet republikanizmit dhe teokracisë. Irani u
portretizua si një personifikim i pashmangshëm i “Islamit”. Më pas
“Islami” u barazua me nazizmin dhe komunizmin. Por kulmi i gjithë
kësaj situate u arrit me shpërthimin e luftës civile në Algjeri. Një
parti islamike i fitoi zgjedhjet lokale të qershorit të vitit 1990 e më
pas raundin e parë të zgjedhjeve legjislative të janarit të vitit 1991.
Duke u frikësuar për krijimin e një Irani të dytë, qeverisja ushtarake,
me mbështetjen e Francës, anulloi zgjedhjet, çka u pasua me fillimin
e një lufte të ashpër civile. Nga viti 1992 deri në 1995-ën, islamikët
jo vetëm që sulmuan algjerianët laikë dhe qytetarët francezë në
Algjeri, por vunë bomba në ndërtesa e stacione hekurudhore brenda
Francës. Në të njëjtën kohë dhe si rezultat i varfërisë dhe i
papunësisë, u përhapën trazira në periferitë e varfra afrikano-veriore
jashtë Parisit dhe qyteteve të tjera. Ndonëse nuk kishte ndonjë të
dhënë që mund t’i lidhte ato me islamikët si në Algjeri, ashtu edhe
në Francë, gazetarët thanë të kundërtën. Madje disa prej tyre u
frikësuan se mos fillonte një luftë e dytë algjeriane, e cila kësaj radhe
do të ishte një luftë pushtimi: pushtim nga ana e radikalëve islamikë,
jo vetëm i emigrantëve afrikano-veriorë, por i të gjithë Francës. Në
mënyrë të çuditshme, u kthye mbrapsht statusi i mëparshëm i
Algjerisë (brenda Francës në aspektin administrativ dhe jashtë saj
gjeografikisht) në këto imazhe të një shteti armik, që tashmë
ndodhej brenda metropolit. Në këtë kontekst, nuk ishte rastësi që
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komenti i De Gaulle i vitit 1959, u ribotua në revistën Le Point në
vitin 1994.
Lufta imagjinare vuri përballë “komunitetin musliman” me
“Francën”, si të ishte secila prej tyre një tërësi e unifikuar. Franca
shihej si një republikë që personifikonte vlerat universale; vendi nuk
kishte fraksione apo ndarje. Në të njëjtën mënyrë, muslimanët
identifikoheshin si një komunitet i vetëm, si një “kulturë” e fiksuar
në praktikat e saj, jashtë historisë. Se kishte afrikano-veriorë laikë, se
shumë nga ata që quheshin “emigrantë”, në fakt ishin qytetarë
francezë, se shpesh gratë dhe burrat afrikano-jugorë martoheshin me
bashkëshortë francezë, se kishte praktika të ndryshme fetare dhe
përkatësi të ndryshme politike ndër muslimanët francezë - të gjitha
këto nuk kishin aspak rëndësi. Deltombe thotë se nëse aktet e
Ushtrisë Republikane Irlandeze apo të fondamentalistëve katolikë
francezë, do t’i ngjiteshin “komunitetit katolik” homogjen, atëherë
një veprim i tillë do të përbënte nëpërkëmbje të katolikëve, Por,
gazetarët dhe politikanët nuk hezituan aspak për ta bërë këtë me
Islamin.81 Veçanërisht, pas sulmeve të islamikëve në Paris, në vitin
1995, ndërtesat e xhamive u rrezikuan nga disa grupe qytetarësh, të
cilët i konsideronin këto shtëpi të fesë, si kampe të armikut. Rastet e
dhunës në familje tek arabët u morën si argument i mosfunksionimit
të plotë të komunitetit dhe të vetë kulturës (ndërkohë që akte të
ngjashme, të ndodhura në familjet “franceze” trajtoheshin si
patologji individuale). Përçarjet në shkolla si rezultat i provokimeve,
ishin të shumta dhe shkollat e vështira në lagjet e emigrantëve
shiheshin nga disa mësues, si “territore të humbura” që duheshin
marrë përsëri. Për t’i bërë ballë kërcënimit “komunalist” duhej një
realizëm i ri. Atyre që ishin shmangur nga kritikat për shkak të
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majtizmit të gabuar apo që vinin në diskutim kolonializmin, iu
kërkua të “përballeshin me të vërtetën” rreth muslimanëve.82 Sulmet
mbi Qendrën Botërore të Tregtisë në New York, me 11 shtator të
vitit 2001, e rënduan edhe më shumë këtë situatë dhe çuan në
lindjen e debatit për “përplasjen e qytetërimeve”, brenda sferës
politike në Francë. “Është Islami, ai që ka ndërmarrë kryqëzatë
kundër Perëndimit dhe jo e anasjellta – shkruante një analist.83
Pamundësia e integrimit të muslimanëve në shoqërinë franceze u
kthye në një të vërtetë dhe këmbëngulja për t’i konsideruar ata si “të
sapo-ardhur” apo “emigrantë”, nxirrte në pah statusin e tyre si “të
huaj”, pavarësisht se sa kohë mund të kishin ata që jetonin në
Francë. Sipas Bourdieu, ishte pikërisht statusi laminal i tyre, ai që
përforcohej në këto rrethana. Ekzistonin dy entitete të
pandryshueshueshme: “emigrantët muslimanë” dhe Franca. Historia
dhe ndryshimet që kanë ndodhur përgjatë saj nuk merreshin
parasysh. “Ne jetojmë në një republikë laike, ku emigrantët kanë
zgjedhur lirisht të vendosen” – shprehej një analist në gazetën France
Soir, në vitin 2003. “Ata duhet të përshtaten me mënyrën tonë të
jetesës, përndryshe le të ikin. Ose duaje Francën, ose ik prej saj”.84
“Ajo çka të trondit, të irriton dhe të huton, - shkruanin dy
redaktorët e Le Nouvel Observateur, është se këta mysafirë të vendit,
nuk janë aq të sjellshëm sa të respektojnë ligjet e mikpritësve të
tyre”.85 Duke iu përgjigjur një pyetësori në Le Figaro, një grua
franceze, thoshte: “Është e detyrueshme t’i respektosh ligjet e vendit

82

Po aty, fq. 304.
Pierre Tevanian, Le voile médiatique: Un faux débat: “l’affaire du foulard islamique” (Paris:
Editions Raisons d’agir, 2005), fq. 112.
84
Po aty, fq. 113.
85
Po aty, fq. 114.
83

Racizmi

83

që të pret”.86 Termat e përdorur të “mysafirit” dhe të “mikpritësit” i
zhdukin krejtësisht strukturat e pabarazisë, mbi të cilat ngrihet
marrëdhënia ndërmjet tyre. Sipas tyre, është pikërisht zgjedhja e tyre
e lirë dhe jo kushtet ekonomike, ajo që i motivon emigrantët dhe që
krijon një marrëdhënie ndërmjet “nesh” dhe “atyre”, e që i bën
muslimanët të huaj, shumë prej të cilëve janë qytetarë francezë
tashmë.
Një mik më tregoi për një dialog që u bë ndërmjet dy
politikaneve gjatë një debati për miratimin e ligjit për shamitë.
“Sinqerisht, tha njëra prej tyre, një politikane e njohur çifute - këta
njerëz nuk mund të asimilohen kurrë”. Kolegia e saj iu përgjigj:
“Kështu është thënë edhe për çifutët”. Politikanja çifute u ofendua së
tepërmi dhe nuk e pranoi kategorikisht se vërejtja e saj “realiste”
mund të përmbante racizëm.
Hebrenjtë në Francë
Në këtë pjesë, do të ndalemi pak në historinë e çifutëve të
Francës. Siç dihet gjendja e tyre ka qenë e ndryshme nga ajo e
muslimanëve, të paktën pjesërisht, pasi ata nuk i përkisnin popujve
të kolonizuar. Megjithatë, historia e hebrenjve francezë, që nga
emancipimi i kohës së Revolucionit Francez e deri te ligjetantisemite të qeverisë Vichy (1940-1944), pasqyrojnë mënyrën sesi
janë gërshetuar feja dhe raca me njëra-tjetrën. Deri pas Luftës së
Dytë Botërore, çifutëve i janë ngjitur njolla racore, pavarësisht faktit
sesa francezë u bënë ata në aspektin laik dhe kulturor. Edhe pse u
përpoqën shumë të asimiloheshin dhe u bënë të suksesshëm në tregti
dhe në zanate, ata rrallëherë janë konsideruar plotësisht francezë.
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Refuzimi për t’i dhënë të drejtën çifutëve për të votuar në
vitin 1789, u bë pasi ata shiheshin si një komunitet i ndarë, një shtet
brenda shtetit, për shkak të praktikave të tyre fetare. “çifutëve duhet
t’u mohohet çdo e drejtë si popull, si një trung i përbashkët, por
duhet t’u garantohet çdo e drejtë individuale – pati deklaruar Konti
Stanislas Clermont-Tonnerre. “Ata nuk duhet të formojnë asnjë
organizëm politik dhe as urdhër fetar brenda shtetit; por duhet të
jenë qytetarë në mënyrë individuale”.87 Pjesa më e madhe e çifutëve
francezë e pranuan këtë kërkesë për praktikimin e fesë në mënyrë
private, ndonëse procesi i laicitetit nuk ndodhi aq ashpër sa ç’kishte
deklaruar Clermont-Tonnerre. Gjatë përpjekjeve të shekullit të
nëntëmbëdhjetë për ta vendosur fenë nën kontroll, institucionet
fetare çifute, ashtu si edhe ato katolike e protestante, u njohën
zyrtarisht e madje edhe u mbështetën financiarisht nga ana e shtetit.
Për shumë hebrenjë francezë, asimilimi ishte rruga e tyre e
zgjedhur. Pati udhëheqës të tyre që bënë thirrje për më shumë
përshtatje me mënyrën franceze të të jetuarit. Madje, disa prej tyre
propozuan që sabath-i të zhvendosej me të dielën. Të tjerë e
braktisën fenë krejtësisht, duke përqafuar në vend të saj, laicitetin
dhe shkencën. Ata që ishin për një sintezë të vlerave të përparuara
hebraike dhe franceze, kërkuan që të mos quheshin më hebrenjë
francezë (anëtarë të një kulture të veçantë), dmth francezë nga
pikëpamja gjeografike, por hebrenjë të Francës (français israélites),
individë francezë të origjinës hebraike, që ishin anëtarë me të drejta
të plota të kulturës vendase. Megjithatë, historiani Esther Benbassa
tregon se hebrenjtë që bënë karrierë në politikë e qeverisje, u hasën
me qëndrime diskriminuese. Shteti “i konsideronte si anëtarë të një
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grupi dhe jo si qytetarë me të gjitha të drejtat”.88 Identiteti i tyre
çifut (tipar ky sa racor aq edhe fetar), i përjashtonte nga ajo lloj
barazie që mbronin republikanët.
Prirjet anti-semite depërtuan thellë në Francë, dhe morën
trajtë të re prej viteve 1880 e në vazhdim, gjë që erdhi edhe me
rritjen e emigracionit nga Evropa Lindore i cili solli në Francë
hebrenjë të varfër, me praktika të ndryshme kulturore dhe fetare.
Pavarësisht përpjekjeve të hebrenjve francezë për t’u dalluar nga këta
të ardhur që shiheshin si të organizuar në rang fisnor e më të
kushtuar ndaj fesë, anti-semitët i përfshinë të gjithë brenda një
kategorie. Çështja Dreyfus (1894-1906), kur një zyrtar i nivelit të
lartë (komandant ushtrie), u akuzua për tradhti është një nga
incidentet më të njohura, por jo i vetmi në historinë e antisemitizmit në vend. Koncepti i armikut të brendshëm, i çifutit si
përfaqësues i një shteti të huaj, nuk u hoq asnjëherë. Kryeministri i
qeverisë së Frontit Popullor (1936), Léon Blum, përshkruhej nga
nacionalistët e krahut të djathtë si spiun bolshevik, pushtues armik
apo sëmundje kanceri që duhej të hiqej nga trupi i shtetit. Gjatë
qeverisjes Vichy (1940-44), ligjet që kufizonin lëvizjet dhe aktivitetet
e çifutëve u zbatuan për këdo që i përkiste fesë hebraike apo që
kishte dy gjyshër të racës çifute.89 Raca dhe feja trajtoheshin si
kategori të pandara, ku njëra përfshinte tjetrën.
Si pasojë e holokaustit, shumë hebrenjë francezë përqafuan
identitetin që ata apo gjyshërit e tyre kishin shmangur. Benbassa
tregon se tendenca ishte që pas kësaj çifutët ta mendonin veten më
88
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pak si francezë hebrenjë (français israélite) dhe më shumë si çifutë
francezë (juif français), duke vënë theksin mbi identitetin e dyfishtë.
Ky proçes u shoqërua edhe me kujdesin e qeverive pasardhëse për të
mos vepruar në mënyra që mund të konsideroheshin si anti-semite.
Këtu një rol të veçantë luan Holokausti i cili vazhdon të jetë një
çështje me rëndësi të madhe në Francë. Kjo mund të vihet re në
ligjin për anti-diskrimimin, në ligjet që dënojnë mohimin e
Holokaustit dhe në kujdesin që tregojnë deri edhe nacionalistët si Le
Pen, për të shmangur kritikat ndaj hebrenjve.
Por ardhja e hebrenjve nga Afrika Veriore në vitet 1950 dhe
1960 e ndryshoi ndjeshëm imazhin e hebrenjve francezë. Ashtu
sikur edhe evropiano-lindorët para tyre, ata kanë pamje të ndryshme,
janë më fetarë e më pak të asimilueshëm sesa bashkëkombasit e vet
francezë, ndonëse flasin frëngjisht dhe vijnë nga ish-vendet e
kolonizuara. Ata dallohen qartë që janë anëtarë të një komuniteti të
veçantë që ashtu si edhe muslimanët, lidhet me një besim fetar që i
përmbledh të gjitha aspektet e jetës. Në këtë komunitet, grave u
kërkohet të vishen në një mënyrë të caktuar, duke mbuluar trupin
dhe flokët. Ato luten veçmas nga burrat dhe nuk konsiderohen të
barabarta me ta. Përderisa u miratua ligji për shamitë, djemve
hebrenj u lejohej të mbanin kësula në shkollat publike, megjithëse
shumë prej tyre (si vajza ashtu edhe djem), ndjekin shkolla fetare,
duke preferuar më shumë edukimin hebraik sesa atë laik. Hebrenjtë
e ardhur nga Magrebi e shohin universalizmin francez në të njëjtën
mënyrë si edhe arabët/muslimanët, por megjithatë armiqësia e
laikëve u adresohet muslimanëve dhe jo hebrenjve. Këtu nuk po
them se hebrenjtë duhen vënë në shënjestër, absolutisht jo. Por dua
të theksoj sesi një rezultat i historisë së Francës gjatë Luftës së Dytë
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Botërore, është bërë refuzimi i anti-semitizmit dhe pranimi i faktit
se integrimi i plotë i hebrenjve është një proces i mundur.
Benbassa shkruan:
“mënyra të ndryshme të të qënit hebre janë zhvilluar, mënyra
që tregojnë pluralizmin dhe shumëllojshmërinë e një grupi
gjatë transformimit të tij (duke u identifikuar si çifutë
francezë, pavarësisht aktivitetit të tyre fetar). Për më tepër,
armiqësia e hapur ndaj çifutëve, mentaliteti se ata janë të
ndryshëm nga të tjerët dhe madje edhe mëdyshjet se një ditë
mund të zënë postin më të lartë në vend, janë zhdukur që
prej çlirimit. As tendenca e autoriteteve qeveritare për të
kthyer imazhin komunitar të kolektivitetit hebraik dhe as
konsolidimi i identitetit kolektiv dhe i gatishmërisë së disa
liderëve çifutë për të ndjekur të njëjtën linjë, nuk kanë gjasa
të vënë në pikëpyetje procesin e një integrimi të plotë.90
Ndonëse konflikti në Lindjen e Mesme dhe veçanërisht
trajtimi i palestinezëve nga Izraeli, është bërë shkak i disa kritikave
ndaj çifutëve gjatë viteve të fundit, një gjë e tillë nuk mund shihet si
tregues i rishfaqjes së anti-semitizmit. Portretizimet negative të tyre
janë më shumë një orvatje e gabuar, e bërë zakonisht nga
simpatizantë të palestinezëve, për të kundërshtuar politikën
pushtuese të Izraelit [Kjo mund të vijë edhe si pasojë e këmbënguljes
së mbrojtësve të politikës së Izraelit, që pretendojnë se çdo lloj
kritike ndaj këtij të fundit, është anti-semitizëm]. Pavarësisht këtyre
incidenteve, integrimi social për të cilin flet Benbassa, është një
proces në vazhdim.
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Ky ishte një integrim që në vitet përpara dhe gjatë Luftës së
Dytë Botërore, nuk mendohej se mund të ndodhte; është një
integrim që shumë njerëz e shohin si të pamundur për muslimanët,
siç e tregon edhe komenti i politikanes që citova më lart.
Muslimanët janë shënjestra kryesore e racizmit francez të ditëve të
sotme. Dhe, si për ironi, disa çifutë nuk shohin ngjashmëri mes
historisë së tyre dhe të muslimanëve.
Integrimi
Teoria e “përplasjes së qytetërimeve” u përdor në disa dekada
të politikës së qeverisë që, në dukje, po përpiqej me mënyra të
ndryshme për të integruar afrikano-veriorët në shoqërinë franceze.
Pavarësisht gjithçkaje, standarti për t’u bërë francez mbeti po ai që
kishte qenë: asimilimi. Dhe, së bashku me të vazhdoi edhe etiketimi
i muslimanëve si njerëz të paasimilueshëm.
Gjatë shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe pjesës më të madhe të
shekullit të njëzetë, Franca ishte një shoqëri emigrantësh. Ajo priti
të huaj më shumë se çdo vend tjetër perëndimor, duke përfshirë këtu
edhe Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, ndryshe nga Shtetet e
Bashkuara, e cila strehoi të ardhur të etnive e feve të ndryshme (e që
njihet për multikulturalizmin e saj), Franca u kërkoi emigrantëve që
të përshtaten me normat e kulturës vendase. Nuk është se ka më pak
diskriminim dhe konflikt në Shtetet e Bashkuara sesa në Francë.
Përkundrazi, këtu ka edhe më shumë hipokrizi, por ato që
ndryshojnë janë mënyrat ligjore dhe filozofike me të cilat luftohet
diskriminimi. Nëse motoja në Shtetet e Bashkuara është e pluribus
unum, në Francë është “shteti një dhe i pandashëm”. Termi “Një
dhe i pandashëm”, fjalë për fjalë do të thotë se dallimet nuk mund të
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njihen zyrtarisht. Nuk ka asnjë statistikë zyrtare për etnitë dhe fetë e
popullsisë. Nëse dallimet nuk dokumentohen, nga pikëpamja ligjore,
ato nuk ekzistojnë e në këtë mënyrë, ato nuk duhen toleruar e jo më
të reklamohen.
Kjo nuk do të thotë se politikë-bërësit nuk ishin të
ndërgjegjshëm për problemet në rritje të varfërisë dhe të çrregullimit
social tek popullsitë afrikano-veriore, përkundrazi. Nga këta
emigrantë që përbëjnë rreth 8 përqind të popullsisë, një e treta e tyre
janë të papunë. Ata janë të fundit që merren në punë e të parët që
hiqen prej saj. Shkalla e papunësisë së të rinjve me origjinë
algjeriane, të moshës 15-24 vjeç, madje edhe të atyre që kanë
diploma, është më shumë se dy herë më e madhe sesa e francezëve
“vendas” me të njëjtat të dhëna. Si edhe në vitet 1920 dhe 1930,
problemet në fjalë iu ngjitën më shumë dallimeve të pakalueshme
kulturore sesa kushteve social-ekonomike. Këtu shfaqet sërish
paradoksi i misionit të vjetër qytetërues: është “kultura” e afrikanoveriorëve ajo që fajësohet më shpesh për veçimin e tyre social, një
“kulturë” që e pengon integrimin e tyre në shoqërinë franceze.
Deltombe jep shembuj të analistëve televizivë, që kanë vënë theksin
në çuditshmërinë e këtyre të huajve dhe në mënyrën se si sjellja e
tyre i tendos “kufijtë e tolerancës” tek francezët. Me këtë, ata
nënkuptojnë se janë vetë afrikano-veriorët që e shkaktojnë racizmin.
Përsëri, përfundimi është po i njëjti: për sa kohë që afrikano-veriorët
nuk heqin dorë nga Islami, ata nuk mund të bëhen francezë. “Franca
është vendi i një sipërmarrjeje emocionuese, asaj të transformimit të
Islamit përmes kontaktit të tij me qytetërimin francez”91, thotë Jean
Daniel, themeluesi i Le Nouvel Observateur.
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Procesi qytetërues, dikur arsye për kolonizimin, po zbatohej
tashmë tek emigrantët. Individët që vinin nga ish-vendet e
kolonizuara duheshin integruar si shtetas francezë. Sipas një teorie të
integrimit, të formuluar nga politikë-bërësit në vitet 1980 dhe në
fillim të viteve 1990, dallimet kulturore lidhen me angazhime private
(dhe dytësore), që nuk kanë të bëjnë me identifikimin parësor të
individit si një qytetar i shtetit francez. Në zbatim të
rekomandimeve të një mekanizmi këshillimor, të ngritur për
çështjen e “integrimit” si dhe në vazhdën e miratimit të një sërë
ligjesh për të forcuar kontrollin mbi “të huajt” që jetojnë në Francë,
në vitin 1993, qeveria rishikoi rregullat për nënshtetësinë dhe caktoi
rregulla të reja për nënshtetësinë e fëmijëve të lindur në Francë, por
nga prindër të huaj. Në bazë të rregullave të reja, ky brez i dytë
duhej të kërkonte shtetësinë, duke shfaqur dëshirën e tyre si individë
për t’u bërë pjesë e kontratës civile dhe gatishmërinë për të lënë
mënjanë përkatësitë grupore. Për më tepër, fëmijët e algjerianëve, të
lindur përpara pavarësisë (në kohën kur Algjeria ishte akoma
franceze), duhej të kishin dëshmi të “origjinës” (çka kishte gjithashtu
nuanca të asimilimit), për të aplikuar për nënshtetësi. Të bëhesh
shtetas, thuhej në një raport të vitit 1993, do të thotë të refuzosh
ekzistencën e minoriteteve të ndryshme etnike dhe kulturore e të
pranosh arsyetimin që bazohet në barazinë e individëve”.92 Arabët
mund të bëheshin plotësisht francezë vetëm si individë të veçantë
(vënia e theksit mbi individët, që është edhe çelësi i ideologjisë
republikane, vazhdoi pas ardhjes në pushtet të socialistëve në vitin
1997, madje edhe kur ata hoqën dëshminë e kërkuar për
“origjinën”).
92

Adrien Favell, Philosophies of integration: Immigration and the idea of citizenship in France
and Britain (New York: Palgrave, 2001), fq. 70.

Racizmi

91

Problemi i kësaj politike qëndronte në faktin se afrikanoveriorët ishin përcaktuar tashmë si anëtarë të komuniteteve, kundër
të cilëve bëheshin diskriminime. Ata jetonin në enklava të veçanta,
në skajet e qyteteve dhe dalloheshin për nga pamja me banorët e
pjesëve qendrore të qytetit. Veçimi gjeografik ua përcaktoi kufinjtë
këtyre “komuniteteve”, por gjithashtu fshiu shumë prej dallimeve që
ekzistonin ndërmjet arabëve dhe muslimanëve që jetonin në to. Si
do të mund të zhvisheshin individët nga veçoritë që u janë ngjitur
atyre për shkak të vendit të origjinës, të vendit të prindërve të tyre, të
vendit ku tashmë jetonin apo nga etiketimet që u ishin vënë? Si do
të mundnin individët, ta përqafonin privatisht Islamin si fe, pa
ngjallur dyshime se “identitetet komunale” mund të përcaktonin
krejt jetën e tyre? Cilat praktika përbënin shfaqje të angazhimeve
personale? A nuk kishte ende norma kulturore që përcaktonin atë
çka ishte individuale? Një vajzë me shami ishte anëtare e një
“komuniteti”, por një tjetër me minifund vetëm se shprehte
individualitetin e saj. A ishte ky një dallim objektiv apo një dallim që
ngrihej mbi standartet normative të një neutraliteti të shtirur?
“Integrimi” nuk u mor me këto dilema therëse. Në vend të tyre, ai
rivendosi kontrastin ndërmjet muslimanëve komunalë e francezit
individualist si dhe logjikën raciste, mbi bazën e së cilës ngrihej një
kontrast i tillë. “Këta të rinj afrikano-veriorë, bij të emigrantëve... sot
ndjehen më shumë francezë sesa muslimanë” – shkruante një gazetar
optimist.93 Zgjedhja ishte e qartë: këta njerëz mund të bëheshin
“plotësisht francezë” vetëm duke hequr dorë nga të gjitha shenjat që
tregonin se i përkisnin besimit islam. Madje edhe pas kësaj, ata
kishin gjasa të mbeteshin të mënjanuar nga shoqëria, së cilës tashmë
i përkisnin, për shkak të të gjitha dallimeve të tjera (si prirja për
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krime dhe shfrenimi seksual, fanatizmi fetar dhe dembelizmi,
zakonet dhe besimet “tradicionale”). Megjithëse disa intelektualë
francezë paraqitën një projekt integrimi që kërkonte njohjen e
dallimeve në popullatë, duke i përcaktuar dallime të tilla si elementë
përbërës të një shteti mozaik, ky projekt i tyre u hodh poshtë nga
shumica, me pretendimin se ishte i ngjashën me multikulturalizmin
amerikan. Multikulturalizmi amerikan ishte kaotik dhe përçarës. Ai
ishte i kundërt me universalizmin francez, që ngriti një shtet, uniteti
i të cilit qëndron në faktin se çdo person shihet vetëm si individ i
veçantë.
Në të vërtetë, kishte edhe nga ata përfaqësues të Islamit “të
moderuar”, të cilëve iu dëgjua fjala. Për shembull, imami i xhamisë
së Parisit deklaroi disa herë se terrorizmi dënohej nga shumica e
ndjekësve të tij. Megjithatë, asgjë nuk ishte e mjaftueshme për t’i
bërë muslimanët të pranueshëm. Madje edhe Islami i moderuar
dukej se mbante njollën e ekstremizmit. Studiuesi polemizues
zvicerian, Tarik Ramadan, u shpreh se jo vetëm që Islami mund të
bashkëjetonte me një shtet laik, por që ekzistonte edhe një lëvizje e
quajtur feminizëm islamik. Ramadan u akuzua për mungesë
sinqeriteti nga disa feministë francezë, të cilët thanë se ai kishte
deklaruar tjetër gjë para audiencës franceze në gjuhën frënge e një
gjë krejt tjetër, kur u kishte folur muslimanëve në arabisht. Edhe
nëse kjo akuzë qëndron (gjë për të cilën nuk kam informacion), ajo
çka dua të theksoj këtu është se këta feministë e konsiderojnë
Islamin si domosdoshmërisht kundra feminizmit.
Refuzimi për t’i dhënë besueshmëri çdo lloj forme të Islamit,
nuk u shfaq askund më dukshëm sesa në rastin e polemikave për
shaminë, që shpërthyen në vitet 1989, 1994 dhe 2003. Sytë e pjesës
më të madhe të francezëve nuk mund ta kapin natyrshëm imazhin e
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një muslimaneje të moderuar që mban ferexhe. “Ferexheja është një
akt terrorist” – shkruante filozofi André Glucksmann në faqet e
L’Express, në vitin 1994.94 Sipas këndvështrimit të tij, ferexheja ishte
shenjë, jo e angazhimit personal fetar (siç mund të jetë kësula për një
djalë hebre), por e kundërshtimit të hapur, e refuzimit të qëllimtë të
integrimit, e mungesës së dëshirës për t’u bërë francez. “Ju pëlqen
apo jo, mbajtja e ferexhesë është një lloj agresioni”95, deklaroi
Presidenti Jacques Chirac në vitin 2003. Këtu vëmë re një përsëritje të
komentit të Gjeneral Bugeaud, që pati bërë gjatë pushtimit të
Algjerisë në vitet 1840 (“Arabët na shmangin ne, sepse i mbajnë
gratë larg vështrimeve tona”). Jean Daniel, bindjet e të cilit anonin
nga e majta e Chirac-ut, i dënoi ata që e pranonin ferexhenë:
“Antikolonializmi, - shkruante ai, na çoi drejt tolerimit të dallimeve.
Patriotizmi republikan duhet të kërkojë njëtrajtshmërinë”.96 Me fjalë
të tjera, derisa “ata” të bëhen krejtësisht si “ne”, procesi i integrimit
nuk është i mundur, dhe sipas përcaktimit, “ata” nuk janë “ne” dhe
nuk mund të bëhen kurrë të tillë.
Rasti ndoshta më dramatik i kokëfortësisë së misionit të
vjetër “qytetërues” kolonial, është ai i një debati televiziv, në janar të
vitit 2004. Në të ishin të ftuara Saida Kada, themeluesja e Femmes
françaises et musulmanes engages (Gratë muslimane franceze në
veprim), e cila mban vetë shami dhe e mbron atë si një formë të
shprehjes fetare dhe jo politike, dhe Elisabeth Badinter, një mbrojtëse
e fortë e “vlerave të Republikës”. Duke këmbëngulur se shamia nuk
ishte në kundërshtim me lirinë e grave, por në fakt përfaqësonte një
zgjedhje individuale, Kada bëri thirrje për një njohje më të mirë të
94
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Islamit: “Mendoj se sot ngatërrohen dy gjëra me njëra-tjetrën (e qe
në fakt duhet të jenë të ndara): emancipimi dhe Perëndimizimi. E
shqetësuar, Badinter ndërhyri me këto fjalë: “Pikërisht, ato janë të
lidhura ngushtë me njëra-tjetrën”.97 Në komentin e saj vihet re një
devijim i debatit nga fenomeni i “Perëndimizimit” tek vlerat
emancipuese të Francës dhe prej aty, në mënyrë të nënkuptuar, tek
modernizmi. Për Badinter, “Franca”është mishërimi më i lartë e
perëndimores dhe i modernes.
Ligji i 23 shkurtit të vitit 2005
Si për të hedhur poshtë argumentin e parashtruar nga
kritikët e politikës së qeverisë për integrimin, se së fundmi,
emigrantët po trajtoheshin mbi bazat e një “racizmi të respektuar”,
në fillim të vitit 2005 u miratua pa shumë zhurmë një ligj, qëllimi i
te cilit ishte të tërhiqte votuesit pied noir (kolonët), duke shprehur
mirënjohjen e shtetit ndaj “grave dhe burrave që morën pjesë në
punën e bërë nga Franca” në territoret e mëparshme të Algjerisë,
Marokut, Tunizisë dhe Indokinës, për të “vlerësuar vuajtjet dhe
sakrificat e tyre” si kur ishin administratorë dhe ushtarë në koloni,
ashtu edhe pas riatdhesimit si dhe për t’u dhënë shpërblime
pasardhësve të tyre. Për ata që kishin dhënë jetën për Francën gjatë
luftrave kolonizatore në Afrikën e Veriut, do të ngrihej një
përmendore. Ata që u dalluan për vlerësim të veçantë dhe për
mbrojtje ndaj “fyerjeve dhe shpifjeve” ishin harki-të, një minoritet
algjerianësh që kishin luftuar përkrah francezëve.98 Ishte ky rast kur,
më në fund, u pranua besnikëria politike e “arabëve” apo e
97
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“muslimanëve” (por edhe kësaj radhe ligji nuk arriti të dilte mbi
armiqësitë ekzistuese: në vitin 2005, kryetari i bashkisë së qytetit së
Montpellier, i quajti
harki-të “sous hommes” (jo plotësisht
njerëzorë).
Pjesa më e çuditshme e ligjit dhe ajo që shkaktoi protesta tek
disa historianë të njohur, ishte neni 4, që lidhej me studimin
shkollor dhe mësimin e lëndës së kolonializmit nëpër universitete.
“Programet e studimit universitar do t’i kushtojnë vëmendjen e
merituar historisë së pranisë së Francës në vendet e tjera, e
veçanërisht në Afrikën Veriore. Programet shkollore duhet të njohin
në mënyrë të veçantë, rolin pozitiv të luajtur nga Franca në këto
vende si dhe t’u japin përparësinë e duhur historisë e sakrificave të
luftëtarëve në ushtrinë franceze, që janë kthyer nga ato territore.99
Historianët protestues e hodhën poshtë këtë lloj “historie
zyrtare”, sepse “cënonte neutralitetin e shkollave dhe lirinë e
mendimit”. Gjithashtu, ata argumentuan se duke vënë theksin vetëm
mbi “rolin pozitiv” të kolonizimit, ligji “përgënjeshtronte zyrtarisht
krimet, masakrat që shpesh përbënin akte gjenocidi, skllavërinë dhe
racizmin”, që ishin pjesë e kësaj të shkuare. Ndonëse disa gazetarë
hodhën dyshime se miratimi i ligjit, ishte vepër e lobit pied noir,
komenti i historianëve duket i drejtë. Ligji, thanë ata, “ligjëron një
komunalizëm nacionalist, që do të çojë në shfaqjen e komunalizmit
nëpër grupe, e shkuara e të cilëve mund të ketë qenë e mohuar”. E
thënë me fjalë të tjera, historianët kishin frikë se ligji vetëm se do t’i
armiqësonte më shumë afrikano-veriorët, që ishin viktima të
diskriminimit, diskriminim ky i lidhur me statusin e tyre si individë
99
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të ardhur nga ish-vendet e kolonizuara. Ai do ta vinte Francën
kundër “emigrantëve” të saj, duke shtuar më tepër fyerjet dhe ndarjet
mes palëve. Kjo do të ndodhte jo vetëm sepse afrikano-veriorëve do
t’u mohohej vlefshmëria e eksperiencës së tyre historike, por edhe
sepse nuk do të ekzistonte ndonjë mënyrë për ta bindur “Francën” ta
pranonte atë.100
Ligji i 23 shkurtit të vitit 2005, përbën një prej momenteve
të çuditshëm, në të cilin një veprim zyrtar, i përcaktuar për të
fshehur diçka, bën pikërisht të kundërtën: në këtë rast, faktin se e
shkuara koloniale, pjesë e së cilës ishin diskriminimi dhe denigrimi i
afrikano-veriorëve, vazhdonte t’i krijonte shtetit probleme, që në
dukje ngjanin si të pafundme dhe të pazgjidhshme. Dukej sikur në
mungesë të një zgjidhjeje reale, shteti nuk kishte ç’të bënte tjetër
veçse ta “shtypte” problemin. Sigurisht, vështirësia nuk qëndron
vetëm në faktin se “e shtypura” rikthehet në mënyrë të
pandryshueshme, por edhe sepse ajo shoqërohet me shenja, që më
pas krijojnë shqetësime të tjera. Në vend që t’i zbuste polemikat e
shkaktuara nga ndalimi i shamisë në vitin 2004, ligji i 23 shkurtit të
vitit 2005, zbuloi motivet që qëndronin pas këtij ndalimi: dëshirën
për ta asgjësuar e jo për t’u përballur me sfidën gjithnjë e në rritje
ndaj republikanizmit francez, të dalë nga vetë pasojat e historisë
koloniale. Në vazhdën e këtij argumentimi, mund të thuhet se
trazirat e bëra nga të rinjtë e pakënaqur të periferisë në vjeshtën e
vitit 2005, dëshmuan se mospranimi i sfidës, nuk çoi në largimin e
kësaj të fundit.
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Përfundim
Pavarësisht përpjekjeve të kohëve të fundit për ta fshirë atë,
trashëgimia e kolonializmit vazhdon ende të ekzistojë. Ajo u zgjerua
edhe pas fundit të perandorisë franceze. Gjurmët e saj duken edhe
sot në debatet e zhvilluara rreth statusit të “emigrantëve”
arabë/muslimanë. Madje, edhe termi “emigrant”, i përdorur për
afrikano-veriorët (dhe ndonjëherë edhe për afrikano-perëndimorët e
ish-kolonive të Francës, por asnjëherë për ata me origjinë
“evropiane”), pavarësisht kohës kur kanë ardhur ata në Francë,
tregon jo vetëm mungesën e integrimit të tyre të tanishëm, por edhe
pamundësinë e një integrimi të mëvonshëm. Paradoksi i misionit të
qytetërimit të të paqytetëruarve, vazhdon. Edhe pse karakteristikat
që u janë ngjitur afrikano-veriorëve francezë, kanë ndryshuar me
kalimin e viteve, njolla e origjinës së tyre, i ndjek ata ngado.
Ndonëse shumë prej tyre janë tashmë shtetas të ligjshëm, vetëm disa
kanë arritur të kapin poste drejtuese, sidomos në politikë dhe në
profesione të caktuara. Rasti i fundit e që bëri edhe shumë bujë, ai i
emërimit të një muslimani si prefekt (post thuajse i njëjtë me atë të
guvernatorit), shkaktoi protesta të shumta (e madje pati edhe
kërcënime me vdekje), pasi ai ishte i pari nga klasa e vet, që zgjidhej
në një post të tillë. Diskriminimi është një problem shqetësues.
Gjatë trazirave të vitit 2005, u përmend se në polici kishte shumë
pak arabë të punësuar, ndonëse ky lloj kontigjenti do t’i kishte
pakësuar përplasjet në lagjet e getove. Po gjatë këtyre trazirave, disa
analistë e paraqitën “Islamin” si arsyen e revoltës së të rinjve të
pastrehë e të varfër, veprimet e të cilëve shtyheshin pak ose aspak
nga motivet fetare. Sipas një logjike të gabuar, kjo trazirë urbane (si
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edhe dështimi i këtyre të rinjve “emigrantë” për t’u integruar) iu ngjit
fillimisht Islamit. Ajo çka i bën përjetësisht inferiorë këta
“muslimanë” nga Afrika e Veriut, është feja që kanë. Pranimi i
Islamit nga ana e tyre shërben si një argument më shumë për të
treguar se, pavarësisht gjithçkaje, ata nuk mund të bëhen kurrë
plotësisht francezë. Këtu del sërish në pah tensioni i vazhdueshëm
që e njollos “misionin qytetërues” që nga fillimi i tij. Nga njëra anë,
premtimi i përfshirjes u bëhet atyre që zgjedhin të bëhen francezë,
dhe nga ana tjetër, vetë karakteristikat që i etiketojnë ata si njerëz që
kanë nevojë për t’u “qytetëruar”, e pengojnë realizimin e këtij
premtimi. Kjo ndodh sepse ajo çka e përligj superioritetin e
francezëve, ajo çka i bën ata qytetërues (dhe jo shtypës), është
pikërisht inferioriteti i atyre që ata duan t’i “lartësojnë”.
Në këtë kapitull argumentova se ferexheja në debatin
republikan francez, trajtohet me terma raciste. Që në kohët e
hershme të pushtimit, gjatë shkolonizimit dhe pas tij, ferexheja është
konsideruar si simbol i fuqishëm politik. Ajo ka ushqyer fantazitë e
dominimit e të nënshtrimit, si edhe ato të joshjes e të terrorit. Për
disa, ajo është shfaqje e gjallërisë, për disa të tjerë shenjë viktimizimi
e për shumë të tjerë, ajo është mjet praktik lufte. Nuk është për t’u
habitur që ferexheja vazhdon të jetë një çështje e nxehtë në Francë,
në këtë vend me një të kaluar koloniale dhe me popullsi të etnive të
përziera. T’i vësh kufi mbajtjes së ferexhesë do të thotë t’i vësh kufi
jo vetëm Islamit, por edhe dallimeve të popullsive arabe dhe
muslimane, është një mënyrë për të këmbëngulur në superioritetin e
përjetshëm të “qytetërimit” francez përballë një bote në ndryshim.
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3
SHEKULLARIZMI
Racizmi ishte vetëm nënteksti i polemikave për shaminë,
pasi justifikimi i tyre i hapur ishte shekullarizmi. Ligji i ndalimit të
shenjave “të dukshme” të përkatësisë fetare në shkollat publike, u
konsiderua mbi të gjitha, si mbrojtje e “laicitetit”, e “themeleve” të
republikanizmit francez, e parimit që bëri ndarjen e qartë ndërmjet
fesë dhe shtetit. Mbajtja e shamive u interpretua si futje e fesë
brenda hapësirës së shenjtë laike të shkollës, hapësirës në të cilën
formohen shtetasit francezë. Sipas mbështetësve të ndalimit të
shamisë, po vihej në diskutim e ardhmja e vendit, vetë uniteti i
strukturës sociale të tij. “Nga pikëpamja etimologjike, - thuhet në
fillim të raportit të Asamblesë Kombëtare (Shekullarizmi dhe
shkollat), “laiciteti rrjedh nga laos-i, që nënkupton një tërësi të
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pandashme njerëzish”.101 Ndonëse raporti pranoi se duheshin
respektuar të drejtat e vetëdijes individuale dhe se duhej ruajtur
neutraliteti i shtetit në raport me diversitetin e besimeve fetare të
popullsisë së tij, prapëseprapë uniteti i vendit mbetej më i
rëndësishmi. Në ndonjë përplasje të mundshme midis të drejtave
individuale dhe sovranitetit të shtetit, ato që duhet të kenë
gjithmonë përparësinë kryesore, janë interesat e këtij të fundit.
Megjithatë, pavarësisht këtyre pohimeve të forta, polemikat
për shaminë hapën një debat të zjarrtë rreth domethënies së
shekullarizmit francez, kufijve të lejimit fetar dhe parimeve
themelore të republikës. Ithtarët e ligjit për ndalimin e shamive
ngulnin këmbë se një ligj i tillë vetëm se do të zbatonte kufijtë e
vendosur prej kohësh ndërmjet sferës publike dhe asaj private,
ndërmjet sferës politike dhe asaj fetare. Në fakt, debatet treguan se
kufinj të tillë nuk ishin përcaktuar qartësisht. Dhe ishte pikërisht
mungesa e qartësisë në fjalë dhe nevoja e madhe për të, ato që e çuan
situatën në krizë.
Ndonëse rasti francez duhet trajtuar në bazë të historisë së tij
të veçantë, çështjet që vihen në diskutim kanë një domethënie më të
gjerë. Sot, shumë prej nesh përballen me sfida, që lidhen me parimet
e organizimit shoqëror dhe politik, të vendosura prej kohësh. Një
ndër këto parime është shekullarizimi. Në linja të përgjithshme, kjo
fjalë përcakton ndarjen e fesë nga shteti, por kjo ndarje është kuptuar
dhe zbatuar në mënyra të ndryshme përgjatë historisë. Në Amerikë,
në vendin e minoriteteve fetare, që vuajtën persekutime në duart e
sunduesve evropianë, kjo ndarje midis fesë dhe shtetit ishte
përcaktuar për të mbrojtur fetë nga ndërhyrja e qeverisë. Në
amendamentin e parë të kushtetutës thuhet: “Kongresi nuk miraton
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ligje që respektojnë institucionin e fesë apo që ndalojnë ushtrimin e
lirë të saj”. Ky amendament është formuluar për të mos lejuar
çdonjërën prej feve, të kenë kontroll mbi çështjet shtetërore. Në
Francë, ndarja kishte për qëllim të siguronte besnikërinë e individëve
ndaj republikës, duke rrëzuar kështu, pushtetin politik të Kishës
Katolike. Këtu shteti kërkonte që shtetasit të kenë besnikëri të fortë
e të pandashme ndaj kombit, çka nënkuptonte se kërkesat e
komuniteteve fetare konsideroheshin si pjesë e sferës private. Kjo u
quajt mbrojtje shtetërore e individëve nga kërkesat e fesë. Në Francë,
shteti i mbron individët nga feja; në Amerikë, fetë mbrohen nga
shteti dhe ky i fundit nga feja. Por, në të dyja rastet, kërkohet që
politika të jetë e lirë nga ndikimi fetar. Për demokracinë
republikane, është shumë e rëndësishme që feja të jetë një çështje
personale. Dallimi ndërmjet privates dhe publikes (besimit fetar dhe
detyrimeve të individit ndaj shtetit), bazohet në tradita të lidhura
historikisht me Kristianizmin.
Sot, shpesh në emër të demokracisë, grupet fetare kanë
filluar të kërkojnë njohjen e besimeve dhe interesave të tyre të
veçanta dhe e shohin shekullarizmin si një pengesë për gëzimin e të
drejtave të tyre të plota si qytetarë. Për më tepër, disa prej tyre, për
shembull fondamentalistët kristianë në Shtetet e Bashkuara, shkojnë
më tej, duke mos i pranuar themelet shekullare të shtetit dhe duke
këmbëngulur në “kthimin” e besimeve “të hershme” fetare të të
parëve.
Përveçse objekt i sulmeve të së djathtës, shekullarizmi është
kritikuar edhe nga e majta. Elementë të së majtës e shohin atë si një
mënyrë, nëpërmjet së cilës shtetet kanë krijuar forma të pranueshme
të fesë dhe njëkohësisht edhe si një maskë për sundimin politik të “të
tjerëve”, një formë kjo e etnocentrizmit apo e kripto-kristianizmit,
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produkti i veçantë i historisë së komb-shtetit evropian. Kërkesa e tij
për universalizëm (që për kritikët është një universalizëm i rremë) ka
shërbyer si justifikim i përjashtimit apo i mënjanimit të anëtarëve të
kulturave jo-evropiane (në të shumtën e rasteve emigrantët nga ishvendet e kolonizuara), në sistemet e besimit të të cilëve nuk bëhet
një ndarje e ngjashme midis sferës publike dhe asaj private. Në librin
e tij me titullin provokues “Pse nuk jam shekullarist?”, teoricieni
politik William Connolly, shkruan: “Qeverisja demokratike
degjeneron lehtë në krijimin e unitetit përmes demoralizimit të
dallimeve”.102 Kjo shpjegon atë që ndodhi në rastin e polemikave për
shaminë. Ligji vinte theksin në dallimin e papranueshëm të atyre,
identiteti personal/fetar i të cilëve realizohej duke veshur hixhabin,
ndonëse këto vajza nuk kërkonin t’ua impononin besimin e tyre
shokëve të shkollës. Ato thjesht ngulën këmbë se, duke mos e
mbajtur shaminë, identiteti i tyre nuk do të ishte i plotë.
Nga këndvështrimi im si amerikane, rasti francez është një
argument kundër shekullarizmit, dëshmi e asaj çfarë thotë Connolly,
se pasoja të tij mund të jenë intoleranca dhe diskriminimi.
Megjithatë, për francezët, rritja e fuqisë politike të kristianëve
evangjelistë në Shtetet e Bashkuara, tregon pikërisht të kundërtën:
nevojën urgjente për një shtet të fortë shekullar. Nëse moralizmit
kristian, të paraqitur si një e vërtetë e shpallur, i lejohet të diktojë
standarte sjelljeje për këdo, nëse si rezultat, e drejta për të jetuar e lë
pas të drejtën për të zgjedhur, atëherë demokracia që njohim ne,
ndalon së ekzistuari. Ky është një argument me të cilin pajtohem.
Kështu, më duket se gjendem përballë një dileme të vështirë: pro apo
kundër shekullarizmit? A është ai një parim që shtrembërohet kaq
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lehtësisht sa ç’duket në rastin francez? A na mbron
domosdoshmërisht ai nga absolutizmi fetar? A është e mundur të
ndahet një ideal abstrakt nga historia e tij reale dhe nga përdorimet
politike që i bëhen? A janë vetë këto pyetje një tregues i asaj që një
antropolog e ka quajtur një “rrugë pa krye të liberalizmit”, shterjen e
besimeve iluministe në kuadrin e një bote të re globale? Apo sillen
rreth asaj që filozofi Slavoj Žižek e sheh si grackë që e përjashton
politikën, duke i menduar parimet abstrakte universale vetëm në
terma realë?103
Vështirësia e shtjellimit të kësaj teme vjen nga fakti se
shekullarizmi është njëherësh edhe produkt i historive të veçanta të
komb-shteteve kristiane evropiano-perëndimore, edhe parim i
deklaruar si universal. Parimi ngërthen në vetvete edhe përdorimet e
ndryshme historike të tij, kështu që është e vështirë ta trajtosh atë në
terma abstrakte. Sidoqoftë, është pikërisht abstraksioni ai që hedh
bazat për argumentimin e rasteve të veçanta, si: mospërfshirja e
teorisë së krijimit në programin mësimor të shkollës publike në
Shtetet e Bashkuara apo ndalimi i shamive islame në shkollat
publike franceze. Me qëllim që të bëjmë dallimin ndërmjet këtyre dy
rasteve, duhet të shohim rezultatet konkrete të tyre: në rastin e parë,
bëhet fjalë për atë që të gjithë fëmijëve u mësohet diçka që është e
diskutueshme; në të dytin, për të drejtën e një grupi të vogël
fëmijësh për të mësuar atë që mësojnë të gjithë të tjerët, pavarësisht
dallimit personal fetar që shfaq veshja e tyre. Sigurisht,
shekullarizimi shfaqet në të dyja rastet. Në të parin, ai i përjashton të
vërtetat fetare nga programi mësimor i shkollës publike, ndërsa në të
dytin, kërkon që në shkollat publike të mos ketë shenja të
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përkatësisë fetare të nxënësve. Përveç këtyre, rëndësi ka edhe
rezultati demokratik i procesit. Në rastin e parë, pakicës i ndalohet
t’ia diktojë besimin e saj fetar shumicës, ndërsa në rastin e dytë,
pakicës i mohohet e drejta e besimit, atë të drejtë që shumica e
gëzon. Në këtë aspekt, më intereson më shumë te merrem me
rezultatet demokratike sesa me vetë parimin e shekullarizmit.
Shekullarizmi mbart në vetvete shumë domethënie që duhen
trajtuar, pasi ato përcaktojnë mënyrën se si ne sillemi ndaj fesë në
përgjithësi dhe ndaj Islamit në veçanti. Sot, shekullarizmi barazohet
me modernizmin, ndërsa feja me traditën. Si në aspektin e tij
historik, ashtu edhe në atë parimor, shekullarizmi konsiderohet si
një shenjë e modernes, si hap i parë drejt demokracisë, si triumf i
arsyes dhe i shkencës mbi supersticionin, ndjenjën dhe besimin e
padiskutueshëm. Sipas këtij këndvështrimi, shteti bëhet modern
duke e ndrydhur apo duke e kthyer fenë në një çështje private, pasi
kjo e fundit shihet si personifikim i iracionalitetit të traditës, si një
pengesë për debatin e hapur. Feja lidhet me të shkuarën, ndërsa
shteti shekullar me të tashmen e të ardhmen. Kështu, në disa vende
joperëndimore, feja është kthyer me forcë në një çështje private (në
ndonjë rast është nxjerrë edhe jashtë ligjit) dhe është zgjedhur
shekullarizmi si një rrugë kombëtare drejt modernizmit. Këtu mund
të përmendim rastin e Turqisë në vitin 1923, të Iranit në vitin 1936,
nën sundimin e shahut si dhe të Indisë, në periudhën e paravërisë së
saj, në vitin 1947. Në Bashkimin Sovjetik dhe shtetet e tij përbërëse,
shekullarizmi u zbatua zyrtarisht me kalimin e kohës, ashtu sikurse
socializmi.
Megjithatë, po të hedhim një vështrim krahasues, do të vëmë
re se ka shtete moderne që nuk janë shekullare si dhe fe që nuk janë
tradicionale; ka shtete shekullare që nuk janë demokratike (që
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ndalojnë çdo mendim të ndryshëm) dhe fe, jurispridenca e të cilave
është rezultat i debatit të vazhdueshëm shpjegues. Fetë, jo vetëm që
përmbajnë në vetvete një arsyetim dhe një logjikë të vetën, por edhe
janë zhvilluar me kalimin e kohës. Teologët dhe juristët e tyre i kanë
ri-interpretuar tekstet themelore në raport me kushtet sociale,
ekonomike dhe politike. Në mënyrë të ngjashme, shumë shtete janë
shekullarizuar duke njohur besimet e shtetasve të tyre dhe duke
gjetur mënyra për t’i favorizuar ato, ndonjëherë duke i zyrtarizuar
pushimet fetare (e diela e Sabath-it në vendet kristiane është rasti i
parë), ndonjëherë duke u këshilluar me udhëheqësit fetarë për
ndikimin që mund të kenë ligje të caktuara tek ndjekësit e tyre e
ndonjëherë duke përfshirë blloqe fetare në parlament. Ky lloj
trajtimi i fesë nga shtetet shekullare është rezultat jo vetëm i
përshtatjes pragmatike, por edhe i interpretimit dhe ri-interpretimit
të parimit të shekullarizmit në veçanti dhe i ndryshimit të
konteksteve.
Në vend që ta konsiderojmë fenë si të kundërt me
shekullarizmin, është me interes të shohim se si ato funksionojnë
ndonjëherë si sisteme paralele interpretimi. Kjo mund të thuhet me
siguri për besimin protestant, si dhe për Judaizmin e Islamin, ku nuk
ka as centralizim institucional dhe as një prijës të vetëm feje. Si
shtetet demokratike, ashtu edhe këto fe u referohen teksteve
themeltare (kushtetutave, shpalljes hyjnore, organizmave ligjorë), ua
ngarkojnë ekspertëve (avokatëve, gjyqtarëve, teologëve) autoritetin
për të bashkërenduar tekstin me interpretimin, por gjithashtu janë të
hapur ndaj diskutimit të kuptimeve të ligjeve, të cilat përcaktojnë
rregulla për sjelljen dhe shprehjen e besimit. Nuk dua ta çoj këtë
analogji më tej, pasi kaq është e mjaftueshme për të arsyetuar për
etiketimin që i bëhet fesë si një pengesë si për demokracinë, ashtu
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edhe për ndryshimin. Nuk e mohoj se në shtetet shekullare,
marrëdhënia ndërmjet sferës politike dhe asaj fetare janë asimetrike,
se shtetet demokratike kanë pushtet detyrues që e tejkalon çdo lloj
ndikimi që mund të ketë feja, por rëndësia e interpretimit është një
fakt që i duhet kushtuar vëmendje. Në këtë mënyrë i hapet rrugë
marrëdhënies ndërmjet shtetit dhe feve të tij, duke e çuar atë drejt
negociatave, pa qenë e nevojshme që as të shtypet feja me forcë e as
të hiqet dorë nga demokracia, e cila mbetet një hapësirë ku zgjidhja
politike nuk arrihet asnjëherë mbi bazën e së vërtetës fetare. Në
kombet kristiane të Evropës Perëndimore, parimi i shekullarizmit
mund të përshkruhet nga pikëpamja historike, si një parim që mbron
sferën politike nga ndikimi përcaktues i një feje mbizotëruese,
ndërkohë që e pranon rëndësinë publike (sociale, kulturore) të fesë.
Ajo nuk është vetëm një çështje personale, individuale.
Sipas këtij përcaktimi, kufizimi i Islamit në Francë në emër
të shekullarizmit, përbën shtrembërim të vetë historisë së këtij
kombi. Ose ndoshta është më mirë të thuhet se një aspekt i veçantë i
shekullarizmit, i shprehur me fjalë të forta kundërshtuese siç është
përjashtimi i fesë nga sfera publike, u shndërrua në mjet ideologjik,
në një fushatë kundër muslimanëve. Kjo ishte një tjetër mënyrë e
lënies së popullsive muslimane jashtë kufijve të “Francës”, duke e
konsideruar fenë dhe kulturën e tyre jo vetëm si të ndryshme, por
edhe të rrezikshme.
Laiciteti
Përkrahësit francezë të ligjit për ndalimin e shamive e
quajtën veten apostuj të shekullarizmit. Ky nuk ishte një
shekullarizëm çfarëdo, por një shekullarizëm i versionit francez,
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njëherësh më universal se çdo version tjetër dhe unik për historinë
franceze dhe karakterin kombëtar francez (“une singularité
française”). Ky shekullarizëm nguli këmbë për të vërtetën e tij dhe
për rrezikun që i kanosej nga feja, e cila konsiderohet si një e vërtetë
e rreme. Siç e kam përmendur më lart, laiciteti i referohet jo vetëm
ndarjes së fesë nga shteti, por edhe rolit të shtetit në mbrojtjen e
individëve nga feja. Për më tepër, ai bazohet në konceptin se
shekullarja dhe e shenjta mund të ndahen në jetën e individit.
Çështjet e vetëdijes individuale janë personale dhe duhet të jenë të
lira nga ndërhyrja publike. Detyra e shtetit është ta mbrojë këtë
privaci. Ndryshe nga demokracitë e tjera shekullare, shkruan Bernard
Stasi në parathënien e raportit të komisionit të tij, Franca e ka
ngritur laicitetin në nivelin e një vlere themeltare”.104 Fjalët e Stasit
dhe të kolegëve të tij nxorrën ne pah natyrën absolutiste të besimeve
të tyre dhe nacionalizmin e zjarrtë që i karakterizon ata. Shkolla
ishte një hapësirë “e shenjtë”; shekullarizmi ishte një “un méta-idéal
humain”105; ndalimi i shamisë ishte i domosdoshëm për të
parandaluar marrjen në zotërim të shkollës nga “rruga”. Luftës iu
dha trajta e një “krize” të vërtetë, një luftë deri në vdekje ndërmjet dy
të kundërtave ekstreme: në terma abstrakte, ndërmjet republikës dhe
fesë, modernizmit dhe traditës, arsyes dhe supersticionit e në terma
konkrete, ndërmjet Francës bashkëkohore dhe Islamit. Imazhi i një
konflikti përfundimtar ndërmjet të vërtetës dhe të pavërtetës, i ktheu
qëllimisht mbrapsht, përpjekjet e kaluara për t’ia marrë kontrollin e
zemrave dhe të mendjeve të qytetarëve pushtetit shpirtëror e
institucional të Kishës Katolike, ndonëse muslimanët përbëjnë një
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pakicë të vogël e që s’kanë asgjë që mund të krahasohet me pushtetin
social që katolicizmi i organizuar, vazhdon ta ketë akoma. Në fakt,
përmendjet e vazhdueshme të natyrës krejtësisht shekullare të
shtetit, e paraqitën aq ndryshe historinë e përshtatjes së tij me kishën
katolike, sa kundërshtarët e ndalimit të shamive i akuzuan
mbështetësit për hipokrizi. “Problemi, pohuan kritikët, nuk është
feja në përgjithësi, por Islami, dhe jo thjesht Islami, por
“emigrantët”. Në fund të fundit, thanë ata, mbrojtja e shekullarizmit
ishte veçse një tjetër maskë e racizmit.
Historikisht, laiciteti në shkolla daton që me ligjet e Ferry-t
të Republikës së Tretë (1881-82, 1886), të cilat e bënë arsimin fillor
të detyrueshëm, si për djemtë ashtu edhe për vajzat. Ligjet në fjalë e
hoqën lëndën e fesë nga programi mësimor dhe nuk i lejuan
priftërinjtë e murgeshat të jepnin mësim. Është e rëndësishme të
theksojmë se këto ligje nuk i përjashtuan ata fëmijë që praktikonin
besimin katolik, që shkonin në kishë të dielave apo që mbanin kryqe
dhe medalione të tjera fetare në klasë. “Ata nuk ishin të detyruar ta
fshihnin përkatësinë e tyre fetare”.106 Përpjekja e suksesshme për t’ia
marrë kontrollin Kishës Katolike (e cila konsiderohej si armike e
republikës, si aleate e monarkistëve, që ëndërronin ende për një
rikthim të burbonëve), e rimodeloi shkollën si një vend ku do të
krijohej uniteti kombëtar, ku fëmijët e fshatarëve (që flisnin disa
dialekte dhe zakonisht ndiqnin këshillat e priftit) do të bëheshin
patriotë”.107 Në këndvështrimin e ministrit të arsimit Jules Ferry,
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shkolla do të shërbente si faktor i asimilimit. Qëllimi i pedagogjisë
së saj ishte të rrënjoste identitetin e përbashkët politik republikan tek
fëmijët me formime të ndryshme kulturore. Shkolla do të bënte
kalimin nga privatja tek publikja, nga bota e lokalitetit dhe e familjes
në atë të kombit. Rolin vendimtar në këtë proces e luajtën mësuesit.
Ata ishin misionarë shekullarë, të ngarkuar për shndërrimin e
nxënësve të tyre në mrekulli të shkencës e të arsyes. Një gjuhë, një
kulturë dhe një formim i përbashkët ideologjik – si pasojë një komb i
vetëm dhe i pandashëm – pikërisht ky do të ishte rezultati i procesit
edukativ. Shkollat ishin mjet për ndërtimin e kombit dhe jo
mishërim i tij. Ato kishin shumë autoritet, pasi ishin vendet e
privilegjuara, ku dallimet shndërroheshin në patriotizëm francez.
Ndonëse shekullare në teori, shkollat franceze kanë qenë më
elastike në praktikë. Kjo ka ndodhur pjesërisht për shkak të besimit
të tyre në forcën që ka arsyeja për të mbizotëruar në procesin
edukativ dhe pjesërisht për shkak se shteti e pranoi rëndësinë
historike të Katolicizmit. Shkollat publike iu përgjigjën kërkesave të
prindërve (si dhe presionit të ushtruar nga kishat) që fëmijët të
merrnin edukim fetar e që ai t’u njihej si e drejtë e tyre. Madje edhe
pasi u urdhërua ndarja e fesë nga shteti, me ligjin e vitit 1905, nuk
pritej që nxënësit ta ndiqnin mësimin të dielave, kështu që atyre iu
dha një ditë tjetër pushim, që të mund të merrnin mësim fetar në
kishë. Në këtë mënyrë, u njoh rëndësia e fesë në formimin e tyre,
edhe pse ky edukim u përcaktua si aktivitet jashtëshkollor, pra jo si
pjesë e programit mësimor. (Gjithashtu, shteti shekullar i ruan
ndërtesat fetare dhe i konsideron ato si ndërtesa me rëndësi publike.
Ky fakt është i vërtetë jo vetëm për kishat e krishtera, por edhe për
Xhaminë e Parisit, e ndërtuar në vitin 1926, në përkujtim të vdekjes
së ushtarëve muslimanë në Luftën e Parë Botërore).
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Megjithëse kushtetat e Republikës së Katërt dhe të Pestë
(1946, 1958) e përcaktojnë Francën si një “republikë të pandashme,
shekullare, demokratike dhe sociale, një përcaktim i tillë nuk e
ndaloi mbështetjen e shtetit ndaj shkollave fetare. Qysh prej vitit
1958, qeveria franceze u ka dhënë shkollave fetare private 10 përqind
të buxhetit të tyre. Mbi 2 milionë fëmijë frekuentojnë shkolla
katolike të mbështetura nga shteti. (Pas tetë vjet bisedimesh të
vështira, u arrit së fundmi që të hapet një shkollë muslimane). Në
vitin 1984, kur qeveria e Presidentit Miterrand propozoi që këto
shkolla të bashkoheshin në një sistem të unifikuar shekullar, u bënë
demostrata masive në mbrojtje të “l’école libre”, kështu që projekti u
anullua. Kalendari shkollor njeh ende vetëm festat katolike
(krishtlindjen, pashkën etj) dhe ato shtetërore. Propozimi i
komisionit Stasi për të shtuar një festë hebraike dhe muslimane, u
hodh poshtë nga Presidenti Chirac. Një ish-ministër i arsimit u
pajtua me këtë vendim, duke argumentuar se shtimi i festave
hebraike dhe muslimane do të nxiste “komunalizmin” fetar në
shkolla të ndryshme shekullare. Për të, festat e krishtera nuk e
cënojnë parimin e shekullarizmit, çka vërteton arsyetimin e kritikëve
të laicitetit, të cilët thonë se ky i fundit nuk është aspak universal,
por përkundrazi, i lidhur ngushtë me kulturën mbizotëruese katolike
të vendit.
Në disa zona, rrethanat historike janë bërë shkas për
kompromise edhe më dramatike me fenë, kompromise që komisioni
Stasi u detyrua t’i pranonte “për hir të “historisë”, në vitin 2003. Tri
territoreve të Alsace-Moselle, të humbura në përfundim të luftës
franko-prusiane në vitin 1871 dhe të rimarra pas Luftës së Parë
Botërore, nuk u është kërkuar asnjëherë që të zbatojnë paktin e vitit
1905. As kolonive, gjithashtu. Në Alsace-Moselle, mësimi fetar (për
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katolikët, luterianët, kalvinistët dhe hebrenjtë) është ende pjesë e
detyrueshme e programit mësimor të shkollave publike. Me lejen e
prindërve të tyre, ata fëmijë që nuk duan të marrin pjesë në këto orë,
mund t’i zëvendësojnë me orë morali. Në vend që të kërkonte
zbatimin e laicitetit në shkollat e këtyre territoreve, komisioni Stasi
rekomandoi vetëm që, në emër të drejtësisë, të shtohej edhe mësimi
fetar për muslimanët.
Edhe pse i pranoi mospërputhjet e rekomandimeve të tij
(duke nxjerrë tre justifikime për to: respektimin e dëshirës së
popullsisë vendase të Alsace-Moselle, ndikimin mbizotërues të
kristianizmit në historinë franceze dhe ndryshimin e vetë konceptit
të laicitetit përgjatë historisë), edhe pse nguli këmbë se shekullarizmi
nuk ishte në asnjë mënyrë dogmatik, komisioni Stasi e paraqiti
laicitetin si një parim që nuk i pranonte bisedimet me fenë108 – të
paktën jo me “grupet ekstremiste”, që “po vënë në provë qëndresën e
Republikës dhe po i nxisin disa të rinj të mos pranojnë... vlerat e
saj”.109 Duke i zvogëluar përmasat e luftës së gjatë me militantët
katolikë në shekujt e mëparshëm si dhe polemikat e forta për
çështjen e asimilimit të hebrenjve, raporti i Stasit e konsideroi
Islamin si rast të veçantë. Ai jo vetëm që nga pikëpamja historike
qëndronte jashtë “pacte laïque” të vitit 1905, por edhe ishte më pak i
gatshëm për t’i përshtatur dogmat e tij me kërkesat e një shoqërie
pluraliste. Duke pranuar se kishte disa nga ata muslimanë
“racionalë”, që e kuptonin dallimin ndërmjet pushtetit politik dhe
atij shpirtëror, raporti megjithatë pretendonte se shumica e
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ndjekësve të Islamit nuk e pranonin një dallim të tillë.110 Kështu,
“grupet ekstreme” u bënë tipike për Islamin si i tërë dhe, meqënëse
sipas përcaktimit, Islami i tyre nuk i pranonte vlerat e lirisë dhe të
laicitetit, atëherë s’kishte arsye pse të tolerohej.111 Përfytyrimi i një
Islami luftarak, të fiksuar pas një “të vërtete” të pandryshueshme, u
bë justifikim për shekullarizmin absolutist e të papajtueshëm.
Raporti i komisionit e vuri Francën përballë muslimanëve të saj, si
dy palë të njëjta ndërluftuese dhe e përjashtoi mundësinë që vajzat
me shami të mund të ishin qënie racionale, që visheshin sipas
besimit personal fetar të tyre.
Ajo që të habit vërtet në raportin e Stasit, nga përmbledhja e
të gjithë atyre që ishin pro ndalimit të shamive në shkolla, është se ai
e sheh integrimin më shumë si kusht paraprak për arsimimin sesa si
rezultat të tij. Ithtarët e ligjit ngulën këmbë se nxënësit duhet të
shkojnë në shkollë si individë, duke i lënë në shtëpi identitetet e
tjera që mund të kishin. Vizioni i Jules Ferry për shkollën si djepi e
qytetarisë, si vendi i kalimit nga privatja tek publikja, nga familja e
komuniteti tek kombi, u zëvendësua tashmë. Shkolla u shndërrua në
një version në miniaturë e kombit, e konceptuar si një grumbull
individësh abstraktë, të cilëve u ishte hequr çdo lloj identiteti tjetër,
përveç shtetësisë së tyre franceze. Ashtu si edhe në mekanizmat
përfaqësues të shtetit, edhe në shkolla, universalizmi nënkuptonte
bindje ndaj të njëjtave rregulla dhe anëtarësim vetëm në një “kult”,
atë të republikës. Ata që nuk pajtoheshin që më përpara, që nuk
ishin tashmë “francezë”, qëndrojnë jashtë sferës së universales. Sipas
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logjikës së ‘pagabueshëm’ të ish-ministrit të arsimit Bayrou: “Shkolla
ka për synim integrimin; për ta bërë këtë, ajo duhet të
përjashtojë”.112 Kjo ishte një mënyrë tjetër e të thënit se muslimanët
nuk mund të ishin kurrë francezë.
Ata që besonin se muslimanët duhej të konsideroheshin
anëtarë të shtetit, kishin një pikëpamje të ndryshme për laicitetin
dhe historinë e tij. Për ta, shkolla duhet të pasqyrojë
domosdoshmërisht diversitetin e sotëm të shoqërisë. Detyra e saj
ishte t’i tejkalonte dallimet dhe të krijonte bashkësinë nëpërmjet
eksperiencës së përbashkët të edukimit. Sipas tyre, ishte pikërisht
shekullarizmi i mitologjizuar i ithtarëve të ligjit, që e prodhonte
krizën dhe jo mbajtja e shamive në shkollë nga disa vajza. Këta
kundërshtarë të ndalimit ngulën këmbë se integrimi ishte një proces
gradual, që kishte “logjikën e tij të përkohshme”. “T’u kërkosh
femrave muslimane që t’i heqin ferexhetë përpara se të hyjnë në
klasë, është pak a shumë si t’u kërkosh ta kalojnë provimin
përfundimtar që në fillim të vitit shkollor”.113 Në një klasë ideale, do
të duhej të kishte respekt për diversitetin, të arritur përmes konceptit
të neutralitetit dhe fëmijëve t’u jepej mundësia për t’u bërë individë
të pavarur.
Shumë nga argumentet që e kundërshtonin ligjin, silleshin
rreth të njëjtave çështje, që duket se i mundonin edhe ithtarët e tij:
rreth edukimit, si një proces modernizues dhe shekullarizmit, si një
rrugë për të kontrolluar pushtetin e fesë. Megjithatë, ndërmjet dy
palëve kishte ndryshime të rëndësishme. Ndryshimi i parë ishte se
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kritikët e ligjit argumentonin se asimilimi ishte modeli i gabuar për
ruajtjen e unitetit kombëtar. Sipas tyre, ekzistonte mundësia e
tolerimit dhe e bashkëjetesës së dallimeve, pa qenë i nevojshëm
homogjenizimi i tyre. Në fakt, nëse shekullarizmi do të shihej më
shumë si një platformë e diskutimit të dallimeve sesa si platformë e
asgjësimit të tyre, atëherë uniteti kombëtar, i bazuar në vlerat e
përbashkëta, do të ishte akoma i mundur. Çështja ishte se si të
kryhej një “proces dinamik integrimi”, pa u zbatuar “politika e
thjeshtë e asimilimit”.114 A kishte vend më të mirë sesa shkolla
publike për të realizuar “përplasjen e kulturave dhe të vlerave”, që do
të mund të krijonin një universalizëm të ri?115 Nga kjo pikëpamje,
shkolla ishte vend formimi për shekullarizmin, një përgatitje për
pjesëmarrje në politikën e të rriturve, vend ku idetë do të
vlerësoheshin pavarësisht burimit të tyre. Veç kësaj, edhe pse nuk
vihej në diskutim se shteti do të vazhdonte të vendoste kufinj dhe
rregulla për shprehjen e fesë (ashtu siç kishte bërë edhe në arsim),
Kristianizmi nuk do të ishte më modeli i vetëm përcaktues për
pranimin e feve të tjera. Sipas kësaj forme të shekullarizmit, fëmijët
që nuk pranonin të ndiqnin lëndën e historisë, e cila binte ndesh me
këndvështrimin e tyre fetar, do të përjashtoheshin nga rregulli,
ndërsa ato që mbanin shami (apo shenja të tjera fetare) jo. Pika
kritike ishte se personalizimi i besimit nuk u kërkua si dëshmi për
ndjekjen e shkollës apo për anëtarësimin në komunitetin kombëtar.
Debati për domethënien e shekullarizmit, ndërmjet
mbështetësve dhe kundërshtarëve të ndalimit të shamisë, nuk ishte i
barabartë. Ndonëse argumentimet e kundërshtarëve të ligjit
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mbushën faqe të tëra gazetash, revistash e librash, ndikimi i tyre
publik u “mbyt” nga zërat e çjerrë të mbështetësve të tij, që
përfaqësonin një shumicë të konsiderueshme e që flisnin me tone të
zymta. Kështu, në këtë atmosferë të krijuar, kishte pak vend për
interpretimet e karakterit filozofik dhe historik, të bëra nga
kundështarët e ligjit. Ndërkohë që debati shkallëzohej dhe shamia u
bë sinonim i ferexhesë, nuk të mbetej gjë tjetër veçse të ishe ose pro,
ose kundër saj. Shumë shpejt, ata që ngulnin këmbë se vajzat
muslimane duhej të pranoheshin në shkollën publike, u etiketuan si
“pro-ferexhistë” (e në disa raste, islamikë të rrezikshëm), edhe kur
deklaronin se ishin për zbatimin e laicitetit dhe distancoheshin nga
mbështetësit fetarë. Kështu, për shembull, apeli i bërë nga një grup
intelektualësh dhe aktivistësh, më titull origjinal “Po laicitetit, jo
ligjeve të përjashtimit”, u botua në gazetën Libération me 20 maj të
vitit 2003, me një titull të ri, të pamiratuar nga autorët: “Po!”
shamisë në shkollat shekullare”116 (Ndryshimi pasqyroi qëndrimin
pro-përjashtues të botuesve të kësaj gazete me prirje të majta).
Shumë nga të njëjtët intelektualë dhanë dorëheqjen nga bordi i
revistës feministe ProChoix, kur u akuzuan nga botuesit e saj si
mbështetës të “fondamentalizmit”. Gjithashtu, ata u përshkruan si
“përkrahës të ferexhesë”.117 Raporti i komisionit Stasi, sikurse edhe ai
i formuluar nga grupi studimor i Asamblesë Kombëtare, u
përqendrua kryesisht tek dëshmitë e ekspertëve rreth domethënies së
ferexhesë dhe rreth mënyrës se si Islami dhe islamikët radikalë ishin
përgjegjës për të gjitha llojet e përçarjeve të shkaktuara nëpër
shkolla. Pavarësisht dëshmive të shumta për domethëniet e shamisë,
116
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për diskriminimin social dhe ekonomik të afrikano-veriorëve dhe për
krizën financiare dhe autoritare të vetë shkollave, këta organizma
zyrtarë dolën në përfundimin se ndalimi i ferexhesë ishte e vetmja
mënyrë për të kontrolluar krizën e shkaktuar nga Islami dhe për të
zbatuar parimet shekullare të republikës. Idetë e gabuara të Islamit
nuk duheshin lejuar të dobësonin të vërtetën e fuqishme të laicitetit
francez. Kështu, një absolutizëm u ofrua për të kundërshtuar një
tjetër dhe iu mbyll dera atij diskutimi politik që do të ishte i
nevojshëm për trajtimin e problemeve të ngutshme sociale të
“emigrantëve” arabë/muslimanë. Në fakt, do të thoja se në këtë rast,
nocioni mbizotërues i laicitetit ishte po aq i papërkulshëm sa edhe
vetë Islami që ai kishte për qëllim të luftonte.
Shkolla
Ligji për ndalimin e shamive në shkollat nëntëvjeçare dhe të
mesme ishte një gjest simbolik në kuadrin e luftës së republikës ndaj
armikut të saj. Nuk do të ishte i tillë nëse do të ndaloheshin shamitë
në të gjitha vendet publike. Shkollat private, që marrin ndihma nga
shteti, nuk ishin subjekt i këtij ndalimi. Gratë në rrugë mund të
vishnin çfarë të donin, po ashtu edhe studentët e universitetit. Dhe,
siç u përmend edhe nga shumë kritikë, gratë me shami u lejuan të
punonin si pastruese në shkolla apo zyra qeveritare, pa u konsideruar
rrezik për themelet e shtetit shekullar. Megjithëse ligji ishte
formuluar në atë mënyrë që të kishte zbatim të përgjithshëm (ai i
ndalonte të gjitha shenjat e dukshme fetare), deri atëherë askush nuk
e kishte vrarë mendjen për djemtë hebrenj që mbanin kësula apo për
sikët me turbane. Përfshirja e tyre u bë në trajtën e një rishqyrtimi
dhe nuk provokoi asnjë debat.
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Por, pse ishte kaq e rëndësishme veshja e shkollës? Dhe, pse
duhej të miratohej një ligj kryesisht vetëm për vajzat e mitura
muslimane?
Siç e kam thënë tashmë, përgjigjja e këtyre pyetjeve është se
qysh nga periudha e Republikës së Tretë, shkollat janë konsideruar
si çelës i propagandimit dhe i rrënjosjes së republikanizmit, çelës për
formimin e Francës si një shtet i vetëm dhe i pandashëm. Sipas
ligjeve të Ferry-t, fëmijët ishin objektivi për kultivimin dhe
rikrijimin e vlerave republikane, dhe në këtë aspekt, vajzat ishin
veçanërisht të rëndësishme me qëllim që të dobësohej autoriteti i
klerikëve mbi gratë (një autoritet që mendohej të ishte aq i fortë sa
t’ua mohonte atyre të drejtën për të votuar përpara vitit 1945).
Interesimi i vjetër për gratë dhe fenë (dhe përgjegjësinë e veçantë të
shtetit ndaj seksit të dobët) u zhvendos mbi Islamin, por kësaj radhe
me një ndryshim: vajzat muslimane përfaqësonin fëmijët e brishtë
dhe presioni i supozuar nga baballarët, vëllezërit dhe imamët për
mbajtjen e shamisë, ringjalli kujtimin e autoritetit dikur të frikshëm
të klerikëve katolikë. Në të njëjtën kohë, vajzat me shami
mishëronin vetë rrezikun, nga i cili duhej të mbroheshin fëmijët: ato
sillnin virusin e fesë në shkollë. E si për t’i ndërlikuar më tepër
gjërat, sjellja e tyre u perceptua si një qëndrim rreth seksualitetit, që
gjithashtu u konsiderua i pavend (Shih kapitullin e pestë).
Rekomandimet e komisionit Stasi ishin pohim i ligjeve të
Ferry-t, por ky komision nuk i mori parasysh ndryshimet e mëdha
që kishin ndodhur nëpër shkolla qysh nga periudha e artë e
Republikës së Tretë dhe asaj të Katërt. Shkollat nuk gëzonin më të
njëjtin prestigj dhe as kryenin më të njëjtat funksione. Për më tepër,
edhe shoqëria kishte ndryshuar. Ekzistonte një ndarje më e thellë
raciale sesa më parë, e rënduar edhe më nga mungesa e gatishmërisë
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së udhëheqësve politikë për të bërë diçka rreth këtij problemi.
Shkollat ishin një mikrokozmë e një shoqërie nën rrethim, jo vetëm
për shkak të sfidës së hapur nga nxënëset fetare dhe prindërit e tyre
ndaj shekullarizmit, por edhe për shkak të shumë faktorëve socialë
dhe ekonomikë, duke përfshirë këtu edhe atë që sociologu i
edukimit Francois Dubert, e quan proces “masivizimi”.118 Me këtë ai i
referohet hyrjes në shkollat e mesme (kolegjet katër vjeçare dhe më
pas licetë), të një numri të madh të nxënësve të klasave më të ulëta
shoqërore, nga vitet 1970 e më pas, hyrje që u shoqëruan me
ndryshime në misionin e shkollës, të rolit të mësuesve dhe të lidhjes
ndërmjet shkollës e shoqërisë. Sipas tij, është klasa shoqërore (e
përzier në disa raste edhe me racën) dhe jo feja, ajo që qëndron në
thelbin e çështjes. Nga kjo pikëpamje, ligji për shaminë ishte një
zhvendosje e problemit, një mënyrë për të shmangur përballjen me
dilemat sociale dhe ekonomike, që po turbullonin shkollat franceze.
Edhe pse ligjet e Ferry-t të viteve 1880, e bënë arsimin fillor
shekullar dhe të detyrueshëm, vetëm një pjesë e vogël e popullsisë
arritën ta kryenin atë. Dëftesa të shkollës fillore morën vetëm gjysma
e nxënësve të pranuar dhe edhe nga këta, vetëm disa e vazhduan
shkollën e mesme. Kjo, sipas Dubet, do të thotë se në vitet e fundit
të shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe në shekullin e njëzetë, asimilimi i
shumë emigrantëve, pjesa më e madhe e të cilëve ishin punëtorë, u
krye në vendin e punës dhe jo në shkollë. Ata që ndoqën shkollat u
trajtuan vetëm si studentë, pra si individë potencialisht të arsyeshëm,
dhe për formimin e tyre nuk u mor në konsideratë as origjina sociale
dhe as mirëqënia emocionale. (Disa miq të mi amerikanë, që jetuan
për një vit në Paris në fillim të viteve 1960, e vunë re këtë veçori kur
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kërkuan të takonin mësuesin e vajzës së tyre, pasi ishin të interesuar
të dinin se si po përshtatej ajo me ambjentin e ri. Përgjigjja e
shkurtër e mësuesit i befasoi ata: “Ajo sillet shumë mirë dhe fletoret
i ka të rregullta”. Sa shumë psikologji kishin dëgjuar ata nëpër
konferencat me prindër e mësues në vendin e tyre!). Këtu, mësuesi
ishte vetëm për të mësuar, jo për të ofruar shërbime të tjera dhe sido
që të ishte kultura e rinisë së asaj kohe, ajo duhej lënë jashtë dyerve
të shkollës. Për këtë arsye, shkolla ishte parimisht, një vend që
mirëpriste fëmijët e minoriteteve, të tillë si hebrenjtë dhe
protestantët. Ngacmimet, epitetet racore dhe format e tjera të
intolerancës, nuk ishin të pranueshme në këtë ambjent formal të të
nxënit, ndonëse ato padyshim ndodhnin jashtë shkollës. Fëmijët
visheshin në mënyrë të rregullt ose mbanin uniforma dhe gjinitë
ishin të ndara nga njëra-tjetra. Kundërshtimi ndaj arsimit të përzier
(djem dhe vajza bashkë), shpjegon Dubet, erdhi si dëshirë për
përjashtimin e aktiviteteve sociale dhe emocionale; “pjesa më e
madhe e edukimit moral i lihej në dorë familjes”.119 Shkollat me gjini
të përziera - që sot trumpetohen me të madhe nga mbështetësit e
ndalimit të shamisë, si shenjë dalluese e laicitetit (një prej shenjave të
zotimit të përjetshëm të republikës për barazi gjinore)- nuk
ekzistonin deri në vitet 1960 dhe edhe hapja e tyre gjatë atyre viteve,
u bë vetëm për shkak të fondeve të pakta të dhëna për ndërtimin e
shkollave të reja.
Ndryshimet filluan në vitet 1960, por deri në vitet 1970, jo
çdokush e mbaronte kolegjin (shkollën e mesme) apo liceun
(shkollën e lartë). Dubet vlerëson se sot shkollën e ndjekin rreth
gjysma e çdo grupmoshe nën të njëzetat, shumë prej të cilëve kanë
tashmë rrogat e tyre, ndonëse janë ende studentë. Një njësi matëse e
119
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përhapjes së këtij fenomeni, është tejmbushja e klasave. Për
shembull, përqindja e klasave të tejmbushura të liceut është rritur
nga 9.4 përqind në vitin 1983 në 32.9 përqind në vitin 1990.120
Ndërsa popullimi i shkollave u rrit, buxheti shtetëror për arsimin
kombëtar pësoi rënie. Kështu, ndarjet sociale ndërmjet shkollave,
filluan të theksohen gjithnjë e më shumë. Për prindërit e shtresave të
mesme dhe të larta, që dinin se si funksiononte sistemi, regjistrimi i
fëmijëve të tyre në një shkollë të mirë, u bë shqetësim kryesor.
Prindërit e klasës punëtore kishin të ardhura dhe pushtet më të
pakët, kështu që shpesh, fëmijët e tyre përfundonin në shkolla të një
cilësie më të ulët, ndërkohë që fëmijët e familjeve të periferive
“emigrante”, ishin të destinuar të hynin në çfarëdo lloj shkolle të
mundshme në zonat e afërta. Nuk ka nevojë të thuhet se, sidomos
në këto shkolla, problemet sociale nuk mund të liheshin lehtë jashtë
ambjenteve të mësimit. Në mënyrë krejt paradoksale, kur shkollat u
bënë një rrugë gjithnjë e më e rëndësishme ndryshimi, ndjekja e
mësimeve në disa prej tyre, nuk i përmbushte më shpresat për sukses
dhe kjo vetëm se e rriti pakënaqësinë e studentëve, për të cilët
ndjekja e shkollës ishte kusht i domosdoshëm për punë. Gjatë
trazirave të vitit 2005, shumë studentë nga banlieues u ankuan se
ndjekja e shkollës prej tyre jo vetëm që kishte qenë e padobishme,
por edhe e dëmshme, pasi për shkak të saj, ata identifikoheshin si të
ardhur nga vende më inferiore e si rezultat, supozohej se ishin më të
papërgatitur për punën përkatëse. Shkollat nuk ishin mjet integrimi,
por një rrugë e përforcimit të hierarkive sociale ekzistuese.
Dubet thotë se masivizimi i shkollimit u shoqërua me një
kulturë të re, që e solli botën e adoleshencës brenda mureve të
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shkollës. “Laiciteti republikan bazohej në distancën e shkollës nga
shoqëria, por gradualisht shkolla e la veten të pushtohej nga një
kulturë rinore masive, që mezi i bënte ballë”.121 Në vitin 1968, nën
ndikimin e një numri të madh shekullaristësh të zjarrtë të së majtës,
u braktisën kërkesat për veshjen formale dhe u vu theksi tek
zhvillimi i personalitetit të fëmijës. Shkolla u bë vend i nxitjes së
individualitetit (edhe pse në to mësoheshin vlerat republikane) dhe
studentëve iu dha e drejta për t’u shprehur e për të pasqyruar
identitetin e tyre përmes veshjeve e modeleve të veçanta të flokëve.
“Për adoleshentët, pamja nuk është thjesht një mbulim i jashtëm,
por imazhi i vërtetë i vetes, një dinjitet në kuptimin e plotë të
fjalës”.122 Në këtë kontekst, ku u bënë të pranueshme xhinset e
modelet e ndryshme të flokëve, shumë nxënës (që për vete nuk i
mbanin) i shihnin shamitë si një formë tjetër të të shprehurit të
vetes. Të njëjtin mendim kishin edhe disa anëtarë të klerit. “Mos e
ngatërroni problemin e Islamit me atë të adoleshencës”, i pati
këshilluar kardinali Lustiger ithtarët e ligjit.123 Por, kjo ishte pikërisht
ajo që bëri ligji. Duke mos marrë parasysh apo duke mohuar faktin,
se laiciteti i shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe i fillimit të shekullit të
njëzetë ishte zhdukur me kohë, e bëri ndalimin e shamive një rast
përjashtues të së drejtës së garantuar të nxënësve për të shprehur
identitetin e tyre. Disa burra të vjetër shteti (sociologë, që ishin vetë
produkte të shkollave të gjysmës së parë të shekullit të njëzetë), gjatë
bisedave me mua, ngulën këmbë se ndalimi i shamisë do të mbronte
në njëfarë mënyre apo do ta kthente atë laicitet që ata kishin njohur
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dhe dashur, e këtë e thonin sikur historia të kishte ndaluar së
ndryshuari që nga 1930 e këtej! Pse duhej që këta mbështetës të
ligjit, këta analistë inteligjentë të institucioneve franceze, t’i fajësonin
disi muslimanët për humbjen e atyre shkollave, që në kujtesën e tyre
ishin aq të gjalla, kur kjo humbje kishte pak apo aspak lidhje me
Islamin? Këmbëngulja e tyre iracionale për nevojën e ngutshme të
ndalimit, tregon se shamia konceptohej si simbol i turbullimit social
dhe politik.
Një tjetër moment i veprimit disiplinor kundër një veshjeje të
caktuar, e ndërlikoi debatin për shaminë. Kjo ishte “affaire du string”.
Në tetor të vitit 2003, mësues dhe drejtorë të disa shkollave filluan
t’i çonin në shtëpi vajzat që u panë si të papërshtatshme në veshje,
pasi ato kishin vënë rrip (“le string”), në pantallonat e tyre me shtrat
të shkurtër dhe vishnin bluza të shkurtra. Mësuesit argumentuan se
kjo lloj veshjeje i kalonte kufinjtë e vetëshprehjes së pranueshme,
duke bërë që vëmendja e klasës të mos përqendrohej në çështjet
intelektuale, por në ato erotike. Disa analistë i konsideruan rripin
dhe ferexhenë si dy anë të kundërta të së njëjtës medalje. Në njërin
rast, trupi ishte shumë i zhveshur, ndërsa në tjetrin, shumë i
mbuluar. Vajzat i vinin rripat për t’u bërë seksualisht tërheqëse për
djemtë; të tjera mbanin ferexhe për ta hedhur poshtë atë mundësi.
Për disa feministë, një nënshtrim i njëjtë i grave ekziston në të dyja
rastet edhe në punë. Për të tjerë, kishte një ndryshim të madh
ndërmjet pranimit të hapur të dëshirës dhe ndrydhjes së saj. Kur një
zyrtar i lartë propozoi rikthimin e uniformave, si një mënyrë për të
shuar të gjitha këto dallime, propozimi i tij u hodh poshtë, nga njëra
anë nga ata që e gjykonin atë si arkaik dhe, nga ana tjetër, nga ata që
mbronin të drejtën e vajzave të reja për të ndjekur modën e kohës.
Në çdo pikëpamje, ndërhyrja e qeverisë ishte e papranueshme.
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S’është e nevojshme të thuhet se ndërkohë që rripi u pa si ndjekje e
modës apo diçka më shumë (pati diskutime kritike për presionin që
ushtrohej mbi vajzat për ndjekjen e modës), ferexheja u konsiderua si
shumë më e rrezikshme, çka çoi në kërkesën për një ligj që do ta
mbronte republikën nga ndikimet e saj. Shumë prej atyre që
kritikonin gatishmërinë e vajzave për ta përdorur veten, me qëllim
që të fitonin vëmendjen e djemve, nuk ndërmerrnin asnjë veprim
ligjor për ta ndaluar një fenomen të tillë. Ata pranuan se bota e
adoleshencës i përmbante në vetvete sfida të këtij lloji dhe i takonte
shkollës që të merrej me të e jo të vihej kundra saj. Megjithatë, po
këta mendonin se veprimi ligjor për ndalimin e shamive ishte i
nevojshëm. Ajo lloj veshjeje nuk ishte vetëshprehje adoleshenteske,
apo edhe nëse ishte e tillë, forma e vetes që shfaqte, ishte e
papranueshme.
Vënia e theksit te vetëshprehja, te nevoja e shkollës për t’u
kujdesur për zhvillimin e personalitetit të individit, solli në mënyrë
të pashmangshme, një ndryshim në rolin e mësuesve: ata duhej të
ishin këshillues, jo thjesht instruktorë. Teorikisht, ata duhej të ishin
më dashamirës ndaj kërkesave emocionale të adoleshencës, më afër
jetës dhe zhvillimit të nxënësve se ç’kishin qenë kolegët e tyre të
shekullit të nëntëmbëdhjetë. Kjo mund të ketë funksionuar mirë në
shkollat fillore dhe në kolegje e lice, ku nxënësit apo mësuesit vinin
nga i njëjti mjedis social, por në zonat më të varfra (me popullsi
emigrante), hendeku ndërmjet mësuesve dhe nxënësve ishte i madh.
(Këto shkolla përbënin 10 përqind të numrit total në shkallë vendi).
Këtu, nxënësit përballeshin me mësues që shpesh nuk e kuptonin
apo nuk ishin të ndjeshëm ndaj situatës së tyre, ndërsa vetë mësuesit
hasnin probleme disiplinore që paraardhësit apo kolegët e tyre të
zonave elitare, i kishin përjetuar rrallë. Të ndodhur në rrethanat e
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kundërshtimit të autoritetit të tyre nga ana e nxënësve të zemëruar e
të pakënaqur dhe e prindërve, mësuesit, jo vetëm që e ndjenë se po u
humbiste kontrolli, por edhe iu çrregullua identiteti i tyre
profesional. Ata nuk kishin më atë autoritet dhe atë pozitë që kishin
pasur dikur mësuesit francezë. Përveç kësaj, pakësimi i fondeve të
qeverisë për arsimin, rrogat e ulëta si dhe ulja e shpenzimeve për
shërbimet sociale dhe qendrat komunitare, ua ndërlikuan edhe më
shumë vështirësitë.
Çështja nuk qëndronte vetëm te disiplina, edhe pse sigurisht,
ajo ishte e rëndësishme. Filozofi Etienne Balibar thekson se ka
ndryshuar vetë statusi i dijes, besimi, dikur i padyshimtë, në fuqinë e
të mësuarit për t’i dhënë trajtë mendjes së njerëzve, e në këtë mënyrë
edhe jetës së tyre. Problemi nuk ishte vetëm që nocioni i dobishëm e
edukimit, si mjet i sigurtë për një punë të mirë, hidhej poshtë nga
niveli i madh i papunësisë tek të rinjtë “emigrantë”, por edhe që
koncepti i dijes si një gjë e mirë në vetvete, nuk kishte më të njëjtën
peshë në kulturë. Fuqia që vinte nga dija, dikur e mbante gjallë
dëshirën për të dhe prandaj i tërhiqte si mësuesit, ashtu edhe
nxënësit. Kur ajo fuqi u dobësua, mësuesit e nderuar, që dikur bënin
përpara vetëm sepse dinin aq shumë, morën tatëpjetën. Ata u
konsideruan thjesht si një tjetër lloj i funksionarëve shtetërorë, në
kuptimin që ishin më shumë zbatues rregullash sesa stërvitës
mendjesh.
Balibar argumenton se pjesa më e madhe e mësuesve, madje
edhe ata që nuk punonin në zonat me popullsi emigrante, pësuan
humbje të statusit dhe të autoritetit, problem ky shumë i përhapur
tek kolegët e tyre të zonave të lartpërmendura. Për këtë arsye, edhe
pse shumica e anëtarëve të tyre nuk përballeshin me të njëjtat
probleme me ata të zonave periferike, sindikatat kryesore të
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mësuesve të shkollave të mesme në Francë, e mbështetën ndalimin e
shamive dhe ishin një faktor me peshë në çështjet politike. Balibar
thotë se ata vepruan në këtë mënyrë sepse “nuk panë shërim tjetër
për dobësinë e tyre, përveç pohimit simbolik të autoritetit të tyre nga
fuqia e shtetit, për të cilin punonin. Laiciteti, apo çfarëdo qoftë
përcaktimi i tij, nuk ishte qëllimi, por mjeti i këtij rezultati të
përbashkët”.124 Ndalimi i shamisë u duk të ishte një gjest i fuqishëm
i pohimit të rëndësisë si të shkollës e të shtetit, ashtu edhe të lidhjes
së ndërthurur ndërmjet tyre. Fati i mësuesve u bë i barazvlefshëm me
atë të shtetit dhe ndalimi i shamisë, kishte për qëllim t’i mbronte që
të dyja. Në vend që të shqyrtonte se ç’rol mund të luante shkolla në
kushtet e reja të shekullit të njëzet e njëtë, në vend që të kërkonte
mënyra për rikthimin e autoritetit të mësuesve, vendimi për të
ndaluar shamitë e hodhi përgjegjësinë jashtë vetë sistemit. Kriza në
shkollë (dhe ishte vërtetë e tillë), iu ngjit ndikimeve të huaja,
“emigrantëve”, vlerat e të cilëve përplaseshin me ato të republikës.
Zgjidhja qëndronte në eleminimin e atyre ndikimeve e më pas
gjithçka do të ishte në rregull, çka në fakt përbënte një “rregullim” të
gënjeshtërt, duke pasur parasysh listën e gjatë të problemeve sociale
që duheshin trajtuar.
Kombi
Kur presidenti Jacques Chirac ngriti komisionin Stasi, në
korrik të vitit 2003, ai e bëri këtë në emër të unitetit kombëtar.
“Franca është një republikë shekullare [laike]”, shkruante ai në
porositë e tij për Bernard Stasin. Që prej ligjit të vitit 1905, kur u
nda feja dhe shteti, laiciteti ka lëshuar “rrënjë të thella në
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institucionet tona”. Në të vërtetë, ai ligj u bë aspekti kryesor i
“kohezionit kombëtar”, një mënyrë për të garantuar se ndryshimet
sociale nuk do ta prishnin unitetin e kombit. Por, mënyra e arritjes
së këtij uniteti përfshinte në vetvete, mohimin e ekzistencës së të
gjitha dallimeve. “Republika përbëhet nga qytetarët”, vazhdonte
Chirac, “ajo nuk duhet të ndahet në grupe”. “Rreziku i një prirjeje
drejt komunalizmit” duhej shmangur. Bëhej fjalë për të ardhmen e
vetë kombit. Që në vitin 1989, shumë analistë e lidhën të ardhmen e
kombit me atë që ndodhi në shkolla. Një prej tyre shkruante:
“Shkolla shekullare publike, i vetmi pasqyrim i përshtatshëm i
komunitetit shekullar dhe republikan, pra i kombit tonë, është në
rrezik. Sot shamia, po nesër?”125 Kërkesa e komisionit të Asamblesë
Kombëtare në vitin 2003, për miratimin e ligjit për ndalimin e
shamive në shkollat publike, ishte një përgjigje e kësaj pyetjeje.
“Autoritetet duhet të jenë vigjilente më shumë se kurrë, për
respektimin rigoroz të parimit të laicitetit”.126
Është vështirë të imagjinohet se si disa nxënëse të veshura
me shami, do të mund të rrëzonin shtetin apo edhe të prishnin
themelet e tij. Por kjo ishte pikërisht mënyra se si u logjikua. Jo
vetëm presidenti i republikës dhe pjesa më e madhe e anëtarëve të
Komisionit Stasi, por edhe shumë politikanë, gazetarë dhe analistë,
u shprehën me terma apokaliptikë për çështjen e shamisë dhe së
ardhmes së Francës. Të dukej sikur shamia ishte flamuri i një kombi
të huaj, fuqitë e të cilit kishin për qëllim të vinin në rrezik
integritetin kombëtar. Imagjinohej se këto fuqi synonin të prishnin
mendjet e të rinjve dhe të individëve “të brishtë” (nxënëseve, në këtë

125
126

Bridenne, “Les droits”, fq. 56.
Debré, “La laïcité à l’école”, vëll. 1, fq. 42.

Shekullarizmi

127

rast), e kështu të shkatërronin laicitetin, një prej shtyllave të
republikës.
Ligji për shaminë u frymëzua nga një nacionalizëm mbrojtës,
që mbështetej në besimin tek e pandryshueshmja, çka përbënte edhe
të vërtetën e identitetit kombëtar. Të sfidoje këtë të vërtetë do të
thoshte të sfidoje vetë nocionin e sovranitetit francez dhe të popullit
sovran, vullneti i të cilit thuhej se mishërohej në përfaqësimin
kombëtar. Diku kam shkruar për mënyrën se si ky vizion i kombit
ngrihet mbi abstraksionin, mbi konceptin e një individi abstrakt, të
zhveshur nga identiteti i tij social, fetar dhe etnik.127 I artikuluar në
kohën e Revolucionit Francez, si një alternativë ndaj teorive të
regjimit të vjetër, individualizmi abstrakt ishte baza e shtetësisë dhe
e konceptit të dallueshëm francez të universalizmit. Ky
universalizëm bazohej mbi kontrastin ndërmjet politikes dhe
sociales, abstraktes dhe konkretes. Në sferës politike, çdokush ishte
individ, përveç atyre që mungesa e pavarësisë (në fillim gratë,
skllevërit dhe rrogtarët), ua bënte të pamundur përfaqësimin e vetes.
Që dikush të quhej individ, nuk duhej të pretendonte anëtarësimin
në një grup të caktuar (kjo u kategorizua si pjesë e sferës “sociale”).
Ishte pikërisht për këtë arsye që, në kohën e revolucionit, hebrenjtë
u përjashtuan fillimisht nga shtetësia. E drejta për të votuar iu dha si
individë dhe jo si anëtarë të “një kombi”. Megjithatë, kishte nga ata
që nuk mund të shkëputeshin nga grupi të cilit i përkisnin, e që në
këtë mënyrë nuk mund të bëheshin ndonjëherë individë. Ky ishte
rasti i grave, gjinia e të cilave mendohej se i bënte të paafta për veçim
(ndryshe nga burrat, ato nuk mund të shkëputeshin nga trupat e
tyre). Si pasojë, ato nuk e fituan të drejtën për të votuar deri në vitin
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1945. Për arsye të ndryshme, muslimanët gjenden tashmë në të
njëjtat pozita. Sigurisht, atyre u jepet nënshtetësia formale, por
anëtarësia e tyre në një komunitet fetar që nuk i koncepton individët
si të aftë për ta kategorizuar besimin e tyre në sferën publike dhe atë
sociale, i bën ata të dobët për abstragim, e si rrjedhojë, të paaftë për
t’u asimiluar.
Qysh prej viteve 1980, dhe veçanërisht që nga festimet e
dyqindvjetorit të revolucionit në vitin 1989, theksi është vënë
gjithnjë e më shumë tek nocioni i unitetit dhe i pandashmërisë së
kombit. Ky theksim ka fituar status mitologjik, duke errësuar
historinë e gjatë e të ndërlikuar të luftrave të grupeve të ndryshme
për të fituar të drejtat në Francë, ku më të spikaturat kanë qenë
fushatat e suksesshme të punëtorëve për vlerësimin e realitetit të
ndarjeve klasore në shoqëri. Ndonëse mjegullnaja është parimi i
universalizmit, në praktikë është njëtrajtshmëria, e arritur nëpërmjet
asimilimit kulturor, ajo që garanton unitetin kombëtar. Me qëllim
që të trajtohen me seriozitet, individët jo vetëm që duhet të jenë të
pavarur, por duhet edhe të ndajnë mes tyre të njëjtat vlera franceze,
që mendohen si të përjetshme. Për këtë arsye, kërkesat aktuale për
njohje sociale dhe ligjore, të bëra nga grupe të ndryshme, si gratë,
homoseksualët dhe “emigrantët” janë ndeshur me denoncimin e
përvijuar në këto fjalë: “ata janë komunalistë, i japin më shumë
përparësi anëtarësimit në grup. Ata kanë dallime “të çuditshme”, që
do ta prishin strukturën e shoqërisë dhe do t’i dobësojnë themelet e
shtetit.”
Justifikimi (në emër të unitetit) i mbrojtjes së shtetit nga
pretendimet e disa prej shtetasve të tij, është përdorur për të ndaluar
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veprime të caktuara në interes të grupeve që mbahen nga ndihmat
bujare të shtetit francez. Mekanizmi pohues amerikan është mallkim
në Francë, jo për të njëjtat arsye që e kundërshtojnë përfaqësuesit e
krahut të djathtë politik në Shtetet e Bashkuara, por sepse është i
kundërt me universalizmin francez dhe me unitetin kombëtar që
domosdoshmërisht krijon ai. Nga kjo perspektivë, diskriminimi nuk
ekziston, sepse dallimet e grupeve të caktuara nuk njihen. Si mund
të ketë diskriminim kur nuk ka dallime?
Kërkesat e papranueshme të grupeve të brendshme iu janë
ngjitur ndikimeve të jashtme (nga Bashkimi Evropian dhe nga
institucione të tjera ndërkombëtare si Kombet e Bashkuara), që e
gërryejnë pavarësinë kombëtare, duke zëvendësuar vlerat franceze
me ato të marra në vende të tjera. Historiani Timothy Smith
argumenton se fajësimi i presioneve të jashtme është një mënyrë e
elitave franceze, për të mos u marrë me problemet e brendshme që
presin zgjidhje, siç janë: shkalla e lartë e papunësisë, punësimi i
pabarabartë dhe pagat e të rinjve, të grave dhe të “emigrantëve”,
sistemi shëndetësor dhe pensionet e të moshuarve etj. Këto, thotë ai,
nuk janë rezultat i “globalizmit”, që përmendet shpesh si një forcë e
pashmangshme dhe e pakontrollueshme që gërryen sovranitetin
kombëtar, por i vendim-marrjes së brendshme politike, që zgjedh të
mbrojë klasat shoqërore ekzistuese (rreth 60 përqind të popullsisë)
në kurriz të veçimit të të tjerave. Në ditët e sotme, thotë ai,
politikanët francezë, në vend që ta mbajnë përgjegjësinë mbi vete, e
hedhin atë diku tjetër.
Megjithëse mendoj se ai nënvlerëson impaktin e
evropianizimit dhe të globalizimit, analizën e Smithit e gjej shumë të
dobishme për të shpjeguar mënyrën se si ligji kundër shamive u
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përshkrua si një mbrojtje e republikës. Debati i shamive, i shprehur
në retorikën nacionaliste ekstreme, e zhvendosi vëmendjen nga
problemet e parashtruara nga një popullsi e madhe dhe e varfër
[shumë prej të cilëve kanë jetuar për dekada me radhë si qytetarë të
Francës, shumë prej të cilëve nuk janë muslimanë praktikantë apo
identifikohen si të tillë më shumë prej kulturës sesa prej fesë e që
padyshim, nuk janë radikalë politikë], tek një kërcënim imagjinar të
paraqitur nga Islami. Këtu nuk bëhet fjalë për mohimin e pranisë së
terroristëve në tokën franceze; megjithatë, duhet thënë se sot
ekziston një çështje shumë më e rëndësishme, me të cilën duhet të
merren vendim-marrësit francezë. Ajo është çështja e integrimit të
plotë të individëve të ish-vendeve të kolonizuara në një shoqëri, së
cilës ata i përkasin prej kohësh.
Është vështirë të mos pajtohemi me antropologun Emmanuel
Terray, kur thotë se polemika për shaminë ishte një formë e
“histerisë politike”, ku shqetësimet reale shoqërore u zëvendësuan
me armiq fantazma dhe ku u ofruan zgjidhje të fantazuara në vend
të një politike konkrete sociale.128 Çështja e statusit të emigrantëve
dhe e praktikave raciste, që i përjashtonin nga shoqëria franceze, u
ripërcaktua si një problem i Islamizmit, atij kërcënimi të jashtëm që
tregohej të kishte lidhje me Iranin dhe Arabinë Saudite. Zgjidhje
për këtë ishte përforcimi i shekullarizmit militant si kundërpeshë,
shekullarizëm ky, i konceptuar më shumë si e vërteta e identitetit
kombëtar francez sesa si një bazë mbi të cilën mund të diskutohej
një identitet i tillë. Kjo u pasua nga një këmbëngulje për ruajtjen e
homogjenitetit të kombit, ndonëse realiteti e dëshmonte se nga
pikëpamja shoqërore, populli i Francës ishte i ndarë. Duke e
kundërshtuar këtë fakt, ndarjet sociale iu ngjitën refuzimit kokëfortë
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të muslimanëve për t’u integruar dhe “çuditshmërisë” së përhershme
të “kulturës”së tyre.
Sigurisht, ekzistonte një krizë, por asnjë nga ithtarët e ligjit
nuk e diagnostifikuan atë. Përkundrazi, lartësimi i laicitetit si një e
vërtetë e padyshimtë dhe e pandryshueshme e republikanizmit
francez, ishte shenjë e një sërë problemesh të vështira, siç ishte
përmirësimi i situatës së popullsisë së varfër e të veçuar “emigrante”
dhe në mënyrë më të përgjithshme, njohja e dallimit në kuadrin
social dhe politik. Në vend që të përballeshin në mënyrë të
drejtpërdrejtë me këto probleme, liderët e politikës dhe të opinionit
publik (me disa përjashtime), iu drejtuan një racizmi të vetvetishëm,
që provoi numrin e pakët të burimeve filozofike dhe dobësinë e
aftësive të tyre politike.
Përfundim
Do të ishte gabim të dilnim në përfundimin që argumentuan
disa nga ithtarët e ndalimit të shamisë, se versioni i shekullarizmit të
mbështetur prej tyre, ishte i vetmi i mundshëm. Qysh prej vitit
1789, këmbëngulën ata, integriteti i republikës bazohej në
mospranimin e prerë të fesë në shkolla dhe në strukturat shtetërore.
Ky qe pagëzuar si “modeli republikan” i laicitetit. Në fakt, ashtu siç
edhe Jean Baubérot e thekson (i vetmi anëtar i Komisionit Stasi që
pati mendim të ndryshëm, njëkohësisht edhe historian i laicitetit),
nocioni i laicitetit ka pasur një histori të gjatë në Francë dhe disa nga
përcaktimet e tij janë të ndryshme me atë të përdorur gjatë
polemikave për shaminë. Ekziston të paktën edhe një “model” tjetër
i laicitetit, një “model demokratik”, që disa konservatorë e
konsiderojnë si “anglo-amerikan” e si rrjedhojë të huaj për Francën,
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por që Baubérot e vë brenda kontekstit francez (duke treguar në këtë
mënyrë, se ka më shumë se një version të historisë së laicitetit).
Ndërmjet viteve 1985 dhe 1990, shkruan ai, Lidhja e Arsimit, një
bashkim i shoqatave të mësuesve dhe shoqatave të tjera të ngjashme,
propozuan një projekt gjithëpërfshirës. Në atë periudhë e kishte
pushtetin e majta, e cila, ndryshe nga ç’u bë më vonë, ishte më e
hapur për gjetjen e mënyrave për trajtimin e problemeve të dallimit,
që po shqetësonin politikën e vendit. Baubérot shkruan se në fillim
Lidhja i rishikoi tekstet themelore të doktrinës, duke ngulur këmbë
tek nocioni i lacitetit si “vetëdije e demokracisë”, një përpjekje kjo
“për të parandaluar shterjen e mendimit shkencor brenda dogmës”
dhe “për ta mbajtur fenë brenda kufinjve, pa ia mohuar rëndësinë e
saj kulturore”.129
Në propozimet e Lidhjes, që i referoheshin viteve 2000,
laiciteti ishte baza mbi të cilën mund të diskutoheshin problemet e
vështira:
Marrim për shembull... konfliktin që lind tek “fëmijët e
emigrantëve”, ku vihen përballë njëra-tjetrës kultura e mësuar
në shkollë me kulturën e mësuar në familje... Në këtë situatë,
“detyra e laicitetit është që t’u garantojë emigrantëve të
drejtën e gjuhës”. Prandaj, duhet të zbatohet “një arsimim
dygjuhësor”, në të cilin “dija e marrë në gjuhën mëmë, si
bazë e identitetit të një komuniteti, i shtohet “dijes së një
gjuhe të botës së komunikimit, që mundëson pjesëmarrjen e
plotë në dialogun universal”. Për më tepër, është e nevojshme
të hiqet dorë nga koncepti i universales së përqendruar tek
vlerat perëndimore dhe të njihet “aspekti universal i disa
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kulturave të veçanta”. Mesianizmi francez, që e konsideron
këtë vend si bartës të vlerave universale... përbën padyshim
një trashëgimi të çmuar, por për t’u ripërtërirë në mënyrë të
vazhdueshme, ai duhet të shndërrohet në një kontribut
francez drejt zhvillimit të një universalizmi të ri i cili do të
ishte rezultat i përballjes së kulturave dhe vlerave.
Shkolla ishte vendi ku fëmijët do të angazhoheshin në atë
lloj “refleksioni, kriticizmi dhe eksperimentimi”, që ishte edhe shenja
dalluese e demokracisë. Është vërtetuar se rreziqet më të mëdha
demokracisë i vijnë nga “klerikët civilë: nga ekspertët abuzivë, nga
një pjesë e madhe e nëpunësve të shtetit të zhytur në privilegje, bosa
me të drejta hyjnore, zyrtarë të moshuar arrogantë, që kanë investuar
në pikëpamjet e tyre si të ishin ato e vërteta e vetme. Laiciteti i
viteve 2000 duhet të garantojë që qytetarët të mos jenë të privuar
nga debatet publike mbi çështje të rëndësishme që lidhen me etikën
mjekësore, informacionin, edukimin etj”.130 Në këtë vizion, shkolla
është vërtet një djep i demokracisë, aty ku dallimet diskutohen, ku
praktikat e vendosura rishihen në mënyrë kritike dhe ku debati
lejohet të përparojë në mungesë të pohimeve dogmatike të së
vërtetës së pandryshueshme. Në këtë kuptim, shkolla është përgatitje
për qytetarinë, për pjesëmarrjen në funksionimin e një shteti të
konceptuar si një entitet heterogjen, ku dallimet e anëtarëve të tij
shihen si pasuri dhe jo si varfëri.
Baubérot e përfundon analizën e tij, duke u shprehur se
historikisht, dy modelet e shekullarizmit janë përplasur për një kohë
të gjatë në Francë, se modeli demokratik është zbatuar tashmë për
kristianët dhe hebrenjtë dhe se “do të ishte shkatërrim nëse do ta
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zbatonim modelin republikan vetëm për Islamin”.131 Ai beson se
është pikërisht modeli demokratik që “krijon mundësinë për një të
ardhme, në të cilën konfliktet social-kulturore dhe social-fetare
mund të menaxhohen”. Për Baubérot, nuk është feja, por modeli
republikan ai që, duke i konsideruar fetaren dhe shekullaren si dy të
kundërta absolute, bëhet pengesa më e rrezikshme për demokracinë.
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4
INDIVIDUALIZMI
Ndërsa polemikat për shaminë u përshkallëzuan, një nga
temat e debateve ishte edhe se cili ishte qëllimi që mund të kishin
mbajtëset e shamisë. Ç’kuptim kishte kjo shfaqje “e hapur” e
përkatësisë fetare? Pse mbanin shami ato vajza? A e kishin bërë vetë
një zgjedhje të tillë apo u ishte imponuar me forcë? A mund të
konsiderohej shamia një shprehje e ligjshme e vetëdijes individuale e
për pasojë, një e drejtë që duhej garantuar nga ligji liberal shekullar?
Përgjigjet e këtyre pyetjeve ishin të ndryshme, por çuditërisht, nëpër
debate mungonin zërat e vetë vajzave. Komisioni Stasi intervistoi
vetëm disa nga vajzat që mbanin shami por edhe këtë e bëri në
seancë të fshehtë, pa praninë e dëgjuesëve që do të mund të ishin
ndikuar nga fjalët e thëna prej tyre. Gjithsesi, komisioni u kushtonte
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pak vëmendje këtyre përshtypjeve. Vetëm pasi u miratua ligji, u
botuan disa libra, që pasqyruan dëshmi të drejtpërdrejta por që
tashmë nuk qenë më në gjendje të ndikonin mbi veprimet ligjore.
Edhe nëse do të ishin botuar më herët, ato do të kishin pasur pak
efekt, sepse argumentet e parashtruara prej tyre u morën si pohim i
një Islami të papajtueshëm as me ndonjë fe tjetër, as me
shekullarizmin.
Ata që e mbështetën ndalimin e shamisë, sikurse edhe shumë
prej atyre që e kundërshtuan atë, besonin (në përputhje me
laicitetin), se feja duhet të jetë një prej vlerave të shumta të individit.
Ajo ishte një çështje private që duhej ndarë nga jeta publike e tij.
Sipas këtij këndvështrimi, individët ishin të pavarur dhe nuk i
detyroheshin askujt veç vetvetes. Zgjedhjet e tyre nuk i përcaktonin
ata, por pasqyronin qëniet racionale që tashmë ishin. Me fjalë të
tjera, duhej përmbushur individi abstrakt. Mendimi se mund të
ekzistojnë ato që filozofi politik Michael Sandel, i quan “vetet e
penguara”, të rrethuara nga detyra që s’mund t’i refuzojnë, nuk ishte
pjesë e definicionit të individit në këtë debat republikan francez.132
Pa i ndarë angazhimet publike (shekullare) nga ato private (fetare),
individët nuk mund të bëheshin anëtarë të republikës. Kur disa nga
vajzat ngulën këmbë se nuk mund të bënin dot ndryshe, pasi
“shamia ishte pjesë e tyre”133, (pra, nuk ekzistonte ndarja ndërmjet
vetes dhe personifikimit të saj fetar), kritikët u përgjigjën se
deklarimi në fjalë ishte qesharak. Sipas kritikëve, ato ose ishin të
gënjyera (të pushtuara nga ndjenja iracionale), ose mashtruese (që
vepronin për llogari të Islamit politik) ose sipas shumë gjasave, ishin
132
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detyruar me forcë nga anëtarët meshkuj të familjes së tyre, që të
bënin veprime kundër dëshirës së vet. Nga kjo pikëpamje, mbajtja e
ferexhesë nuk përfaqësonte një zgjedhje që mund të respektohej si e
tillë.
Ata që mbështetën ndalimin e shamisë, e konceptuan këtë
ndalim si një akt të guximshëm nga ana e shtetit modern francez,
për t’i çliruar vajzat nga errësira dhe shtypja e komuniteteve
tradicionale, duke i ekspozuar kështu ndaj dijes dhe lirisë, madje
edhe nëse kjo nënkuptonte përjashtimin e tyre nga shkolla.
Mospajtimi në fjalë, pra që legjislacioni, i përcaktuar për garantimin
e zgjedhjes arriti deri aty sa ta mohonte atë, nuk u konsiderua si i
tillë nga mbështetësit e ligjit. Kjo ndodhi për shkak të besimit që
kishin në superioritetin e filozofisë së tyre, të barazimit që ata i
bënin kësaj të fundit me universalizmin, progresin dhe qytetërimin.
Për të justifikuar imponimin e një ligji mbi vajzat, ithtarët e ndalimit
duhej t’i identifikonin ato si viktima, të cilave u ishte mohuar e
drejta për të zgjedhur nga një komunitet shtypës dhe autoritar.
Si për ironi, shumë prej vajzave që vunë shamitë, e
përcaktuan veprimin e tyre si një zgjedhje personale, që nuk u ishte
miratuar nga prindërit, dhe si pjesë e kërkimit personal të vlerave
shpirtërore, që mungonin në komunitetet dhe në shoqërinë ku ato
jetonin. Besoj se Oliver Roy ka të drejtë kur e lidh këtë rizbulim të
Islamit nga brezat e rinj të muslimanëve në Perëndim, me forma të
tjera të ringjalljes bashkëkohore fetare (Krishtërimin e rilindur,
Katolicizmin karizmatik, Judaizmin ortodoks) dhe me fetë e Epokës
së Re në përgjithësi. Ja si e përshkruan ai një fenomen të tillë:
Tek fetaria e sotme... theksi vihet në rëndësinë e vetërealizimit, në përpjekjet për të rikrijuar një komunitet fetar,
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të bazuar mbi angazhimin individual të besimtarit në një
ambjent shekullar (që sjell edhe lulëzimin e sekteve), në
kërkesën personale për njohuri të drejtpërdrejta, duke sfiduar
kështu autoritetin fetar, në vënien e qasjes fondamentaliste
përballë ligjit (për t’iu bindur Zotit në çdo aspekt të jetës së
njeriut), me sinkretizëm dhe nomadizëm shpirtëror, në
suksesin e guruve dhe të udhëheqësve fetarë të vetë-shpallur
e kështu me radhë”.134

Sipas këndvështrimit të Roy-t, kjo lloj fetarie tek muslimanët
është tashmë shenjë e modernitetit dhe e përshtatjes së tyre me
vlerat e individualizmit perëndimor, pavarësisht nëse ata e
përcaktojnë ose jo praktikën që zbatojnë, si nënshtrim të vetes ndaj
Zotit. Ndonëse analiza e Roy-t shpjegon motivet e vetëm disa prej
vajzave të mbuluara, këmbëngulja e tij për ta interpretuar fenomenin
si “modern”, është vendimtare për arsyetimin tim.
Francezët që ishin pro ligjit për ndalimin e shamive, e
përcaktuan fetarinë e sotme islamike si një kthim tek Islami
tradicional, që kryesisht është teokratik në synimet e tij. Prandaj, ai
po i kundërvihej këtij shteti shekullar ndryshe nga ndonjë fe tjetër.
Deri para ndalimit të shamive, kësulat e hebrenjve dhe turbanet e
sikëve ishin lejuar nëpër klasat franceze. Por tani ishte Islami ai që e
nxiti kërkesën për kufizim, një Islam i përcaktuar si një kulturë e
pazakontë, e njëherësh edhe si i rrezikshëm në sferën politike dhe
shtypës në atë personale. Sipas interpretimit të ligjvënësve, vajzat me
shami ishin robëresha të një kulture, që ndikonte tek ato kundër
dëshirës së tyre. Prandaj, ishte përgjegjësia e shtetit që t’i çlironte
ato.
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Siç e kam përmendur edhe më parë, kontrasti ndërmjet
kulturave franceze dhe asaj islamike ishte një interpretim ideologjik,
i cili i reduktoi realitetet komplekse në kategori të thjeshta, të
kundërta mes tyre. Në çështjen e zgjedhjes kishte kontrast ndërmjet
pavarësisë individuale dhe detyrimit kulturor. Baza e teorisë së
republikanizmit francez është individi i pavarur, që ekziston përpara
zgjedhjeve të tij apo të saj të mënyrës së jetesës, vlerave dhe politikës.
Këto të fundit janë vetëm shprehje të jashtme të një uni të
brendshëm fiks, të një uni që nga definicioni, nuk mund të heqë
dorë nga pavarësia e tij. Kritikët e kësaj teorie theksojnë se individi
nuk është krejtësisht i pavarur sepse ai/ajo vepron brenda një grupi
parametrash normativë, që i përcaktojnë personalitetin (dhe
përkatësinë franceze) e që i përjashtojnë alternativat e tjera. Sipas
kritikëve, qytetarët francezë janë “të kufizuar” ashtu sikurse edhe
besimtarët, sepse ata e konceptojnë veten në një mënyrë të
pazgjedhur prej tyre. Në këtë rast, koncepti i individit që ekziston
përpara ndikimeve të jashtme të ushtruara mbi të, maskohet si një
besim kulturor.
Dhe ana tjetër e kontrastit (Islami i cili barazohet me
shtrëngesë kulturore) është kritikuar nga ata që theksojnë se nuk
është vetëm Islami që ka struktura fetare dhe shpirtërore të
personalitetit “të kufizuar”. Edhe fetë e tjera përmbajnë në doktrinën
e tyre nënshtrimin e vetes ndaj autoritetit hyjnor dhe urdhrave të
Tij. Nëse nga pikëpamja historike, ndarja ndërmjet sferës publike
dhe asaj private i ka gjurmët e saj në Kristianizëm (e veçanërisht në
Protestanizëm), Roy thotë se fetaria e Epokës së Re e koncepton
veten si të pandashme; sfera publike dhe private nuk përbëjnë veçori
kuptimplota morale ose etike. Ndonëse ka dallime të rëndësishme
ndërmjet fetarive të ndryshme, ato kanë të përbashkët mes tyre
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nocionin se uni nuk formohet nga autoriteti i vet, por nga normat
fetare. Këto norma përcaktojnë një sërë praktikash etike për
realizimin e unit që, kur flet për Islamin, antropologia Saba
Mahmood i përmbledh me termin “zakone të mësuara”. Nuk ka
ndonjë dallim ndërmjet së brendshmes dhe së jashtmes, thotë ajo; në
fakt, është “sjellja e jashtme e trupit, ajo që strukturon si potencialin,
ashtu edhe mënyrat përmes të cilave plotësohet e brendshmja.135 Për
disa gra, ferexheja është “një mënyrë për të qenë apo për t’u bërë një
lloj i caktuar individi”, në rastin konkret një individ i moralshëm dhe
i virtytshëm sipas mësimeve të Kuranit. [Duke iu referuar teksteve të
tyre të shenjta, e njëjta gjë mund të thuhet edhe për meshkujt
hebrenj që vënë kësula, për femrat hebreje që mbajnë paruke si dhe
për meshkujt sikë që i mbështjellin flokët me turbane). Ky individ,
thotë antropologu Talal Asad (sërish duke iu referuar Islamit), është
“vetëdrejtues por jo i pavarur. Sheriati, i cili është një sistem i
arsyetimit praktik e që lidhet moralisht me çdo besimtar, ekziston
pavarësisht atij apo asaj. Në të njëjtën kohë, çdo musliman ka
mundësinë psikologjike për t’u njohur me rregullat e këtij sistemi
dhe për t’u pajtuar me to”.136
Mesa duket, nga ata që luftuan për miratimin e ligjit, nuk
pranohej që të paktën disa vajza muslimane e kishin nisur atë rrugë
njohjeje e se kjo rrugë kishte diçka të përbashkët edhe me fetaritë e
tjera. Për ta, fakti se individualizmi mund të ishte edhe një formë
besimi, ishte i papranueshëm. Për mbështetësit e ligjit, uni i pavarur
ishte fakt objektiv. Ata e konceptuan çështjen në fjalë, si një
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përplasje mes kulturës islame dhe individualizmit francez. Shamia
ishte vetëm një imponim i asaj kulture, ndërsa heqja e saj ishte
shenjë e triumfit të lirisë e të barazisë.
Argumentet pro ligjit
Në raportet e dy organizmave investigativë, të caktuar për t’u
marrë me çështjen e shamive në shkollat publike, shamia paraqitej
ose si mohim i lirisë, ose si humbje e gjykimit të shëndoshë. Bernard
Stasi doli në përfundimin se “shamia përfaqëson izolimin e grave”.137
Por, edhe në justifikimet më elokuente të bëra në favor të ligjit,
ekzistonte një mospajtim: vendimi për të mbajtur shaminë nuk
mund të shihej asnjëherë si një zgjedhje e arsyeshme. Ndonëse e
pranoi se disa vajza e shihnin ferexhenë si mënyrë emancipimi,
grupit studimor i Asamblesë Kombëtare nguli këmbë se shumë të
tjera e konsideronin atë shtypëse.138 Nuk është e nevojshme të
thuhet, se nuk kishte asnjë statistikë që mund ta mbështeste këtë
pohim, përveç anekdotave dhe opinioneve të “ekspertëve”, që kishin
pranuar me kohë nevojën e miratimit të ligjit për ndalimin e
shamive. Kjo nuk kishte të bënte edhe aq me dëshirën për t’i
keqinterpretuar faktet që nuk mundësonin një studim sistematik,
sesa me besimin e brendësuar fort prej tyre, se individët e lirë nuk do
ta zgjidhnin kurrë ferexhenë me vullnetin e vet.
Përfundimi kryesor i të dyja komisioneve ishte se vajzat, të
paafta për ta përballuar presionin, ishin detyruar me forcë nga
baballarët ose, më shpesh, nga vëllezërit dhe nga meshkujt e tjerë të
komunitetit, që ta shpallnin hapur nënshtrimin e tyre. Sociologia
137
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Juliette Minces i tregoi komisionit të Asamblesë Kombëtare, se
domethënia e ferexhesë ishte një dhe e vetme: ajo përfaqësonte
besimin e Islamit se gratë ishin inferiore, seksualisht të rrezikshme
dhe se kishin nevojë për mbrojtje.139 Pa ferexhenë, vajzat
konsideroheshin nga burrat përreth tyre, si “gra të shthurura”, që i
turpëronin familjet e veta e për pasojë, subjekte ngacmimi, rrahjeje e
madje edhe përdhunimi në grup (i tillë ishte imazhi i ofruar nga
mbretëria e terrorit nëpër lagjet e emigrantëve). Megjithëse s’ka
dyshim se agresioni i djemve ndaj vajzave ishte një fakt real në këto
lagje (ashtu sikurse edhe në lagje të tjera që ishin të populluara nga
popullsi jo-emigrante), situata në fjalë u ekzagjerua nga ligjvënësit.
Djali apo mashkulli arab i dhënë pas seksit është një stereotip i vjetër
racist (shih kapitullin e dytë), dhe u përdor e pati ndikim të madh
edhe gjatë polemikave për shaminë. Presupozohej se kjo dhunë
mashkullore ishte e ligjëruar nga mësimet islamike. Vajzat pa
ferexhe ishin gjah “ i majmë” për sulme seksuale. Njëra nga vajzat, e
cila nguli këmbë se vendimin për ta mbajtur shaminë e kishte marrë
vetë, pyeti me habi se si ndalimi i shamisë do ta zgjidhte problemin
që edhe ajo e pranonte se djemtë e përmendur e shfaqnin
nganjëherë. A nuk duheshin dënuar ata për sjelljen e tyre të keqe?!
Përgjigjja e ligjvënësve ishte se shteti do të mbronte femrat e mitura
që, sipas definicionit, nuk ishin në gjendje ta mbronin veten; ai do të
zgjidhte rrugën e drejtë të emancipimit të tyre (Në të vërtetë,
përgjegjësia u kalua nga një grup baballarësh tek një tjetër). Fuqia e
shtetit do të ushtrohej mbi ata që i detyronin vajzat të silleshin në
atë mënyrë, që një dëshmitar e cilësoi si “anormale”. Ligji ripohoi
epërsinë e kombit mbi zakonet dhe praktikat komunale. “Është
presioni ai që i detyron vajzat të mbajnë shenja fetare. Familja dhe
139
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mjedisi social që i rrethon, u imponojnë një zgjedhje që nuk është e
tyre. Republika nuk mund të mbyllë veshët ndaj thirrjes së
dëshpëruar të këtyre vajzave. Hapësira e shkollës duhet të mbetet për
to një vend lirie dhe emancipimi. Ajo nuk duhet të shndërrohet në
një vend vuajtjeje dhe poshtërimi”.140 Sipas arsyetimit të njërit prej
anëtarëve të komisionit, sociologut Patrick Weil, ligji jo vetëm që do
t’i mbronte vajzat që nuk kishin dashur t’i vënë shamitë, nga presioni
social, por do t’u mundësonte edhe vajzave që i kishin vënë ato me
zgjedhjen e vet, që gjithsesi, të zgjidhnin për të mos vënë kurrë
shami.141 Ndonëse kishte të dhëna për të kundërtën, pra që shumë
vajza e kishin vënë shaminë me iniciativën e tyre dhe në fakt kundër
dëshirës së prindërve, anëtarët e komisionit nuk mund ta pranonin
këtë akt si një ushtrim të zgjedhjes së lirë. Për më tepër, ata e
konsideruan veprimin e këtyre vajzave si një shkelje potenciale, në
mos reale, të vullnetit të lirë të vajzave që nuk donin të mbanin
shami. Përfundimisht, ishte individualiteti i këtyre të fundit (i atyre
që kishin bërë zgjedhjen e duhur), ai që shteti duhej të mbronte,
edhe nëse një gjë e tillë nënkuptonte ndalimin e një pakice të vogël,
për vënien në jetë të zgjedhjes së saj.
Megjithatë, edhe nëse kishte nga ato vajza që i kishin
zgjedhur me dëshirë shamitë, mbështetësit e ligjit ishin të sigurtë se
ato e kishin bërë këtë zgjedhje për arsye të gabuara. Meqë ferexhetë
shiheshin si simbol i një lëvizjeje ndërkombëtare islamike, të
përhapur në Francë nga Pakistani, Irani dhe Arabia Saudite, vajzat
që i mbanin ato, ndoshta pa e ditur, u deklaronin besnikëri fuqive të
huaja. Ose ndoshta ato edhe e dinin. Kush mund ta thoshte këtë?!
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Në imagjinatën e mbështetësve të ligjit, vetë ferexheja kishte një
ngatërrim të qëllimshëm domethënieje. Qëllimi i saj ishte mbulimi
dhe asnjëherë zbulimi. Kështu, një nxënëse e mirë, që ndiqte të
gjitha orët e mësimit dhe që kishte rezultate të larta, mund të ishte
vërtet një rebele; angazhimet e saj mund të ishin politike dhe aspak
fetare. Dhe, si mund të bëhej dallimi ndërmjet fetares dhe politikes
në atë që, në fund të fundit, ishte një luftë ideologjike që e vinte
Lindjen kundër Perëndimit? Meqënëse të gjithë ekspertët dëshmuan
se Kurani nuk e detyronte mbajtjen e ferexhesë, ishte e dukshme se
në sjelljen e vajzave mund të kishin ndikuar “fondamentalistë” me
motive të devijuara politike. Për më tepër, si mund të përkufizohej
ndikimi i disa nxënëseve me shami tek shokët e klasës së tyre me
prirje shekullare? A bëhej fjalë për një qortim? Ndërgjegjësim?
Kërcënim? “Është e vështirë të bësh një ndarje preçize ndërmjet
mbajtjes së shenjave ekstravagante e kundërshtuese (çka përbën një
veprim prozelit të ndaluar nga ligji) dhe mbajtjes së shenjave
“normale” të bindjes fetare”, thuhej në raportin e Asamblesë
Kombëtare.142 Mësuesit mund ta bënin dallimin, por gjykatësit dhe
ligjvënësit nuk ishin në gjendje për këtë. Dhe ishte përgjegjësia e
këtyre të fundit që të vendosnin dhe të përcaktonin normat
kombëtare.
Ngatërrimi i kuptimeve ishte i papranueshëm për ata, që
transparencën e konsideronin jo vetëm si shenjë të modernizmit, por
edhe të moralit të lartë. Ndonëse bëhej fjalë për shaminë (e cila
mbulon vetëm flokët, veshët dhe qafën), ajo përmendej zakonisht
me termin “ferexhe”, term që jepte idenë e mbulimit të plotë.
Ferexheja përhumbej në përfytyrimet e së padukshmes dhe të së
dukshmes, të errësirës dhe dritës, të verbërisë dhe shikimit.
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Ferexheja është “perde”, thotë psikoanalistja Elisabeth Roudinesco.
Ajo e mbështjell në heshtje një vajzë të re.143 Me vënien e ferexhesë,
kjo vajzë verbohet dhe shurdhohet, duke i humbur kështu ndjesitë
që e lidhin atë me botën. Ferexheja ia mohon vajzës mundësinë për
të përdorur atë çka ofron kultura, thekson filozofi Alain Finkielkraut.
Ajo nuk e lejon atë të zhvillojë aftësitë racionale, pra e lë në
errësirë.144 Ishte një ferexhe e injorancës, që nuk mund të përshkohej
nga mendimi kritik. Vajzat ishin të detyruara ta vinin atë kundër
dëshirës së tyre. “Ferexheja është dhunim” (“un voile est un viol”),
deklaroi një feministe me origjinë afrikano-veriore145. Vajzat ishin
viktima, por përbënin edhe kërcënim gjithashtu. Në fund të fundit,
ferexhetë ishin maska. “Disa nga miqtë tanë belgë na kanë thënë se
është thjesht ferexhe, por pikërisht kjo ferexhe ka shërbyer si maskë
për të gjithë ata që duan të fshihen146 - tha Jacqueline Costa-Lascoux,
anëtare e komisionit Stasi. Maskat ishin të rrezikshme sepse lejonin
keqparaqitjen e së vërtetës së mbajtësve të tyre. Ato ishin hileja e
mashtruesve. Ndonjëherë nuk dihej se kush ishin këta mashtrues:
meshkujt e maskuar me ferexhe, meshkujt që i detyronin vajzat t’i
mbanin ferexhetë për të kryer veprime të ulëta apo vetë vajzat. Gjatë
fushatës së tij presidenciale të vitit 1994, Jacques Chirac u pyet nga
një gazetar televizioni nëse mendonte se çështja e ferexhesë ishte një
“maskim i kërkesave të tjera të lëvizjeve islamike”. Chirac u përgjigj
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se pyetja në fjalë ishte me siguri “një provokim”.147 Në të njëjtën
periudhë, Le Figaro botoi një artikull të titulluar “Fytyra e fshehtë e
polemikës së shamive: Çfarë ka përtej ferexhesë?” Në të flitej për
lidhjet terroriste që ekzistonin ndërmjet islamikëve francezë dhe
Disa ithtarë të ligjit paralajmëruan
Arabisë Saudite.148
kërcënueshëm se ferexheja ishte kali trojan i Islamit politik: “Nën
ferexhe mund të fshihet një mjekër”.149 Në interpretimet e skajshme
dhe në ngatërrimin e kufinjve, ferexhetë ishin për ta, mjete terrori.
E vetmja zgjidhje, e vetmja mënyrë për të bërë transparencë,
ishte heqja e terminologjisë ofenduese nga pasazhi i ligjit që ishte “i
shkurtër, i thjeshtë, i qartë e që s’lë vend për diskutim”.150 Presidenti
i grupit studimor të Asamblesë Kombëtare pohoi se “Ndalimi i
mbajtjes së shenjave “të dukshme” fetare dhe politike në shkolla
nënkupton jo vetëm ndalimin e shenjave “ekstravagante”, përcaktimi
i të cilave ka qenë i vështirë për t’u bërë, por të të gjitha shenjave që
mund të shihen me sy të lirë [tout signe que l’oeil peut voir].151
Sugjerimi i tij u hodh poshtë, por u ra dakord se ligji duhej të
përcaktonte një masë objektive për heqjen e të gjitha shenjave të
dallueshme. Nuk iu kushtua shumë rëndësi faktit se, për hir të
trajtimit të barabartë, u përfshinë në këtë ligj edhe kësulat dhe
kryqet e mëdhenj. Objektivi i tij ishte ferexheja. Kjo u bë e qartë kur
u lejuan simbolet “modeste” (mesa duket jo edhe aq të vogla sa të
mos shiheshin dot me sy) si medalionet, kryqet e vegjël, duart e
Fatimes, Kuranët dhe yjet e Davidit. Meqë nuk fshihej gjë pas tyre,
147
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ato u konsideruan si të parrezikshme, e si rrjedhojë edhe shfaqje të
lejueshme të bindjes personale.
Kur vinte puna tek mbulesa e kokës, ligji nuk pranonte asnjë
lloj kompromisi. Ai nuk do të lejonte fashat, rripat e kokës, apo
shallet e vegjël, sikurse kishin rënë më parë dakord ndërmjetësit në
raste të veçanta. Lejime të tilla u panë si përbaltje e çështjes, sepse
ato pranonin vlefshmërinë e dëshirës për të vënë ferexhenë, ndonëse
objektet e lartpërmendura kishin thjesht trajtë simbolike, pra
mbulimi ishte i mangët. Vetë dëshira konsiderohej e paligjshme,
sepse ajo ishte e sforcuar, mashtruese apo shkatërrimtare. Ajo ishte
simbol i lidhjes së komunitetit me natyrën e pavarur të individëve.
Individët e pavarur mund të kenë besime fetare, por ato duhet të
jenë të ndara nga mënyra se si e konceptojnë ata veten. Kështu,
besimi i personalizuar (i padallueshëm apo i matur), nuk do ta
rrezikonte pavarësinë e tyre. Përtej identifikimit të ferexheve me
terrorizmin, fshihej refuzimi për të mos pranuar se, të paktën për
disa vajza, ekzistonte një nocion i ndryshëm i individualitetit, ai që
kishin zgjedhur ato vetë. Ndërkohë, ligji ritheksonte se ka vetëm një
nocion të mundshëm: ai i individit të pangarkuar, të pavarur; një
version tjetër ishte i papërfytyrueshëm. Vetëm individët “e pavarur”
konsideroheshin të aftë për të bërë zgjedhje. Tek këta individë
mbështetet e gjithë struktura e republikanizmit francez, ose të
paktën kështu thuhej. “Bëhet fjalë për konceptin tonë të qytetarit...
Franca nuk është një bashkim grupesh të ndryshme. Ajo është një
komunitet individësh, të cilët janë të lirë nga lidhjet e tyre personale
me grupe të caktuara”.152 Ndalimi i shamive në shkollat publike e
qartësoi edhe më shumë faktin se kishte vetëm një nocion të
individualitetit, nëse muslimanët do të pranoheshin si tërësisht
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francezë. Me fjalë të tjera, nuk mund të jesh njëkohësisht edhe
musliman edhe francez. Asimilimi ishte e vetmja rrugë për t’u bërë
pjesë e kombit.
Argumentet kundër ligjit
Kundërshtarët e ligjit nuk e pranuan identifikimin e shamive
me islamizmin radikal dhe ngulën këmbë se motivet e mbajtjes së
tyre ishin të shumta. Megjithëse argumentet e tyre i përmendnin
rrallë motivet fetare të shprehura nga vajzat, ata ngulnin këmbë se
faktor veprues në këtë rast ishte zgjedhja personale dhe jo presioni i
komunitetit. Kundërshtarët e ndalimit u përpoqën ta bënin debatin
më kompleks, duke hedhur poshtë kontrastet e thjeshta ndërmjet
Islamit dhe Francës. Ata e shpjeguan praktikën e mbajtjes së
shamisë nga pikëpamja sociologjike dhe këmbëngulën që kjo
praktikë të shqyrtohej si në kontekstin historik, ashtu edhe në atë
social të saj. Këta kundërshtarë e trajtuan çështjen brenda linjave të
debatit republikan, por nuk i pranuan karakterizimet e kundërta, të
bëra nga mbështetësit e ligjit. Nëse individët në fjalë po bënin
zgjedhjen e gabuar (të kundërt me modernizmin dhe parimin
emancipues të tij), përfundim edhe ky që linte vend për diskutime,
ato kishin arsye bindëse për të vepruar kështu.
Arsyeja e parë ishte skepticizmi ndaj demokracisë,
skepticizëm ky i lidhur me sundimin kolonial francez. Ferexheja
kishte luajtur një rol të rëndësishëm gjatë Luftës Algjeriane, duke
shërbyer si simbol i mospranimit të sundimit francez. Në një
periudhë më të vonshme, gjatë asaj që për shumë njerëz ka qenë
vetëm vazhdim postkolonial i të njëjtit sundim, qeveria franceze e
mbështeti regjimin autoritar e shekullarist në Algjeri, kur ky i fundit
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i anulloi zgjedhjet, që sipas gjasave, do të kishin sjellë në pushtet një
shumicë islamike. Nga ky këndvështrim, të mbështesje Islamin ishte
si të komentoje hipokrizinë e ithtarëve të shekullarizmit demokratik
e të zgjidhje diçka që mendohej si alternativa e pakorruptuar e tij.
Disa nga sociologët që ishin kundër ligjit, ngulën këmbë se Islami
përbënte rezistencën ndaj modernizmit shekullar, vendi ku të rinjtë
nga familje emigrante e që jetonin në varfërinë e metropolit, mund
të gjenin drejtimin dhe strukturën që mungonin në qytetet moderne.
Struktura të ngjashme kishin dikur organizatat e krahut të majtë, të
tilla si unionet e tregtisë, Partia Komuniste dhe disa shoqata të tjera
politike. Në atë kohë, ato i patën ndihmuar të rinjtë për t’u integruar
në shoqërinë franceze, duke i identifikuar ata si anëtarë të një klase
shoqërore që luftonte për emancipimin e vet. Por, organizata të tilla
nuk e kryenin më funksionin e tyre integrues (disa prej tyre ishin
edhe armiqësore ndaj arabëve) dhe kështu, ato u zëvendësuan nga
institucionet islame, si xhamitë, shoqatat e bamirësisë, programet e
ndihmës sociale dhe qendrat kulturore.
Gjithsesi, në këto institucione nuk u krijua një identitet i
vetëm e për pasojë, shamia ishte një shenjë me shumë kuptime.
Ndërsa mbështetësit e ligjit punuan fort për t’i reduktuar kuptimet e
shumta të shamisë në një të vetëm, kundërshtarët e tij ngulnin
këmbë në njohjen e kompleksitetit. Pas intervistave të bëra vajzave
në vitin 1994, Francoise Gaspard dhe Fharad Khosrokhavar dolën në
përfundimin se shamia kishte të paktën tre kuptime. E mbajtur nga
gratë emigrante, ajo shërbente si lidhje me botën nga e cila kishin
ardhur ato, një lidhje nostalgjike me traditën e venitur. Një tjetër
kuptim kishte mbajtja e shamisë tek adoleshentet, familjet e të cilave
ua kërkonin si shenjë të modestisë, si një mënyrë për të mbajtur
seksualitetin nën kontroll. Në këtë rast, shamia merr trajtën e një
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tradite të rigjallëruar. Ajo mundëson përballjen me kaosin e jetës
urbane dhe i lejon vajzat që vijnë nga familje ortodokse, të hyjnë në
vende publike, siç është shkolla për shembull, apo vendet e punës, që
në të kundërt do të ishin të ndaluara për to. Kuptimi i tretë i
shamisë del në pah në rastin e vajzave të reja, të cilat e zgjedhin atë
si një formë vetë-mbrojtjeje apo si shprehje të identitetit, një mënyrë
për t’u mbrojtur në mjediset ku ato ndihen të rrezikuara dhe të
diskriminuara. Shamia u jep atyre dinjitetin e mohuar. Qoftë në
rrugët e lagjeve të tyre, qoftë në sytë e shoqërisë franceze, ajo
shërben si mënyrë reagimi.
Shamia përcaktonte identitetin islamik të mbajtëses së saj,
por Khosrokhavar dhe të tjerët ngulën këmbë se ky identitet ishte i
ndryshëm në varësi të pozitës shoqërore. Në fakt, ai dhe Gaspard
kishin evidentuar më shumë se tri kuptime të shamisë. Për të rinjtë e
komuniteteve të varfra emigrante, Islami ofronte një rrugëdalje nga
kushtet poshtëruese të nacionalitetit të kompromentuar francez. Ai
ishte një mënyrë për të refuzuar si disiplinën prindërore, ashtu edhe
presionin social. Këtu merr trajtë një komunitet i imagjinuar
ndërkombëtar, për të cilin ata mund të aspironin, një komunitet që e
shpërblente disiplinën dhe pastërtinë e tyre e që i drejtonte ata
përmes forcave, në dukje revolucionare, duke u rezistuar në këtë
mënyrë çoroditjeve të kapitalizmit shekullar perëndimor. Për ata që
rridhnin nga familje më të integruara, me gjendje më të mirë, që u
kishin shpëtuar vështirësive të jetës në lagjet emigrante por që
prapëseprapë përballeshin me diskriminim të vazhdueshëm, Islami
ishte një mënyrë për të kërkuar respektimin e dallimeve, një kërkesë
për t’u integruar, por pa rënë pre e asimilimit. Sipas kryetarit të
Partisë së Gjelbër, Alain Lipietz, mesazhi që përcillte shamia ishte
anti-asimilues, por jo anti-francez. Vajzat donin të pranoheshin si
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franko-muslimane.153 Mësuesja dhe juristja Dounia Bouzar bën një
koment shtesë mbi mënyrën se si mund të funksionojë Islami për të
ndihmuar procesin e integrimit. “Duke “u kthyer tek Islami”, i riu
pas kësaj... i përket një komuniteti botëror besimtarësh”, shkruan
ajo. Aderimi në një kriter strikt fetar të identitetit, të një identiteti
që del përtej kufinjve kombëtarë, u mundëson besimtarëve atë që ajo
e quan “ç’etnitizim”. “Nuk ka më nevojë të jesh algjerian apo
maroken për t’u bërë musliman. Në mënyrë paradoksale, kalimi në
Islam i lejon individit të quhet francez në tokën franceze”.154
Kundërshtarët e ligjit theksuan karakterin francez të shamisë,
dallimin që ekzistonte ndërmjet saj dhe ferexhesë së imponuar nga
një shtet islamik. Në kontekstin francez, thotë Khosrokhavar,
ferexheja nuk përbënte një zgjedhje të imponuar nga shteti.
Përkundrazi, ajo ishte shenjë modernizmi, shprehje e “pavarësisë së
një rinie me origjinë rurale të urbanizuar së fundmi apo e të rinjve që
jetojnë në zona të thjeshta urbane e që kërkojnë të pranohen nga
shoqëria, përmes aderimit në një kod modestie, nderi, integriteti
fizik dhe kulturor, të ndryshëm nga ai i klasave mbizotëruese
shekullare”.155
Kjo kërkesë për t’u pranuar ishte gjithashtu edhe një protestë
kundër diskriminimit, çka u konsiderua edhe si motivi kryesor i
praktikimit të besimit nga muslimanët e rinj francezë. “Kur isha
fëmijë në shkollë – thotë Nadia Zanoun, më vinte turp për emrin tim
dhe doja ta fshihja origjinën time algjeriane. “Përkundrazi, ato
(vajzat e mbuluara me shami) kanë guxim ta deklarojnë me krenari
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origjinën e tyre arabe, një guxim që unë s’e pata kurrë”. Gjithashtu,
shamitë e tyre tregojnë dëshirën e madhe që kanë ato për t’u
respektuar”.156
Në ngatërrimin që bëhet ndërmjet “origjinës arabe” dhe
Islamit, shamia konsiderohet si kundërpërgjigje ndaj diskriminimit
të vazhdueshëm, një kundërpërgjigje ndaj zotimit të dështuar
universalist të republikanizmit francez për përfshirjen e plotë të
afrikano-veriorëve, për shkak se ata nuk mund të shkëputen nga
shenjat e dallimit të tyre.157 Tashmë lind nevoja e njohjes dhe jo e
shtypjes së atij dallimi. Sipas filozofes Charlotte Nordmann dhe
botuesit Jerôme Vidal, mesazhi i shamisë është i ngjashëm me
slloganin e grupit amerikan për të drejtat e homoseksualëve Act-Up:
“Ne jemi këtu, jemi prej këtu, mësohuni me këtë fakt!”158
Shamia mund të jetë njëherësh çlirim nga presioni i familjes
dhe deklarim i pavarësisë individuale, edhe kur një veprim i tillë
përfshin pranimin e kodit islamik të modestisë. Në mënyrë
paradoksale, vajzat me shami luajtën rol politik si mishërime të
aspiratës komunitare. Vënia e shamisë mund të jetë një mënyrë për
të aderuar në rregullat e një komuniteti dhe për të qenë krenare për
identitetin tënd, në rastet e përballjes me diskriminimin. Ajo mund
të jetë gjithashtu një formë vetëmbrojtjeje, një mënyrë për të
qëndruar larg abuzimit të vëllezërve apo të fqinjëve meshkuj, pra
është më shumë një rrugë për t’iu shmangur shtypjes sesa për t’iu
gjunjëzuar asaj. Këtu, kundërshtarët e ligjit për ndalimin e shamive,
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vunë theksin në mbrojtjen e vullnetit individual, që nuk kishte
shumë lidhje me besimin e vërtetë fetar, vullnet i cili, nën
udhëheqjen e mësuesve dhe të parimeve republikane, mund të
ushqehej e të çonte në mënyra më shekullare të të menduarit. Në
fund të fundit, a nuk ishte ky qëllimi i shkollës republikane?
Si në rastin kur shamia ishte e zgjedhur, ashtu edhe kur ajo
ishte e imponuar, kritikët e ligjit argumentuan se ishte gabim t’i
përjashtoje mbajtëset e saj nga shkollat e kombit. Në një artikull të
botuar në Libération (20 maj 2003), tre sociologë dhe dy filozofë
paraqitën argumentimet e tyre për çështjen në fjalë. Ata u bënë
thirrje feministëve, prindërve, studentëve dhe mësuesve që ta
kundërshtonin ligjin. “Sidoqoftë, vetëm duke i mirëpritur ato (vajzat
me shami) në shkollën shekullare, do të mund t’i ndihmojmë të
emancipohen, duke u mësuar kështu, mënyrat për arritjen e
pavarësisë”. Nëse vajzat nuk ishin ende qënie të lira, ato do të
bëheshin të tilla në shkollë. Asnjë veshje fetare nuk do të mund t’i
ndalte efektet emancipuese të arsimit francez. “Duke i hequr nga
shkolla, ne i çojmë ato drejt shtypjes”. Në mënyrë retorike, pesë
autorët u shprehën pro zgjedhjes për mbajtjen e shamisë. Ata mund
ta konsideronin atë një zgjedhje jo fort të arsyeshme, por vetë fakti
se ishte një zgjedhje, tregonte se në të kishte njëfarë pavarësie. Këto
vajza ishin fiks për atë lloj emancipimi që do ta arrinin në mënyrë të
pashmangshme, nëpërmjet njohjes së vlerave më të mira franceze.
Shënjestrat e ligjit
Vajzat e mbuluara me shami u dëgjuan rrallë në debatet e
bëra për ligjin, por në ato raste kur dolën në skenë, disa prej tyre
ngulën këmbë se kishin vepruar me vullnet të lirë. Sipas tyre,
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identifikimi me Islamin nuk ishte një shtrëngesë e imponuar nga të
tjerët, por një zgjedhje që e kishin bërë vetë. Kjo zgjedhje mund të
buronte nga vullneti individual ose mund të ishte ajo lloj zgjedhjeje
që, sipas Asad, bëhet nga një individ “vetë-drejtues, por jo i pavarur”.
Në këtë rast, uni përftohet, siç thotë Mahmood, përmes një vargu
praktikash, autoriteti i të cilave e ka origjinën tek urdhëri hyjnor. Kjo
nuk do të thotë se individi ia dorëzon veten Zotit, por që ai nuk
mund ta imagjinojë jetën pa rregullat e vëna prej tij. Këtu
“rrënjoset” ajo që Mahmood e quan “arkitekturë e veçantë e unit” e që
duhet shqyrtuar me të gjitha specifikat e veta.159 Ishte pikërisht kjo
“arkitekturë” që u shpërfill tërësisht gjatë debateve për shamitë dhe,
për këtë arsye, do të doja ta trajtoja në këtë pjesë të librit.
Dua të theksoj se në arsyetimin që do të bëj në vijim, nuk
pretendoj t’i përfaqësoj të gjitha vajzat e mbuluara. Ashtu si edhe
kritikët e ligjit, që i kam përmendur tashmë gjatë këtij kapitulli,
mendoj se ka shumë motive që përfshihen në vendimin për vënien e
shamisë. Megjithatë, pikëpamja e atyre që e motivojnë fetarisht këtë
vendim, hedh dritë mbi një aspekt të çështjes së shamisë, të lënë
tërësisht në heshtje. Gjithashtu, shpjegimet fetare të dhëna, tregojnë
se sa komplekse është një çështje e tillë: vajzat shpalosin njëherësh
individualizëm, që njihet në diskutimin republikan, dhe angazhime
shpirtërore, që bazohen në një nocion shumë të ndryshëm të
zgjedhjes individuale.
Dy librat e botuar në Francë në vitet 2003 dhe 2004, japin të
dhëna të rëndësishme për motivet e disa prej vajzave që u mbuluan
me shami. Libri i parë, i titulluar “Vajza të zakonshme” (Des filles
comme les autres) është një përmbledhje intervistash, të realizuara mes
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dy akademikëve shekullarë dhe motrave Lévy, që ishin në qendër të
polemikave të vitit 2003 (shih kapitullin 1). I dyti, me titull “Njëra e
mbuluar, tjetra jo” (Une voilée,/ l’autre pas), është i ndërtuar në
trajtën e një shkëmbimi eksperiencash ndërmjet dy grave muslimane
franceze. Ato bëjnë komente mbi dëshmitë e mbledhura nga gra të
tjera të arsimuara, pjesa më e madhe e të cilave kanë zgjedhur të
vënë shaminë. Shpesh pikëpamjet e autoreve janë krejtësisht të
ndryshme, e megjithatë ato nuk përpiqen t’ia ndryshojnë mendimin
njëra-tjetrës, por “të kuptojnë atë që thotë tjetra, me respekt të thellë
reciprok”. Të dy librat “e trajtojnë çështjen e shamisë, pa i harruar
mbajtëset e tyre” dhe vënë në dukje faktin se kjo çështje nuk është
produkt i huaj, por “fenomen francez”.160 Vajzat me shami, ashtu siç
e tregon edhe titulli i librit të motrave Lévy, janë vajza si të gjitha të
tjerat.
Në këto libra, vajzat dhe gratë e mbuluara ngulin këmbë para
së gjithash, se vendimin për ta vënë shaminë e kanë marrë lirisht dhe
se ky vendim ka ardhur si kërkesë e brendshme personale. Askush
nuk i kishte detyruar për këtë. Përkundrazi, zgjedhja për mbajtjen e
shamisë shkaktonte shpesh grindje me familjen dhe miqtë. Motivi i
dytë ka të bëjë me kërkimin e besimit dhe të forcës së brendshme,
një refren i njohur ky, që unë (duke ndjekur arsyetimin e Roy-t) e
lidh me praktikimin e fesë. Në fund, mund të vihet re se nuk
përmendet askund që anëtarët e familjes apo udhëheqësit fetarë t’u
kenë diktuar vajzave se ç’duhej të bënin. Lidhja personale e vajzave
me tekstet fetare dhe zbatimi dogmatik i vetë interpretimeve të tyre,
është një tipar dallues i dëshmive në fjalë. Autoriteti për të pranuar
porositë fetare, gjendet pikërisht tek vetë vullneti. Vajzat flasin për
kërkesën e brendshme shpirtërore dhe për filozofinë e jetës, për
160
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besimin dhe mënyrat e praktikimit të tij. Është e qartë se ato e
konsiderojnë këtë vendim si marrje përsipër të përgjegjësive për
veprimet dhe besimet e tyre. Ajo çka bëhen ato më pas, ngjan më
shumë me një braktisje të unit sesa me një përforcim të tij. Në të
njëjtën kohë, ky un mbetet elementi kryesor i mënyrës se si i
konceptojnë gjërat që bëjnë. Ato përpiqen të arrijnë atë që Mahmood
e përshkruan si “harmoni të motiveve të brendshme, veprimeve të
jashtme, preferencave dhe gjendjes emocionale, përmes kryerjes së
vazhdueshme të veprave të mira”.161 Ndër veprat e mira më të
rëndësishme janë rituali i faljes dhe vënia e shamisë.
Saïda Kada, autorja me shami e librit “Njëra e mbuluar, tjetra
jo”, është themeluesja e shoqatës Gratë Muslimane Franceze në
Veprim (Femmes francaises et musulmanes engagées). Kjo shoqatë
ka në fokus të saj përmirësimin e imazhit të grave muslimane, duke
marrë pjesë në debatin publik rreth çështjeve të tyre, pra duke
ngritur atë zë që zakonisht nuk dëgjohet. Ajo tregon pikëpamjen e
vet për vendin që zë shamia në sistemin e besimit islam. Gruaja e vë
shaminë, thotë ajo, jo vetëm sepse Kurani e urdhëron atë, por sepse
vënia e shamisë është njëri nga hapat e ndërmarrë në ndërtimin e
marrëdhënieve shpirtërore të vetë asaj. “Fillimisht bëhesh
muslimane, më pas aderon në një filozofi të caktuar për jetën dhe, në
këtë kontekst, lind kërkesa e brendshme për të vënë shaminë.
Udhëtimi drejt Islamit shoqërohet nga një sërë hapash, që e
formojnë në mënyrë të suksesshme identitetin e individit, duke e
ndihmuar atë të gjejë një ekuilibër me veten, me Zotin dhe me të
tjerët”.162 Trajektorja e përshkuar nga Kada është e njëjtë me atë që
Alma Lévy tregon për veten: “E fillova me ritualin e faljes... Por, për
161
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t’u falur duhej të mbuloja kokën. Shumë shpejt m’u bë e pamundur
ta vija shaminë gjatë faljes e ta hiqja kur dilja jashtë. Heqja e saj më
shkaktonte një ndjenjë parehatie të brendshme. Tashmë, shamia
ishte bërë pjesë e vetes time”.163 E intervistuar jashtë ambjenteve të
një liceu në Lille, një vajzë e mbuluar e konsideroi shaminë si një
mënyrë të “konkretizimit” të besimit të saj. Shoqja më e ngushtë, që
i rrinte përkrah e që ishte kokëzbuluar, nuk u shpreh kundër shamisë
por tha se thjesht nuk ndihej akoma gati për ta hedhur atë hap.164
Komenti i Kada-së e shpjegon më tej këtë botëkuptim: “Nuk mund
ta kuptosh shaminë pa marrë në konsideratë të gjithë progresin
shpirtëror që shoqërohet me të. Në fillimet e saj të besimit, vajzën
nuk e mundon çështja e të qënit “me apo pa shami”. Ajo fillon ta
ndjejë shaminë si pjesë të vetes gradualisht, përgjatë udhëtimit të
vazhdueshëm drejt besimit, udhëtim në të cilin ajo zbulon gjëra të
lidhura fort me anën shpirtërore”.165 Antropologu Abdellah
Hammoudi i përshkruan efektet e këtij rituali me këto fjalë: “Rituali e
shndërron individin, duke i ofruar atij apo asaj, të jetojë në një botë
të ndryshme nga ajo empirike, sociale dhe pragmatike. Ky ritual nuk
e përjashton njërën botë për të lënë tjetrën, por i alternon ato të dyja
me njëra-tjetrën, duke e bërë kështu jetën më të larmishme, më të
gjallë”.166
Për disa nga vajzat e intervistuara, mbajtja e shamisë
konsiderohej si një angazhim shpirtëror, që nënkuptonte nënshtrim
jo ndaj meshkujve apo ligjeve të bëra nga njeriu, por ndaj Zotit.
“Nga njohja e Zotit, besimi im u rrit dhe vendosa ta mbaj ferexhenë
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si në shenjë përulje ndaj Tij”.167 Për të tjera, angazhimi shpirtëror
mund të çonte në arritjen e një kompromisi në sferën e dukshme,
materiale, me qëllim që të plotësohej urdhëri i Zotit. Kur Nasira e
kuptoi se përftimi i dijes do ta afronte më shumë me Zotin, ajo
vendosi ta hiqte shaminë, sepse mësuesit e qortonin vazhdimisht për
mbajtjen e saj dhe sepse praktikat ligjore të miratuara kishin
shkaktuar polemika të shumta”. “E mendova çështjen e shamisë...ajo
ishte vetëm konkretizim i asaj modestie që kisha tashmë brenda
vetes time. Do të mund të vazhdoja ta shprehja atë (modesti), duke
veshur rroba të gjera....Pavarësisht sikletit që më shkaktoi një gjë e
tillë, e hoqa shaminë”. Sipas saj, shkolla e ndihmonte për të arritur
pjekurinë shpirtërore dhe ishte pikërisht kjo gjë, që e nxiti të
vazhdonte më tej studimet. Ajo thotë se veprimet e saj janë vendime
krejtësisht personale, të bazuara në mënyrën e vet të interpretimit të
Kuranit. “Sapo e mbarova liceun, i mbulova sërish flokët. Në të
vërtetë, shamia nuk më ishte ndarë asnjëherë. Përveçse identitet, ajo
ishte një vetëpërmbushje për mua”.168 Për Nasirën, besimi i saj fetar e
urdhëronte arsimimin dhe ky i fundit nuk e dobësonte, por e rriste
edhe më shumë këtë besim. Pretendimi i mbështetësve të ligjit se
feja ishte kundër dijes, nuk duket se është i vlefshëm në këtë rast.
Por, ç’mund të thuhet për nënshtrimin e grave? A nuk ka
qenë gjithmonë ferexheja një simbol i saj, siç edhe e akuzuan shumë
mbështetës feministë të ligjit? Përgjigjet për këtë pyetje ishin të
ndryshme. Është pikërisht kjo shumëllojshmëri e tyre që duhet
marrë në konsideratë. Houria thoshte se kur vuri shaminë, ajo gjeti
respektin dhe dinjitetin e munguar. Vëllerëzit e saj, që më parë s’e
linin të qetë, nuk ishin më në gjendje të ushtronin kontroll mbi të.
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Në mënyrë krejt paradoksale, nëpërmjet vënies së shamisë, ajo kishte
arritur njëfarë emancipimi. Për Dounia Bouzar, që nuk mbante
shami, kjo e fundit nënkuptonte pranim të pabarazisë mes grave dhe
burrave. “Për mua, të mbaja shami do të ishte sikur të pranoja se nuk
do të isha kurrë e barabartë dhe se ishte pikërisht kjo dëshira e
Zotit”.169 Në të kundërt, për Saïda Kada, e cila ishte e mbuluar,
shamia nënkuptonte nënshtrim vetëm ndaj Zotit dhe jo ndaj
burrave. “Nëse disa burra abuzojnë me mësimet e Kuranit, për të
“shenjtëruar sundimin e tyre”, kjo nuk do të thotë se raste të tilla
janë të pranueshme apo se përbëjnë të vetmet interpretime të
mësimeve të Islamit”– argumentonte ajo. Dhe, në fund të fundit,
interpretimi ishte ai me të cilin luhej. Debatet publike për ligjin u
përqendruan vetëm në interpretimet më arkaike të pozitës së gruas,
thekson Kada, dhe i paraqitën ato si kuptimin thelbësor dhe të
vetëm të saj. Por, kjo paraqitje e gabuar më shumë e ngatërroi sesa e
qartësoi çështjen për gratë muslimane. “Duke menduar se
emancipimi ynë mund të arrihet vetëm përmes luftës ndaj Islamit
dhe mopranimit të ferexhesë, ne biem në kundërshtim me parimin
themelor islam, i cili mbështetet në ri-interpretimin e teksteve në
varësi me situatat e kohës. Ky parim na ofron zgjedhje të tjera në
vend të shkëputjes sonë nga feja, me qëllimin për t’u zhvilluar”.170
Nëse duhej bërë ndonjë ndryshim, gjë që pranohej nga shumica e
këtyre grave, ai duhej të vinte nga brenda komunitetit të
besimtarëve. Ai nuk mund të imponohej nga jashtë, nga shteti. Në
një artikull të revistës Le Monde, të datës 9 shtator 2005, një grua
muslimane, e cila e kishte vënë shaminë që në moshën 17 vjeçare e
që e konsideronte veten militante feministe, bëri thirrje për
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“evolucion të mentalitetit”. “Ata përpiqen të na çojnë drejt një
vizioni normativ të emancipimit të grave, por duhet kuptuar se nuk
ekziston vetëm një formë e vetme emancipimi. Nëse bëhet fjalë për
të mbrojtur lirinë e femrës, atëherë asaj duhet t’i garantohet e drejta
për të bërë zgjedhjet e veta dhe jo të mendohet si një idiote që mund
të manipulohet nga babai, vëllai apo nga shteti saudit. Francezët janë
30 vjet mbrapa përsa i përket perceptimit të tyre të ferexhesë”.171 Në
këtë artikull, ferexheja konsiderohet tërësisht moderne, ndonëse nuk
përputhet me nocionet mbizotëruese franceze të modernizmit.
Bouzar dhe Kada e përfundojnë librin e tyre me një kërkesë,
jo për tolerancë, por për njohje të faktit se edhe format aktuale të
Islamit ua mundësojnë rrugën drejt modernizmit shumë të rinjve
francezë. “Ajo çka është një person, vlerat që mëson ai si musliman,
nuk bien ndesh dhe as nuk janë të rrezikshme për koherencën dhe të
ardhmen e Francës” – vazhdojnë ato. Në të vërtetë, kur individët i
kushtojnë rëndësi moralit, marrëdhënieve familjare, edukimit,
detyrimeve sociale dhe gjykimit të shëndoshë, ata janë të prirur ndaj
bashkëpunimit dhe jo ndaj ndarjes. Kanë qenë pikërisht ndarjet
dypolare [të tilla si moderne/tradicionale, shekullare/fetare,
Perëndim/Lindje, francez/musliman], ato që kanë çuar në veçimin
dhe në mënjanimin e komuniteteve muslimane. Ndarje të tilla
shërbejnë për të justifikuar kërkesën për asimilim dhe, në vazhdën e
kësaj, përjashtojnë çdo lloj alternative tjetër për t’u integruar. Bouzar
dhe Kada argumentojnë se modeli francez i asimilimit nuk është e
vetmja rrugë për integrim. Individi nuk ka pse “të zgjedhë”
domosdoshmërisht ndërmjet identitetit kombëtar dhe angazhimeve
shpirtërore të tij. Duke përmendur nocionin e solidaritetit organik të
sociologut francez Emil Durkheim, Bouzar dhe Kada flasin për
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vartësinë e ndërsjellë dhe për plotësimin e një populli, harmonika e
të cilit qëndron pikërisht në nevojën që ata kanë për njëri-tjetrin,
pavarësisht (ose për shkak të) dallimeve të tyre të pashndërrueshme.
Sipas këndvështrimit të Bouzar dhe Kada, integrimi pa asimilim
(ashtu siç sugjerova edhe unë në kapitullin 3), përfshihet brenda
kufinjve të vetë konceptimeve franceze të shoqërisë.
Gjithashtu, Bouzar dhe Kada u kujtojnë lexuesve se
muslimanët ka kohë që kanë zënë vend në Francë. Ata janë tashmë
pjesë e kombit, edhe pse historia e tyre mbetet për t’u shkruar: “Jemi
pesë milion muslimanë francezë që po presim në portat e historisë së
Francës”.172
Këta të rinj nuk po luftojnë më kot për njohjen e një historie
të përbashkët: pranimin zyrtar të periudhës koloniale, të luftës në
Algjeri dhe të sakrificës së bërë nga gjyshërit e tyre gjatë Luftës së
Dytë Botërore. Nuk është vetëm çështje drejtësie, pra që Franca të
pohojë borxhin e saj, por gjithashtu edhe një çështje thellësisht
simbolike e kujtesës së përbashkët. Këta të rinj, të cilëve u kërkohet
çdo ditë që të provojnë përkatësinë e tyre franceze, duan të na
kujtojnë se paraardhësit e tyre janë tashmë pjesë e historisë së
Francës.173
Ata janë tashmë zyrtarisht qytetarë, janë pranuar si ushtarë
në kohën e luftës dhe hyjnë në rradhët e punëtorëve e të
taksapaguesve. Ata janë tashmë pjesë përbërëse e historisë franceze,
pavarësisht besimeve të tyre fetare, në dukje të largëta me
individualizmin abstrakt, por që në thelb, nuk janë të ndryshme nga
pozitat joindividualiste të feve të tjera, të konsideruara prej kohësh si
të pajtueshme me republikanizmin francez. Gruaja e intervistuar nga
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Le Monde shtronte pyetjet: “Kur do të kuptohet se Franca ka një
shumëllojshmëri kulturash? Kur do të kuptohet se ferexheja nuk
është një fenomen i huaj për Francën, por një fenomen francez?”
Këto mbajtëse të shamisë ngulin këmbë se nuk ka papajtueshmëri
ndërmjet të qënit francez dhe të qënit ai lloj njeriu, për të cilin vlerat
shpirtërore janë thelbësore. Ato pohojnë se vlera të tilla janë të
pajtueshme me mënyrën e të mësuarit dhe të të arsyetuarit, të ofruar
në shkollat publike franceze.
Përfundim
Duke ngulur këmbë se vajzat me shami ishin ose viktima të
familjeve të tyre, ose të islamikëve politikë radikalë, mbështetësit e
ligjit për ndalimin e shamive e konsideruan veten si faktorë
emancipimi. Ata edhe po shpëtonin vajzat nga “kthetrat” e një
“kulture” të huaj, edhe po e mbronin republikën nga sfidat kundër
sovranitetit të saj. Megjithëse vajzat dhe shumë nga kundërshtarët e
ligjit theksuan se shamia përfaqësonte një shprehje të bindjes
individuale, bindje kjo e mbrojtur nga kushtetuta franceze,
ligjvënësit ngulën këmbë se këtu nuk bëhej fjalë për një rast të tillë.
Për ta, shamia nënkuptonte miratim të nënshtrimit, braktisje të
individualitetit dhe përbënte shpallje të besnikërisë së individit ndaj
standarteve dhe detyrimeve komunitare. Ajo ishte flamur me një
tjetër ngjyrë dhe si i tillë, nënkuptonte tradhti ndaj parimeve dhe
vlerave të republikës. Duke u nisur nga kjo akuzë kundër tyre dhe
nga dëshira për të mos e pranuar atë, një numër i konsiderueshëm
vajzash vendosën shami me shiritat e kuq, të bardhë dhe blu të
flamurit francez. Kjo mënyrë e simbolizimit të ekzistencës së tyre si
muslimane franceze (pajtueshmëria e dy identiteteve), u hodh poshtë
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nga ligjvënësit. Në vend të kësaj, ata u kapën pas karikaturave që
kishin krijuar, si për Islamin ashtu edhe për republikën: i pari ishte
për ta një kulturë apo një komunitet homogjen, ndërsa e dyta një
komb homogjen individësh; njëri përmbante në vetvete dallime që ia
bënin të pamundur përfshirjen, ndërsa tjetra nuk njihte asnjë dallim.
Duke nxjerrë shaminë jashtë ligjit, shteti u tregoi atyre që
përkrahnin në çfarëdo lloj forme Islamin, se ata ishin të huaj për
mënyrën franceze të të jetuarit. Ligji nuk i përfshiu gratë apo
studentet e univesitetit (pasi duke qenë të rritura, atyre iu garantohej
e drejta për të shprehur bindjet e tyre fetare), por ai i damkosi ato.
Ndonëse një ligj i tillë nuk kishte të bënte aspak me meshkujt
muslimanë, edhe atyre iu la të kuptohej se ndjekja e Islamit ishte
pengesë për integrimin e plotë. Refuzimi i Islamit ishte
gjithëpërfshirës; nuk u bë asnjë dallim për llojet e besimeve apo të
pratikave që bënin pjesë në të. Pasqyrimi kategorik i tij si një kulturë
fetare e pandryshueshme, e lidhur me traditën, e bëri të pamundur si
marrjen në konsideratë të asaj force modernizuese të Islamit, për të
cilën kishin folur Roy dhe të tjerët, ashtu edhe evidentimin e
ngjashmërisë ndërmjet fesë islame dhe feve të tjera. Në këtë mënyrë,
ligji i bëri muslimanët objekt, i përcaktoi ata si një komunitet të
paekzistuar më parë. “Sa më shumë të sulmohet Islami, aq më
shumë gra do ta vënë shaminë për ta mbrojtur atë”174 – deklaronte
një mësues. “Duke pretenduar se po lufton kundër
“komunitarizmit”, Franca nuk po bën gjë tjetër veçse po e përforcon
më shumë atë” – shtonte një komentues tjetër. “Nuk e di nëse liderët
politikë i kuptojnë pasojat e vendimit të tyre”.175
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Një tjetër aspekt i këtij procesi ishte objektivizimi i
republikës si mishërim i parimeve të pandryshueshme. Të vije në
diskutim format apo praktikat e veçanta të saj, ishte sikur të
rrezikoje vetë ekzistencën e kombit. Qëllimi nuk ishte vetëm t’u
mbyllej goja të gjithë kritikëve të ligjit (dhe të diskriminimit që
bëhej kundër muslimanëve, arabëve e afrikano-veriorëve), duke i
quajtur ata armiq të republikës, por edhe të bëhej i padiskutueshëm
ai që në fakt duhej diskutuar: integrimi i individëve të ndryshëm dhe
i llojeve të ndryshme të individualitetit brenda një kombi që nuk ka
qenë asnjëherë aq homogjen sa ç’pretendojnë ta paraqesin
përfaqësuesit e vetëquajtur të tij.
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5
SEKSUALITETI
Ligji për ndalimin e shamive në shkollat publike bëri një
dallim të qartë ndërmjet shenjave të pranueshme dhe atyre të
papranueshme të bindjes fetare:
Veshjet dhe simbolet fetare të ndaluara janë shenja të
dukshme (ekstravagante), të tilla si kryqi me përmasa të mëdha,
ferexheja apo kësula. Nuk konsiderohen simbole që tregojnë
përkatësi fetare objekte modeste si medalionet, kryqet e vegjël, yjet e
Davidit, duart e Fatimes apo Kuranët e vegjël.
Fjalët “ekstravagante” dhe “modeste”, i kam paraqitur me
shkronja korsive, për shkak se ato tregojnë vështirësinë e komisionit
Stasi dhe të këshilluesve të tij, për të artikuluar atë çka qëndronte
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pas tyre. Siç ndodh zakonisht në debate politike të këtij lloji,
ndërmjet ligjvënësve dhe të tjerëve pati mosmarrëveshje të mëdha
për formulimin e saktë të ligjit. Për një periudhë të gjatë, diskutimi u
përqendrua në ndalimin e shenjave “ekstravagante”, por ky
përcaktim u hodh poshtë, sepse ai i ngjiste mbajtësit të vetë shenjës,
motive që mund të ishin të vështira për t’u vërtetuar. Më pas u
diskutua për fjalën “të dallueshme”; kryetari i komisionit të
Asamblesë Kombëtare rekomandoi ndalimin e të gjitha “shenjave të
dallueshme” të përkatësisë fetare nëpër shkollat publike. Kolegët e tij
e kundërshtuan, sepse sipas tyre, një përcaktim i tillë ishte shumë i
gjerë dhe mund të binte ndesh me vendimet e Gjykatës Evropiane
për mbrojtjen e shfaqjes së fesë, si një e drejtë e individit. Fjala “të
dukshme” tingëllonte si alternativë e mirë, sepse ia ngjiste
domethënien e shenjës vetë shenjës dhe jo individit që e mbante atë.
Sipas këtij përcaktimi, shenja ishte më shumë se “e dallueshme”;
thënë ndryshe, ishte...hmmm, qartazi e dukshme. Ligjvënësit
zgjodhën fjalën “modeste”, si një mënyrë për të dalluar shenjat e
pranueshme nga ato të papranueshme, pasi fjala “e dallueshme”
mbetej gjithsesi një nocion me dy kuptime (fundja, gjërat që janë
qartazi të dukshme, janë gjithashtu edhe të dallueshme).
Njëri nga komentuesit e shumtë vuri theksin në kotësinë e
dallimeve të tilla akademike: teorikisht mund të jetë e mundur të
bëhet ndarja ndërmjet përcaktimeve “ekstravagant”, “i dukshëm” apo
“i dallueshëm”, por në praktikë do të jetë shumë e vështirë.176
Sidoqoftë, mendoj se përpjekja e bërë ia vlen të merret në
konsideratë, jo edhe aq për shkak se ajo ilustron merakun obsesiv
ndaj atij lloj formulimi që mund të mendohet si tipikisht francez,
176
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por sepse ajo shfaq shqetësimet e fshehura që e udhëhoqën debatin
në fjalë. Më patën bërë përshtypje në mënyrë të veçantë, ngjyrimet
seksuale që mbartnin fjalët e përzgjedhura nga ligjvënësit. Meqënëse
fjalët “ekstravagante” apo “qartazi të dukshme” i referohen
ekspozimit të tepruar mbi ose të një trupi, e veçanërisht nëse flitet
për trupin e një gruaje, ato mbartin në vetvete njëfarë provokimi
erotik. Fjala “modeste” është e kundërta e fjalëve të
sipërpërmendura: një objekt modest nuk tërheq vëmendje; ai
minimizon tërheqjen e trupit në fjalë, pra është disi asnjanës,
joseksual. Me kontrastin ndërmjet fjalëve “ekstravagante” dhe
“modeste”, formulimi i ligjit e shtoi edhe më shumë mospranimin e
tij filozofik të dhunimit të laicitetit nga ana e shamive, duke iu
adresuar në mënyrë të fshehtë seksualitetit të papranueshëm. Kishte
diçka seksualisht të gabuar tek vajzat me shami; dukej sikur
ekspozimi i tyre ishte edhe shumë i pakët, edhe shumë i tepërt. Por,
në ç’mënyrë “i tepërt”? Fundja, sipas vajzave që i mbanin ato,
shamitë nënkuptonin modesti dhe mungesë të disponimit seksual.
Në traditën juridike muslimane, “ekspozimi i tepërt” duhej
shmangur me çdo kusht. Fjala marokeno-arabe e përdorur në këtë
rast nga teologët është “teberruxh”. Abdellah Hammoudi na tregon se
kjo fjalë ka kuptimin “ekspozim i tepërt” dhe tregon “një sjellje që
mendohet si e paturpshme ose e tepruar”.177 Antropologia Saba
Mahmood thotë se është edhe një fjalë tjetër arabe, “fitne”, që
përdoret si për joshjen seksuale, ashtu edhe për prishjen e rendit
politik. Supozohet se gratë janë objekte të dëshirës seksuale
mashkullore dhe për pasojë, ato janë provokuese, “supozim ky që
shërben për të justifikuar urdhrin se gratë duhet “t’i fshehin hijeshitë
e tyre” në publik, në mënyrë që të mos nxisin epshet e burrave që
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nuk i kanë të afërm”. Qëllimi i veshjes modeste për gratë ishte
pikërisht parandalimi i një ngacmimi të tillë. 178 Mbi bazë të cilit
kriter mund të konsideroheshin vajzat me shami si jomodeste dhe
ekstravagante? Ato dallonin në një klasë të mbushur plot me vajza të
veshura në stilin perëndimor, por jo sepse veshja e tyre ishte më e
ekspozuar. Përkundrazi, ajo ishte më modeste; trupi i tyre ishte edhe
më i mbuluar. Atëherë, si është e mundur që thuhej çuditërisht e
kundërta? Modestia islame konsiderohet si seksualisht jonormale për
vëzhguesit francezë, të cilët e akuzojnë atë jo vetëm si të ndryshme
por në njëfarë mënyre të tepruar (ekstravagante), madje perverse.
Arsyeja e dhënë nga politikanët dhe nga shumë feministë ishte e
njëjta: ferexheja përfaqësonte nënshtrimin e grave, poshtërimin dhe
pabarazinë e tyre. Ajo nuk duhej lejuar nga ata që besonin në
parimet republikane të lirisë dhe të barazisë. Nuk mendoj se ky është
një shpjegim i mjaftueshëm për atë lloj domethënieje seksuale
shqetësuese që ka ferexheja për kritikët e saj. Ata nuk e vënë theksin
tek mungesa e seksualitetit, por tek prania e tij, prani kjo, e
përforcuar nga refuzimi i vajzave për t’u përshirë në atë që
konsiderohet si protokoll “normal” i bashkëveprimit me anëtarët e
gjinisë së kundërt.
Domethënia seksuale shqetësuese e ferexhesë për vëzhguesit
francezë, buronte nga rëndësia që kishte ajo në një sistem
marrëdhëniesh gjinore, që ata e shihnin si krejtësisht të ndryshëm
me të vetin. Për muslimanët, ferexheja është deklarim i nevojës për
të frenuar seksualitetin e rrezikshëm të grave (dhe të burrave
gjithashtu), një kundërpërgjigje, siç thotë Hammoudi, “ndaj rreziqeve
që lidhen me impulset [tona] jetësore. Ajo është pranim i kërcënimit
që parashtron seksi për shoqërinë dhe politikën. Në të kundërt me
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këtë, sistemi francez e konsideron seksin dhe seksualitetin si të
çliruar nga rreziku social dhe politik. Në të njëjtën kohë, seksi
përbën një kleçkë të madhe për individualizmin abstrakt, që është
edhe baza e republikanizmit francez: nëse ne jemi të gjithë të njëjtë,
atëherë pse dallimi seksual ka qenë një pengesë kaq e madhe për
arritjen e barazisë së vërtetë?
Në këtë kapitull do të argumentoj se shamia e nxorri në pah
këtë kontradiktë të sistemit gjinor francez: këmbëngulja e Islamit në
njohjen e vështirësive të krijuara nga seksualiteti, zbuloi shumë më
tepër se ç’donin të shihnin republikanët mbi limitet e vetë sistemit të
tyre.
Është e rëndësishme të theksojmë se sistemet gjinore për të
cilat po flas këtu janë të idealizuara. Sigurisht, ato lidhen me
mënyrën se si sillen njerëzit dhe si e perceptojnë ata njëri-tjetrin, por
nuk janë aq fikse dhe aq gjithëpërfshirëse sa ç’duken. Ashtu si çdo
kategorizim tjetër, ato përmbajnë norma të shumta urdhëruese dhe
nënvlerësojnë shumëllojshmërinë e praktikave individuale. Në këtë
pjesë të librit do të trajtojmë pikërisht se si pasqyrohen koncepte të
tilla të idealizuara, sepse edhe për ata individë që nuk i ndjekin me
saktësi, këto koncepte përbëjnë një pikë të rëndësishme reference,
mbi bazën e së cilës arsyetohet mbi dallimin. Këtu evidentojmë
sërish objektivizimin e Islamit nga njëra anë dhe të Francës nga ana
tjetër: Islami konsiderohet si një sistem që i shtyp gratë, ndërsa
republikanizmi francez si sistemi që i çliron ato.
Francezët që e mbështetën ligjin për ndalimin e shamisë,
folën për një konflikt që, sipas tyre, ekziston ndërmjet modernizmit
emancipues dhe traditës shtypëse. Ndonëse nxënëset franceze që
zgjodhën të mbajnë shami, e bënë këtë zgjedhje jo si anëtare të
shoqërive apo të komuniteteve tradicionale, ato pranuan një dallim
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që ishte tipar i Islamit. Në terminologjinë e përdorur nga sociologu
Farhad Khosrokhavar, paraqiten dy qasje mbi marrëdhëniet gjinore:
qasja “e hapur” dhe ajo “e mbyllur”, ku të dyja i referohen trajtimit të
trupit nga pikëpamja seksuale. Në sistemet “e mbyllura”,
marrëdhëniet gjinore rregullohen nga rregullat e modestisë.
“Modestia dhe nderi lidhen drejtpërdrejt me mbulimin trupor dhe
mendor të gruas (të gruas si mburojë e nderit të komunitetit, si
menaxhere e hapësirës private)”. Nëse nga pikëpamja tradicionale,
rregulli i familjes dhe pastërtia e krejt mekanizmit social mbështetej
në ndarjen mes gjinive, për vajzat muslimane në Francë ishte në lojë
vetë integriteti trupor dhe nderi i tyre. Nga ana tjetër, sistemet “e
hapura” janë ato në të cilat ekspozimi i trupit nuk shihet si diçka e
dëmshme. Në këto sisteme, “njëfarë soditjeje dhe ekspozimi
vlerësohet pozitivisht. Gjuha e trupit është ajo që hap dyert e
bashkëveprimit me gjininë tjetër”.179
Siç kanë theksuar edhe feministët perëndimorë, trupat e
pambuluar nuk janë një garanci më shumë për arritjen e barazisë sesa
trupat e mbuluar. Te të dyja shoqëritë apo sistemet, gratë janë
konsideruar si inferiore ndaj burrave dhe u janë kufizuar të drejtat
ligjore, ndonëse është padyshim e vërtetë se shumë shoqëri me
sisteme “të hapura”, u kanë garantuar tashmë grave njëfarë barazie
formale. Në Francë, pavarësisht opozitës së hidhur, të përbërë nga të
njëjtët politikanë që miratuan ligjin e ndalimit të shamisë në emër të
të drejtave të gruas, ekziston edhe një ligj për listat (të miratuar në
vitin 2000), i cili kërkon që në listat zgjedhore të ketë numër të
barabartë mes burrave dhe grave thuajse në të gjitha zgjedhjet. Por
ky ligj, siç quhet ndryshe edhe ligji i barazisë, nuk e ndaloi
zhvlerësimin e grave apo trajtimin e tyre si objekte seksi. Ishte
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pikërisht ky lloj mentaliteti, që i bëri kolegët e Partisë Socialiste të
politikanes Ségolène Royal të zbrapsin ambiciet e saj presidenciale,
duke i kujtuar se gara për presidencë “nuk është një konkurs
bukurie”.
Deri para kundërvënies së tyre ideologjike ndaj Islamit,
shumë feministë francezë e shihnin ekzibicionizmin seksual të
shoqërisë së tyre (sidomos praninë e tij tek femrat), si një fenomen
poshtërues për gratë, sepse ai i kthente ato në objekte seksi. Por,
gjatë valës së polemikave për shamitë, shqetësime të tilla u lanë
mënjanë, barazia u bë sinonim i emancipimit seksual dhe ky i fundit
u identifikua me dukshmërinë e trupit të femrës. Ashtu si edhe në
rastin e laicitetit dhe të individualizmit të pavarur, sistemi francez u
paraqit jo vetëm si më i miri, por si sistemi i vetëm i pranueshëm
dhe si mënyra e vetme për rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet
gjinive. Ata që nuk pajtoheshin me të, konsideroheshin si inferiorë
dhe si rrjedhojë, s’mund të ishin kurrë tërësisht francezë. Çështja e
seksualitetit të mbuluar dhe apo të pambuluar e përshkallëzoi
problemin e shamisë. Ajo ishte dëshmi e ndryshimit të
papajtueshëm, që ekzistonte ndërmjet “kulturës” së Islamit dhe
Francës.
Dukshmëria
Në polemikat për shaminë, kundërshtarët e ferexhesë ishin të
fiksuar pas idesë se ajo nuk e pranon atë dukuri, që ata e quanin
mixité, përzierjen e gjinive nëpër shkolla, spitale dhe kudo tjetër.180
Sipas komisionit Stasi (dhe të ekspertëve të shumtë që dëshmuan
para tij), ferexheja ishte shprehje e ndarjes së rreptë ndërmjet gjinive.
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Në fakt, të paktën për rastin e shkollave, e vërteta ishte krejt e
kundërta: mbajtja e shamisë u mundësonte vajzave të frekuentonin
shkolla të përziera, që nuk do të mund t’i kishin frekuentuar
ndryshe. Por, shqetësimi i vërtetë i disa prej ekspertëve që dëshmuan
para komisionit Stasi, nuk kishte të bënte edhe aq me përzierjen sesa
me statusin pamor të femrave dhe të meshkujve. Kështu, kur
psikoanalistja Elisabeth Roudinesco u pyet nëse mendonte se
duheshin ndaluar mjekrat në shkollë, meqë edhe ato mund të ishin
një formë e identifikimit islamik, ajo u përgjigj se as që bëhej fjalë të
kishte ndonjë ligj për to. Një ligj i tillë jo vetëm që nuk do të ishte
praktik, por mjekrat, edhe në rast se lihen për arsye fetare, nuk kanë
të njëjtin efekt izolimi që kanë ferexhetë për gratë. Sigurisht, edhe
mjekrat lidhen ngushtë me seksualitetin, por ndryshimi mes tyre
qëndronte në faktin se mjekrat ishin të dukshme, ndërsa trupat e
grave ishin të mbuluar nga ferexhetë. “Jam plotësisht e bindur se
problemi i vërtetë i shkaktuar nga ferexheja është se ajo mbulon [il
recouvre] dimensionin seksual. Ajo e mohon barazinë ndërmjet
burrave dhe grave, mbi të cilën ngrihet shoqëria jonë”.181 Ishte
pikërisht mbulimi i seksualitetit të grave, që e shqetësonte kaq
shumë këtë psikoanaliste. Sipas saj, ferexheja nuk i pranonte gratë si
“objekte dëshire”.182 Roudinesco ishte e shqetësuar jo vetëm për
lidhjen e ferexhesë me pabarazinë e grave, por gjithashtu mendonte
se ferexheja binte ndesh me atë që ajo e quante proces të natyrshëm
psikologjik: vlerësimi pamor i trupave të grave nga burrat mbante
gjallë feminitetin e tyre.
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Sipas kësaj pikëpamjeje, nëse trupat e tyre nuk mund të
shiheshin, vajzat e humbnin identitetin e tyre femëror. Ky identitet
përcaktohej nga mundësia e meshkujve për t’i parë ato si objekte
seksuale. Identiteti femëror varej nga dëshira mashkullore, ndërsa
kjo e fundit mbështetej në nxitjen pamore. Për Stasin, ferexheja i
ndalonte “objektivisht” gratë jo vetëm nga ushtrimi i të drejtave
themelore, por edhe nga vetë seksualiteti i tyre. Feministja iraniane
Chahdortt Djavann, njëra prej shumë të ikurve nga një teokraci
islamike, e quajti ferexhenë një formë të “gjymtimit psikologjik,
seksual dhe social”. Ajo i mohonte një vajze të re çdo mundësi për
“t’u bërë qënie njerëzore”.183 Ky gjymtim i përmendur prej saj
përbënte një shqetësim të madh për shumë komentues. Madje disa e
barazuan mbajtjen e ferexhesë me gjymtimin gjenital.184 Filozofi
André Glucksmann e përshkroi ferexhenë si “të njollosur me gjak”
(përshkrim që kishte për qëllim terroristët dhe nazistët, por që lidhej
edhe me gjymtimin).185 Logjika e vrojtimit të Glucksmann ishte e
tillë: terrorizmi përbën thyerje të të gjitha rregullave të qëndrimit
politik; mbulimi me ferexhe cënon rregullat e bashkëveprimit gjinor;
rregullat e bashkëveprimit gjinor janë baza e rendit social dhe politik
e si pasojë e gjithë kësaj, ferexheja është terrorizëm.
Në bazë të kësaj logjike, ishte e vështirë të mbrohej
pikëpamja se vajzat dhe gratë muslimane ishin viktima; vetë mbajtja
e ferexhesë u shndërrua në një akt agresioni. Jasques Chirac e deklaroi
këtë gjatë një fjalimi të mbajtur në Tunizi, në dhjetor të vitit 2003:
“Mbajtja e ferexhesë, qoftë ajo e qëllimshme ose jo, përbën një vepër
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agresioni”.186 Në këtë koment, Chirac i përzien terrorizmin dhe
ferexhenë, duke iu referuar në mënyrë të tërthortë rrezikut të fshehtë
që vjen nga seksualiteti i ndrydhur i grave. Duke qenë i dukshëm,
seksualiteti i grave mund të menaxhohej, ndërsa i padukshëm, ai
mund shkaktonte rrënim si politik ashtu edhe social.
Por, me deklaratën e tij, Chirac nënkuptonte edhe diçka
tjetër. Agresioni, të cilit i referohej ai, ishte i dyfishtë: agresioni i
gruas së mbuluar, por gjithashtu edhe i burrit (perëndimor), që
përpiqet ta shohë atë. Agresioni i gruas qëndronte në mohimin e
dëshirës së burrave (francezë) [kënaqësi kjo e menduar si një e drejtë
e natyrshme (një privilegj mashkullor)], për të parë poshtë ferexhesë.
Një mohim i tillë u konsiderua si dhunim i seksualitetit mashkullor.
T’u privoje burrave objektin e dëshirës ishte sikur t’u minoje
kuptimin e vetë maskilitetit të tyre. Identiteti seksual (në modelin
perëndimor ose atë “të hapur”), funksionon për të dyja palët: burrat e
përforcojnë seksualitetin e tyre jo vetëm duke pasur mundësi t’i
shohin gratë me epsh, por edhe duke marrë në këmbim “vështrime”
prej këtyre të fundit. Shkëmbimi i ndërsjellë i vështrimeve lakmuese
dhe mundësia e leximit të mimikave në fytyra, përbëjnë aspektin
thelbësor të dinamikës gjinore në “sistemet” e hapura.
Në fakt, shamitë nuk i mbulojnë fytyrat e mbajtëseve të tyre.
Ato mbulojnë flokët, veshët, dhe qafat, por fytyrat mbeten qartazi të
dukshme. Pavarësisht këtij fakti, komentuesit i ngatërruan gratë e
shteteve të Gjirit Persik me ato të Francës dhe ngulën këmbë në
përcaktimin e shamisë si një copë që mbulonte fytyrën. Për
shembull, kur personaliteti i medias franceze Bernard Henri Lévy u
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pyet nga Radioja Kombëtare e Shteteve të Bashkuara për ndalimin e
shamisë, ai nxorri si pretekst kryesor fytyrën. Pas përmendjes së një
sërë vërejtjesh ndaj ferexhesë dhe shpjegimit të nevojës së një ligji
për ndalimin e saj në shkollat publike, ai e mbylli komentin e tij,
duke u shprehur se sa e trishtueshme ishte t’i mbuloje fytyrat e
bukura të atyre vajzave të reja [çka ishte edhe ofendimi më i rëndë
që mund t’i bëhej Islamit]. Në pamje të parë, vërejtja e tij ishte
çoroditëse, për shkak se në të vërtetë, fytyrat e vajzave në fjalë nuk
ishin të mbuluara. Megjithatë, kjo vërejtje bëhet e kuptueshme po të
marrim parasysh faktin se për ta termi “fytyrë e mbuluar” i referohet
dukshmërisë së të gjithë trupit dhe çka është më e rëndësishmja,
disponimit të tij seksual. Sipas këtij arsyetimi, një trup konturet e të
cilit nuk mund të shihen, përbën një fytyrë të fshehur. Kështu, është
e kuptueshme që Lévy e ngatërron shaminë me ferexhenë, jo vetëm
se të dyja ato janë variante të stilit musliman të veshjes, por sepse të
dyja tregojnë modestinë dhe mungesën e disponimit seksual të
gruas. Kjo mungesë disponimi është thellësisht shqetësuese për
mënyrën se si jetohet identiteti nga femrat dhe meshkujt francezë.
Ndërsa Lévy shprehet i habitur dhe i trishtuar nga të
privuarit e shikimit të bukurisë femërore, një tjetër reagim i këtij lloji
përbën agresion të vërtetë. Ja se si i përshkruan psikiatri Frantz
Fanon, qëndrimet e kolonizatorëve meshkuj ndaj grave të mbuluara
në Algjeri, në komentet e tij të viteve 1950:
... I vënë përballë gruas algjeriane, evropiani bëhet agresiv,
deri diku i dhunshëm...Për të, t’i heqësh mbulesën kësaj
gruaje do të thotë t’ia zbulosh asaj bukurinë, sekretin, t’ia
thyesh rezistencën...do të thotë ta bësh atë të disponueshme
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për aventurë...Kështu, evropiani e përjeton marrëdhënien e
tij me gruan algjeriane në një nivel tepër të ndërlikuar.
Brenda tij ndizet dëshira për ta bërë atë të kapshme, për ta
bërë një objekt të mundshëm zotërimi. Kjo grua që sheh pa u
parë, e irriton kolonizatorin. Nuk ka reciprocitet. Ajo nuk e
tregon, nuk e lëshon dhe as nuk e ofron veten.187

Në vitet 1950, kjo “dëshirë për t’i bërë gratë të kapshme”
lidhej me fantazitë seksuale të sundimit kolonial, që i kemi trajtuar
në kapitullin e dytë: pushtimi i grave vendase nga burrat e bardhë.
Në shekullin e ri, kjo dëshirë ka të bëjë me një sulm apo agresion
kundër asaj që mbështetësit francezë e proklamojnë si mënyrën e
duhur (ndoshta të vetme) të rregullimit të marrëdhënieve ndërmjet
gjinive. Nuk bëhet më fjalë për pushtim të një territori të ri, por për
mbrojtje (agresive) të atdheut, të parimeve republikane të lirisë dhe
të barazisë. Madje forma e veçantë franceze e seksualitetit, u
konsiderua si tipar dallues i karakterit kombëtar. Sipas historianes
Mona Ozouf, ai ishte tipar i veçantë francez (“la singularité
française”).188
Në atë që mund të përshkruhet vetëm si një shpërthim i
entuziazmit nacionalist, shumë feministë francezë bënë thirrje për
çlirim të grave muslimane, duke harruar kritikën e bërë prej vetë
atyre ndaj shfrytëzimit pamor, kundër të cilit kishin protestuar në të
shkuarën. Gjatë kohës kur u bë bujë çështja e “rripave”, pati
kundërshtime ndaj stilit joshës që shpalosnin vajzat e reja. Për
shembull, Ségolène Royal, paralajmëroi se në sytë e djemve, rripi i
187
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kthente vajzat në objekte joshjeje.189 Ajo dhe të tjerët theksuan se
tirania e kësaj mode nuk ishte çliruese, por nuk arritën deri në
qëndrimin që mbajtën disa kritikë amerikanë (studentë të Islamit),
të cilët vunë në diskutim epërsinë e mënyrës së “hapur” të veshjes
ndaj asaj “të mbyllur”: “A munden sytjenat, kravatat, pantallonat,
minifundet, të brendshmet dhe kostumet tona të banjës, të
rreshtohen kaq lehtësisht në njërën apo në tjetrën anë të kufirit që
ekziston ndërmjet lirisë së robërisë?190 Në fund të fundit, a nuk bëhet
fjalë për dy sisteme të ndryshme nënshtrimi?
Në Francë, përveç një apo dy artikujve që vinin shenjën e
barazimit mes ferexhesë dhe rripit, si dy anë të së njëjtës monedhe
shtypëse, nuk pati diskutime të tjera mbi limitet e veshjes
perëndimore. Ishte ferexheja ajo që duhej hequr në emër të barazisë.
Dhe, në këtë rast, nuk flitej për barazi ndërmjet burrave dhe grave,
por ndërmjet grave muslimane dhe atyre franceze. Sigurisht,
ndonëse kishte shumë kategori të grave muslimane, disa të mbuluara
e disa të tjera jo, si dhe shumë kategori të grave franceze, ky
diskutim vuri përballë njëra-tjetrës vetëm dy kategoritë e kundërta.
Çështja ishte të edukoheshin gratë muslimane me standartin e
motrave të tyre franceze (version ky i misionit qytetërues me të
gjitha nënkuptimet e tij raciste dhe koloniale), të ishin të lira për të
ekspozuar trupat e tyre dhe për të përjetuar kënaqësitë e seksit në atë
mënyrë që shoqëria franceze (gratë dhe burrat) i kuptonte ato.
Pikërisht këtë e deklaroi në vitin 2005 edhe Ministri i Brendshëm
Nicolas Sarkozy: “Ne jemi krenarë për vlerat e Republikës, për
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barazinë ndërmjet burrave dhe grave, për laicitetin dhe për idealin
francez të integrimit. Prandaj, le të marrim guximin për t’u folur për
këto atyre që i mirëpresim në vendin tonë dhe le të ushtrojmë
presion që të drejtat e grave franceze të zbatohen edhe për gratë e
ardhura”.191
Liria seksuale
Në prag të miratimit të ligjit për ndalimin e shamisë,
shkencëtarja politike feministe Janine Mossuz-Lavau shkroi një apel
elokuent kundër tij: “Kur ndeshem rrugës me një grua të mbuluar”, e
nis artikullin ajo, “ndjej njëfarë emocioni”. Sipas saj, kjo i ndodh jo
sepse ishte kundër fesë së asaj gruaje, por sepse ferexheja e
përcaktonte gruan si “një burim mëkati” dhe si “një prostitutë të
mundshme”. Si e tillë, asaj “i ndalohej seksi me këdo tjetër përveç
burrit aktual ose burrit të ardhshëm të saj”. Mossuz-Lavau i vinte
keq për këtë grua të privuar nga çlirimi seksual, që i takonte asaj me
të drejtë.
Por ky çlirim, vazhdon sociologia, mund të arrihej vetëm
duke u vënë në kontakt me idetë moderne në shkollë. Në fakt,
sondazhet e opinionit publik treguan se qëndrimet moderne liberale
mbaheshin nga ata që kishin nivel të lartë arsimimi; anëtarët më
fanatikë të shoqërisë franceze ishin ata pa nivel. Më pas, MossuzLavau përmendte një studim që kishte bërë në vitet 2000-2001 për
praktikat seksuale në shoqërinë franceze. Nga femrat muslimane që
191
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kishte intervistuar ajo, “të vetmet që i kishin shkelur normat
(islamike) dhe që kishin pasur marrëdhënie seksuale përpara
martese, ishin studente dhe menaxhere me nivel të lartë”. “Këto të
reja nuk e pranonin diktatin e virgjërisë deri në martesë dhe nuk
ishte rastësi që të gjitha kishin...një arsimim më të lartë”. Nëse kriter
për çlirimin ishte liria seksuale, atëherë vajzat me shami duheshin
lejuar të qëndronin në shkollë-përfundonte ajo. “Mendoj se shkolla,
e çfarëdo niveli qoftë, mund ta kryejë këtë funksion dhe do t’i
ndihmojë ato që do të lejohen të qëndrojnë në të, për ta udhëhequr
veten drejt një jete më të lirë”.192
Chahdortt Djavann, pretendimi për ekspertizë i së cilës
bazohej në eksperiencën e saj në Iran, paraqiti rrëfenja të bujshme të
mungesës së lirisë së grave në vendet muslimane. Fakti që as ajo dhe
as pjesa më e madhe e dëgjuesve të saj të vëmendshëm, nuk bënë
dallime ndërmjet formave të ndryshme të Islamit [Islami si fe
shtetërore në një teokraci të qeverisur nga mullahët nuk është i njëjtë
me fenë e ndjekur nga ata që jetonin në Francë], dëshmon qartë
histerinë që e karakterizonte shumicën e debateve. Djavann deklaroi
se në “shoqëritë islamike, jo vetëm që gratë ishin të shtypura
(deklarim që të kujton qëndrimet koloniale që i kemi përshkruar në
kapitullin e dytë), por ndarja e gjinive kishte çuar në përhapjen e
përdhunimeve dhe të prostitucionit. Dukej sikur ferexheja, duke i
përcaktuar gratë si rrezik shthurjeje, i nxiste sulmet. Edhe pedofilia
ishte një dukuri e përhapur: “ndërsa marrëdhëniet seksuale,
joseksuale dhe jashtëmartesore ndërmjet dy të rriturve, ishin të
ndaluara dhe të sanksionuara rreptazi nga ligjet islamike, nuk
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ekzistonte asnjë ligj që i mbronte fëmijët”.193 Në raportin e saj, as
gratë dhe as fëmijët nuk i shpëtonin vëmendjes së meshkujve
grabitqarë, vëmendje kjo që stimulohet nga ndarja e rreptë e gjinive.
“I gjithë Islami organizohet mbi bazën e interesit të burrave”pohonte ajo. Vetëm miratimi i një ligji për ndalimin e shamive do t’i
parandalonte zhvillime të tilla të ngjashme në Francë. Madje ky ligj,
mendonte ajo, do t’u ngjallte shpresa grave në regjimet teokratike si
Irani. Ajo çka nuk pranohej në diskutimin e Djavann-it ishte
kompleksiteti i jetës në Iran (ku, siç e kam përmendur tashmë, gratë
votojnë dhe zgjidhen në parlament edhe pse mbajnë ferexhe) apo
prania e fenomenit të keqtrajtimit të grave në Francë. Siç thotë edhe
sociologia Christine Delphy, “muslimanët nuk kanë monopol mbi
abuzimin e grave”.194
Megjithëse Mossuz-Lavau dhe Djavann kishin mendim të
ndryshëm rreth mençurisë së miratimit të ligjit, ato ndanin besimin
e përbashkët në dëshirën e lindur të grave për emancipim të stilit
perëndimor. Për to ishte e qartë se gratë nuk do ta zgjidhnin
ferexhenë po të mos ishin të detyruara për ta bërë këtë. Ky ishte
gjithashtu edhe qëndrimi i mbajtur nga Ni Putes, Ni Soumises (“As
prostituta, as të nënshtruara”), një grup feministësh që përbëhej nga
shumë gra që kishin jetuar në regjimet islamike. Në një peticion që
pati qarkullim të madh, ato e mbështetën ndalimin e shamive për
shkak se sipas tyre, “ferexheja islamike na nënshtron të gjithë ne,
muslimanë dhe jomuslimanë, ndaj një diskriminimi të
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patolerueshëm kundër grave”.195 Kjo pikëpamje i tronditi dy autoret
muslimane të librit “Njëra e mbuluar, tjetra jo”. Dounia Bouzar, e
cila nuk mbante ferexhe, u çudit gjithsesi me keqkuptimin e asaj çka
përfshinte Islami në standartin e emancipimit, të paraqitur nga
feministët francezë.

Karikaturë që u shfaq në kohën e problemit të “rripave”. Në të thuhet:
“Nuk do të doja të isha në vendin e saj”.
Karikaturë e vizatuar nga Catherine Beaunez dhe e përdorur me lejen e
saj.
195
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“Tema kryesore e mesazheve të tyre sillet rreth idesë se gratë
muslimane do të integrohen vetëm atëherë kur të jenë të lira për të
fjetur me aq burra sa të duan. Liria matet nga numri i akteve
seksuale që kryejnë ato”. Saïda Kada i kujtonte Bouzar-it imazhet e
para që u shfaqën në Francë për çlirimin e Kabulit. “Gratë vënë
makiazh. Ç’simbolikë! Nga burka tek i kuqi i buzëve! Ata (francezët)
dilnin garant jo për mirëqënien e njerëzimit, por për aftësinë e grave
për të jetuar sipas modeleve perëndimore”.196
Argumenti i Bouzar-it për integrimin është domethënës. Ajo
e shpjegon drejt faktin se çlirimi seksual qëndron në thelb të
kundërshtimeve ndaj ferexhesë dhe ndaj Islamit në përgjithësi.
Problemi nuk është vetëm tek cënimi i pavarësisë individuale nga
besnikëria ndaj komunitetit apo tek ndërhyrja e urdhërave fetarë në
formimin shekullar të unit. Uni i imagjinuar prej ligjvënësve dhe
mbështetësve të tyre feministë nuk ishte vetëm gjinor, por edhe
seksual; ai nuk ishte vetëm një un seksual, por edhe seksualisht aktiv.
Duke komentuar mbi një sërë ngjarjesh skandaloze, të ndodhura në
komunitetin musliman në vitin 1989 (dy vëllezër patën vrarë veten
pas vrasjes së motrës së tyre, e cila shoqërohej me një francez; vrasje
të tilla për çështje nderi, ndonëse të rralla në llojin e vet, iu atribuan
gabimisht Islamit), gazetarja e televizionit Christine Ockrent nxorri
një përfundim moral: “Kjo histori e tmerrshme nxjerr në pah
vështirësitë, tensionet dhe anët më të errëta të një kulture tjetër, ku
veçanërisht seksualiteti, përjetohet krejt ndryshe”.197 Jean Daniel,
botues i Le Nouvel Observateur, duke shkruar në vitin 1986 rreth
çështjes nëse Islami mund të transformohej përmes kontakteve me
“qytetërimin francez”, theksonte: “problemi i grave, problemi i
196
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seksualitetit, është jashtëzakonisht i rëndësishëm në këtë histori”.198
Seksualiteti ishte njësia matëse e ndryshimit, njësia matëse e rrugës
që duhej të përshkonin muslimanët për t’u bërë plotësisht francezë.
Përplasja e sistemeve gjinore
Gjatë dëshmisë së saj përpara Komisionit Stasi, Elisabeth
Roudinesco i garantoi anëtarët e tij se ligji për ndalimin e shamive
ishte i arsyetuar. Për të nënvizuar urgjencën e këtij ligji, ajo e cilësoi
atë jo si një pjesë të zakonshme të legjislacionit, por si një ndalim
themelor, të barazvlershëm me ligjet kundër inçestit.199 Këtu vihet re
përmendja që i bëhet tabusë së inçestit, ku aludohet për shqetësimin
e thellë të shkaktuar nga mënyrat e ndryshme islame të rregullimit të
seksit dhe të seksualitetit. Kjo përmendje shpreh gjithashtu edhe
idenë se Islami nuk e rregullonte seksualitetin siç duhej dhe se diçka
e tepruar, madje përverse, po ndodhte në komunitetet dhe në
familjet muslimane. Inçesti konsiderohet si devijim i asaj që njihet
botërisht si morale, e shëndetshme dhe e natyrshme. Në fillim të
këtij kapitulli përmenda se shumë kundërshtime të bëra ndaj
shamisë, përçonin ndjenjën se shamia e ekspozonte pak, por edhe
shumë trupin e femrës. Tani, le t’i kthehemi përsëri kësaj çështjeje.
Mbështetësit francezë të ndalimit të shamive ngulën këmbë
se nocioni i tyre për barazinë gjinore nuk ishte i përshtatshëm vetëm
për francezët (sikurse edhe tabuja e inçestit), por për të gjithë botën.
Kjo gjë kundërshtohej nga disa prej grave muslimane që kam cituar
në këtë libër. Ato e hidhnin poshtë pretendimin se sistemi francez
ishte domosdoshmërisht më egalitarian. Këtu nuk bëhej fjalë vetëm
198
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për konfliktin ndërmjet kulturave “të hapura” dhe “të mbyllura”, por
për një teori të veçantë franceze, që lidhej me marrëdhënien
ndërmjet individualizmit abstrakt dhe dallimit seksual. Siç do ta
shpjegoj edhe në vazhdim, teoria franceze përfshin në vetvete
mohimin e problemit të pajtimit të këtyre dy koncepteve.
Përkundrazi, nga teoricienët muslimanë, dallimi seksual pranohet si
një problem potencial politik; ndarja e gjinive është një mënyrë për
ta trajtuar atë. Si për ironi, teoria islamike e evidenton seksin si një
problem për të cilin duhet të ndërgjegjësohen të gjithë, duke e
mbuluar trupin, ndërsa teoria franceze fton në një ekspozim të
dukshëm të trupave, për të mos e pranuar problemin që parashtron
seksi për teorinë politike republikane. Në vijim do ta përshkruaj
dallimin ndërmjet Islamit dhe republikanizmit francez, duke iu
referuar psikologjisë së pranimit dhe asaj të njohjes.
Duke ndaluar shaminë, ligjvënësit francezë ngulën këmbë se
po hiqnin shenjën e pabarazisë së grave nga klasa, duke deklaruar
njëkohësisht se barazia e grave dhe e burrave ishte parimi kryesor i
republikës. Kushdo që zotohej për besnikëri ndaj republikës, duhej
ta mbështeste këtë parim. Ai ishte pjesë përbërëse e laicitetit. “Sot,
laiciteti nuk mund të konceptohet pa lidhjen e tij të drejtpërdrejtë
me barazinë ndërmjet gjinive”.200 Diskutimet e bëra në Komisionin
Stasi dhe në vende të tjera (në shtyp, televizion, në forume të
ndryshme publike), e vunë theksin tek vetëshprehja seksuale si
kriteri parësor i barazisë, shprehje që konsistonte në ato që Mona
Ozouf i quante “shkëmbime të gëzueshme mes gjinive”.201
Dukshmëria e trupave të grave dhe të burrave, mundësia e lehtë e
hyrjes tek njëri-tjetri dhe loja e shpenguar e joshjes, u konsideruan
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shenja dalluese të lirisë dhe të barazisë, shfaqje në nivel personal i të
jetuarit në një shoqëri të lirë politikisht. Seksi nuk ishte i rrezikshëm
për marrëdhëniet politike (siç kishin paralajmëruar dikur Rusoi dhe
teoricienë të tjerë të politikës), por përkundrazi, ai ndikonte
pozitivisht tek ato.
Sidoqoftë, gratë përbëjnë prej kohësh një sfidë për teoricienët
republikanë francezë, sfidë e cila është bërë edhe më e vështirë
qëkurse atyre iu dha e drejta e votës, në vitin 1945. Qytetaria në
Francë i ka bazat tek individualizmi abstrakt. Individi është qënia
themelore, pavarësisht fesë, etnisë, statusit social apo profesionit të
tij. Kur shkëputen nga këto veçori, individët konsiderohen të njëjtë,
pra të barabartë. Barazia në sistemin francez mbështetet mbi
njëtrajtshmërinë. Për vite me rradhë, e vetmja pengesë e kësaj
njëtrajtshmërie ka qenë dallimi gjinor: gratë ishin “gjini”, e për
pasojë nuk mund të shkëputeshin prej saj. Për burrat ishte ndryshe.
Kështu, individët abstraktë ishin sinonim i burrave. Dallimi gjinor i
grave u konsiderua si një dallim i natyrshëm dhe si rrjedhojë, ato nuk
mund të shkëputeshin nga kjo veçori e tyre. Atëherë, si mund të
ishin gratë qytetare? Historia e feminizmit francez dëshmon se sa e
vështirë ka qenë përballja me këtë dilemë: gratë duhet të përpiqen
për t’u shkëputur nga veçoritë e tyre, me qëllim që të bëhen të
barabarta (njëlloj me burrat), por dallimi i gjinisë së tyre (ato nuk
ishin burra) ua bënte këtë gjë të pamundur që më përpara. A mund
të jenë gratë të njëjta e sidoqoftë të ndryshme? Përgjigjja për këtë
pyetje do të ishte: Po dhe jo. Po, sepse në bazë të teorisë politike
republikane, qytetarët janë individë abstraktë, të padallueshëm nga
njëri-tjetri. Kështu, kur gratë janë qytetare, ato janë njëkohësisht
edhe individë. Jo, sepse sipas definicionit, dallimi gjinor nënkupton
se jo të gjithë individët janë të njëjtë; natyra ka përcaktuar njëfarë
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mungese të njëtrajtshmërisë (një pabarazi) që shoqëria nuk mund ta
korrigjojë. Burrat mund t’i shmangen gjinisë së tyre, gratë jo. Si
rrjedhojë, midis arsyetimit të teorisë politike dhe dilemës së
parashtruar nga dallimi gjinor, ka një papajtueshmëri të madhe;
dallimi gjinor nuk duket të jetë i prekshëm nga logjika republikane.
Kur grave iu dha e drejta e votës, ato e fituan këtë të drejtë jo
si individë, por si një grup i veçantë. Në debatet e kohëve të fundit
për ligjin e barazisë, çifti heteroseksual u paraqit si një zëvendësues i
individit. U tha se burrat dhe gratë mund ta plotësonin njëri-tjetrin
në dallimin e tyre dhe se ky plotësim ishte një lloj barazie. Por, ashtu
sikurse edhe ndarja e punës midis bashkëshortëve dhe
bashkëshorteve në martesë nuk ka çuar në arritjen e barazisë
perfekte, ashtu edhe ndarja e importuar në politikë, vazhdon të
krijojë vështirësi të shumta për gratë që duan të bëjnë karrierë.
Trajtimi brutal që i bënë Ségolène Royal (që vazhdoi edhe pas
propozimit të saj nga socialistët) nuk është shembulli më i keq i këtij
lloji. Të dyja nocionet e lartpërmendura [qytetaret që ishin gra e jo
individë si dhe plotësimi i dallimit], u hodhën në qarkullim për ta
korrigjuar, por jo për ta ndryshuar, thelbin e republikanizmit
francez: barazia ishte gjithsesi e bazuar tek njëtrajtshmëria.
(Natyrisht, mendimi se njëtrajtshmëria është kusht paraprak për
barazinë, përbën shkakun e këmbënguljes në domosdoshmërinë e
asimilimit, si pasaporta e vetme e të qënit francez).
Pra, në teorinë politike franceze, ekziston një mospajtim i
vazhdueshëm ndërmjet barazisë politike dhe dallimit gjinor.
Politikanët dhe teoricienët republikanë janë munduar ta fshehin këtë
mospajtim, duke ngulur këmbë se barazia arrihet kur dallimet mes
gjinive ngrihen në nivelin e një veçorie karakteristike kulturore, të
asaj veçorie që Ozouf e quan “singularité française”. Si për të provuar
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se gratë nuk mund të shkëputen nga gjinia e tyre (burrat sigurisht që
po), vihet theksi në dukshmërinë dhe “çiltërsinë” e lojës joshëse
ndërmjet grave dhe burrave dhe veçanërisht në ekspozimin publik
(dhe dëshirën seksuale për burrat) të trupave femërorë. Prova që
dëshmon dallimin e grave duhet të jetë e dukshme për të gjithë, çka
përbën njëherësh pohim të nevojës për trajtim të ndryshëm të tyre si
dhe mohim të problemit që parashtron gjinia për teorinë politike
republikane. Kështu, mund të thuhet se objektivizimi i seksualitetit
të grave shërben për të fshehur mospajtimin themelor të
republikanizmit francez. Kjo është ajo çfarë unë nënkuptoj me
termin “psikologji e mohimit”.
Juristët islamikë merren me dallimin gjinor në një mënyrë të
tillë që të shmangin mospajtimin e republikanizmit francez, duke
pranuar hapur se gjinia dhe seksualiteti nxjerrin probleme (për
shoqërinë dhe politikën) që duhen trajtuar dhe administruar.
Metodat e trajtimit dhe të administrimit janë të ndryshme (Islami
nuk përfaqësohet as nga talebanët e as nga ajatollahët e Iranit) dhe
ato mund të mos duken të pranueshme për vëzhguesit perëndimorë.
Megjithatë, nuk është e nevojshme t’i pranojmë ato, për të kuptuar
dinamikën e gjërave dhe arsyen se pse një dinamikë e tillë i mërzit
kaq shumë republikanët francezë. Hammoudi thotë se veshja
modeste, e përfaqësuar nga shamia ose ferexheja tek gratë dhe
veshjet e gjera tek burrat, është një mënyrë për të pranuar efektet e
mundshme shpërthyese dhe përçarëse të marrëdhënieve mes grave e
burrave, të nxitura nga impulset, “të cilat janë burim vazhdimësie,
por edhe burim rreziqesh e konfliktesh të egra”.202 Veshja modeste u
vë cak këtyre marrëdhënieve në vendet publike. Disa feministe
muslimane thonë se në fakt, kjo gjë i çliron ato, por në secilin rast,
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edhe nëse ferexheja ka këtë simbolikë për çdo grua që e mban atë,
ajo nënkupton pranim të seksualitetit dhe madje edhe shpalosje të
tij, por vetëm aty ku duhet, pra privatisht, brenda familjes. Kjo është
psikologji jo e mohimit, por e pranimit.
Me ato çka përmenda më lart, nuk kam për qëllim të
argumentoj se sistemi nuk është patriarkal, sigurisht që është i tillë.
Gratë objektivizohen në të dyja sistemet, ndonëse në mënyra të
ndryshme. Ajo që dua të them këtu është se në këto dy sisteme,
gjinia dhe seksualiteti paraqiten dhe administrohen ndryshe. Për
Islamin, është ferexheja ajo që i bën të qarta (për të gjithë) rregullat e
bashkëveprimit publik ndërmjet gjinive, të cilat nuk janë aspak
kontradiktore dhe i nxjerrin shkëmbimet gjinore jashtë caqeve të
hapësirës publike. Është pikërisht ky pranim i hapur i problemit të
seksualitetit që, për vëzhguesit francezë, e bën ferexhenë
ekstravagante apo “të dukshme” në kuptimin seksual të këtyre
fjalëve. Në këtë kontekst, jo vetëm që thuhet shumë për gjininë, por
dalin në pah të gjitha vështirësitë që krijon ajo. Gratë mund të jenë
formalisht të barabarta, por dallimi i gjinisë së tyre e “zhvesh” disi
këtë barazi. Deklarimet e devotshme të politikanëve francezë për
barazinë e burrave dhe të grave janë krejt të ndryshme me
shqetësimin e tyre të thellë për ndarjen e pushtetit me gjininë e
kundërt. Janë pikërisht këto probleme, që teoricienët dhe
mbështetësit e republikanizmit francez duan t’i mohojnë.
Forca e psikologjisë së mohimit është ajo që i bëri shumë
feministë francezë të hiqnin dorë nga kritika ndaj gjendjes ekzistuese
në Francë dhe të nxitonin për të mbështetur një ligj, që e
konsideronte laicitetin si bazë të barazisë gjinore. Do të duhej një
libër tjetër për të analizuar arsyet e heqjes dorë nga çështjet e punës
dhe të diskriminimit në paga apo të dhunës në familje (pra të
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dukurisë që disa e kanë quajtur “rraskapitje” të feminizmit militant
të viteve 1970 dhe 1980). Këtu është e mjaftueshme të themi se, si
për kujtim të disa prej paraardhësve të tyre, dashamirës të çështjes
racore, feministët iu kthyen sërish shpëtimit të motrave të tyre
emigrante me më pak fat. (Këmbëngulja në emancipimin e këtyre
grave “të zhytura në errësirë”, të sjell ndërmend mbrojtjen që i bën
Laura Bush luftës në Afganistan, si një përpjekje për çlirimin e grave
në atë vend). Në këtë valë përkushtimi të devotshëm ndaj lartësimit
të lirisë së marrëdhënieve gjinore franceze, u la në harresë kritika e
bërë nga po të njëjtët feministë, të cilët për vite me rradhë, e kishin
qortuar vetë sistemin e tyre patriarkal, objektivizimin që i bënte
grave dhe theksin e tepruar që ai vinte mbi tërheqjen seksuale të
tyre. Është pikërisht forca e identifikimit të pavetëdijshëm me
teorinë republikane (pranimi i psikologjisë së mohimit prej vetë
atyre), që i bëri shumë prej tyre ta kundërshtonin në formë të prerë
shaminë/ferexhenë, si dhunim të të drejtave të grave dhe të flisnin
në mënyrë të atillë sikur statusi i grave në Francë nuk ishte aspak
problem. Ndalimi i shamisë u bë akt patriotizmi. “Duke dalë kundër
shenjave “të huaja” të seksizmit”, shkruan me sarkazëm Christine
Delphy, “a nuk dëshmon shoqëria jonë se nuk ka për ta lejuar një
dukuri të tillë dhe se për rrjedhojë, ajo nuk është seksiste? Dallimi i të
tjerëve si seksistë është i vërtetuar, ndërkohë që mungesa e kësaj
dukurie tek ne, është dëshmi e përkatësisë së huaj të seksistëve”.203
Treguesi përfundimtar i pamundësisë së muslimanëve për t’u
asimiluar, ishte qasja e ndryshme që ata kishin për gjininë dhe
seksualitetin.
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Përfundim
Ruajtja e nocionit mitik të “Francës” në shumë prej aspekteve
të tij, ishte shtysa kryesore e affairs des foulards. Masat e marra në
këtë kuadër, nuk kishin të bënin edhe aq me frikën ndaj terrorizmit
(padyshim që kishte mënyra më të mira për ta luftuar terrorizmin
sesa ndalimi i shamisë, disa prej të cilave u propozuan nga komisione
të ndryshme), sesa me mbrojtjen e identitetit kombëtar francez, të
identitetit ku mënyra franceze e trajtimit të marrëdhënieve mes
gjinive, përbënte pikën kritike, të padhunueshme. Në fakt, siç e ka
theksuar edhe sociologu Eric Fassin, vënia e theksit (në 10 vitet e
fundit) mbi natyrën themelore të barazisë gjinore, është një mënyrë
për të ngulur këmbë në pandryshueshmërinë e republikës. Barazia
gjinore (ashtu sikurse laiciteti) është bërë vlerë e qëmotshme. Ata që
nuk pajtohen me këtë vlerë (muslimanët në këtë rast), nuk janë
vetëm të ndryshëm, por edhe inferiorë, më pak të zhvilluar. Kështu,
argumenti përfundimtar i pamundësisë së Islamit për t’u asimiluar,
është papajtueshmëria gjinore. Kjo papajtueshmëri ishte aq e thellë
sa mund të rrezikonte të ardhmen e kombit. Përcaktimi “një dhe i
pandashëm” mund t’i përfshijë burrat dhe gratë në vetvete, por nuk
mund të pranojë më shumë sesa një mënyrë të rregullimit të
marrëdhënieve ndërmjet tyre, pasi sipas tij, kjo mënyrë ka zanafillë
jo vetëm kulturore, por edhe natyrore. Pra, sistemi gjinor francez u
paraqit jo vetëm si më i lartë, por edhe si “i natyrshëm”. E parë nga
kjo perspektivë, neveria e thellë psikologjike ndaj një sistemi të
ndryshëm, mund të jetë vetëm e gabuar.

Mbyllje

191

MBYLLJE
Çdo vit, Asambleja Kombëtare Franceze jep një çmim për
librin më të mirë për politikën, të botuar në vitin paraardhës. Në
2006-n, ajo ia dha këtë çmim librit me titull La tentation
obscurantiste (Tundimi obskurantist) të autores Caroline Fourest.204
Fourest është feministe, njëra prej themelueseve të revistës ProChoix
(Pro-Zgjedhjes) dhe mbështetësja kryesore e ligjit për ndalimin e
shamisë. Ajo ka qenë një kundërshtare e egër e atij që e quan
“fondamentalizëm fetar” si dhe mbrojtëse e palëkundur e laicitetit.
Shekullarizmi i saj është i llojit absolutist. Fourest e sheh atë si të
vetmen armë që mund të na mbrojë nga humbja e lirisë dhe e
vetëvendosjes, që aktivistët fetarë do ta impononin sapo t’u jepej
mundësia. Kur e takova atë në New York disa vite më parë, ajo dhe
bashkëpunëtorja e saj Fiammetta Venner po gjurmonin rrjetet
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ndërkombëtare të grupeve evangjeliste kristiane, me qendër në
Shtetet e Bashkuara. Ndava me to shqetësimin për ndikimin që po
ushtronin grupe të tilla tek gratë, veçanërisht për çështjen e abortit
dhe të kontracepsionit dhe për pushtetin politik që kishin fituar në
këtë vend (ishte vetëm pak para zgjedhjes së George W. Bush për
herë të parë). Për Fourest dhe Venner, ekstremizmi fetar ishte forma
më “helmuese” që mund të merrte patriarkia. Ato mendonin se lufta
kundër tij duhej të ishte përparësia kryesore e feministëve. Në bisedë
e sipër, vëmendja e tyre u përqendrua me të shpejtë tek Islami. Ato
ishin të alarmuara për rritjen, sipas tyre, të ndikimit të
“fondamentalistëve” tek muslimanët francezë. Kështu, në kohën e
debateve të shumta për ligjin e ndalimit të shamisë në vitin 2003, ato
i kishin kushtuar numra të tërë kësaj çështjeje, duke mbledhur rreth
vetes shekullaristët më të besueshëm. Ndryshe nga dallimet e
kujdesshme që kishin bërë ndërmjet kristianëve dhe hebrenjve dhe
ekstremistëve të besimeve të tyre, ato prireshin ta trajtonin Islamin si
monolitik, si krejtësisht ekstrem. Fourest dhe Venner ngulnin këmbë
se islamikët merreshin me komplote politike, qëllimi i të cilave ishte
shtypja e grave dhe zhdukja e shekullarizmit, me pak fjalë, në Francë
po importohej eksperienca e Iranit. “Ferexheja nuk përbën debat në
vetvete. Ajo është një test që duhet të na lejojë të konfirmojmë
vizionin ambicioz të laicitetit në një moment kur është gjithnjë e më
shumë i kërcënuar nga shtimi i fondamentalizmave”.205 Mund të
kishte nga ata muslimanë që nuk përfshiheshin në këtë përshkrim,
por numri i tyre ishte i vogël dhe, sigurisht, nuk bënin pjesë tek
rradhët e mbajtëseve të shamisë.
Fourest dhe Venner ishin mjaft energjike në diskutimin për
shamitë, të cilave iu referoheshin gjithmonë me termin “ferexhe”.
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Ato i konsideronin shamitë si flamuj të armikut në luftën e
përjetshme kundër fanatizmit. “Lejimi i ferexheve nëpër shkolla
është vetëm njëra nga pikat e programit të shoqatave
fondamentaliste, që duan ta vënë shekullarizmin në provë”.206 Ato e
hodhën kategorikisht poshtë akuzën për islamofobi, që u kishin
bërë disa ish-kolegë të tyre. Në mbrojtjen e tyre të laicitetit, nuk
kishte asnjë copëz racizmi, këmbëngulnin ato. Ata që bënin akuza të
tilla ishin naivë ose më keq akoma, viktima të një relativizmi të
rrezikshëm kulturor. Ashtu sikurse artikujt e shkruar prej saj dhe
Venner, edhe libri i Fourest del kundër atyre që e quajnë veten
studentë seriozë të Islamit dhe që ngulin këmbë, si unë, në
kompleksitetin e eksperiencës së muslimanëve në Francë. Duke
përfshirë në këtë grup edhe pesë ish-reporterët e stafit të saj, ajo i
konsideron ata si njerëz që komplotojnë me armikun për
shkatërrimin e republikës.
Kur u bë njoftimi për çmimin që iu dha librit të Fourest, një
grup intelektualësh bënë një shkrim në formë proteste ndaj tij në
gazetën Le Monde (18 prill 2006). Ndër ta ishin edhe Jean Baubérot
dhe Etienne Balibar. Autorët i quajtën argumentet e Fourest të
kufizuara dhe të pabaza, që më shumë kishin për qëllim ta
demonizonin “tjetrin” sesa të hidhnin dritë mbi sfidën serioze të
parashtruar nga nevoja e integrimit të “emigrantëve” në shoqërinë
franceze. Ata ndienin keqardhje që çmimi mbështeste zyrtarisht një
polemikë hileqare në argumentat e veta dhe që i kushtonte më
shumë rëndësi frikës dhe emocionit sesa arsyes. Artikulli në fjalë
është një kritikë e shkurtër, por bindëse, ndaj linjës politike të
qeverisë. Ndonëse shprehen me ankth ndaj zgjedhjes së këtij libri
nga Asambleja Kombëtare, ata thonë se nuk janë edhe aq të çuditur,
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sepse libri thjesht përsërit ato që ligjvënësit thonë prej kohësh.
Ashtu si edhe shumë prej këtyre të fundit, Fourest është kthyer në
një ideologe nacionaliste. Në emër të parimeve të iluminizmit, ajo ia
mbyll derën diskutimit dhe refuzon të pranojë mendime të
ndryshme nga të vetat.
Zgjedhja e librit të Fourest nga Asambleja tregon mënyrën se
si ka ecur fushata: mbështetësit e qëndrimit republikan janë vënë në
qendër të vëmendjes zyrtare dhe mediatike, ndërsa kritikët e tij janë
shpërfillur, madje edhe censuruar. Grupe të caktuara kanë protestuar
për pamundësinë për të qenë të pranishëm në media apo në forume
publike. Në një rast, Unioni i Familjeve Shekullare (l’Union de
familles laïques) arriti të ndalonte shfaqjen në qytetet e tyre, të një
filmi që paraqiste me dashamirësi pikëpamjet e atyre që
kundërshtonin ligjin e ndalimit të shamisë. Në emër të së vërtetës,
historisë apo të natyrës, është rrënjosur një vizion i republikës, që i
bën të shenjta dhe të pakundërshtueshme parimet themelore të
individualizmit abstrakt, shekullarizmit dhe të sistemit “të hapur”
gjinor. Këto parime paraqiten si një provë e besimit të vërtetë të
qytetarëve francezë. Ata që nuk pajtohen me to, konsiderohen
tradhtarë.
Duke nderuar me çmim librin “La tentation obscurantiste”,
qeveria e vazhdoi edhe më tej fushatën e saj kundër shamive. Ligji
ka hyrë në fuqi qysh prej vitit 2004 dhe, mesa duket, pjesa më e
madhe e muslimanëve janë përshtatur me rregullat. Shumë familje të
varfra nuk kanë zgjidhje tjetër, sepse pagesa e ndihmës sociale lidhet
me ndjekjen e shkollës nga fëmijët e tyre. Ato që nuk iu nënshtruan
rregullave, janë përjashtuar; të tjera kanë shkuar diku tjetër, shpesh
në shkolla private, ku ndalimi i shamisë nuk është në fuqi. Protestat
e dikurshme kundër ligjit kanë marrë fund ose të paktën, nuk po e
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tërheqin më vëmendjen e medias. Por ligji nuk i ka bërë muslimanët
shekullarë; në disa periferi, numri i vajzave me ferexhe është rritur.
Edhe pse nxënëset i heqin shamitë gjatë orëve të mësimit, ato i vënë
sërish pas tyre. Kështu, atyre u kujtohet në mënyrë të vazhdueshme
se praktika fetare që ndjekin, nuk përputhet me kërkesat e shtetit
francez. Këto vajza përballen ditë pas dite me pasojat e dallimit dhe
të diskriminimit.
Edhe pse ligji zbatohet vetëm tek nxënësit e shkollave
nëntëvjeçare dhe të mesme, ai është interpretuar si një shprehje më e
përgjithshme e mospranimit zyrtar të ferexhesë. Në ndonjë rast,
grave me shami u është mohuar nënshtetësia, ndonëse i kanë
plotësuar të gjithë kushtet e nevojshme. Një grua që kishte kërkuar
nënshtetësinë tregon:
“Në prefekturën e Bobigny”, një grua më tha se ferexheja nuk
pranohej nga shoqëria franceze dhe se në rastin tim, nuk kisha
shanse të merrja një përgjigje pozitive”. Ndonjëherë, pushtetarët
lokalë nuk kanë pranuar t’u ofrojnë shërbime sociale grave me
ferexhe, me pretekstin e gabuar se mbajtja e hixhabit ishte e
kundraligjshme. Grave u është thënë se nuk mund të jenë
dëshmitare nëpër dasma e madje as mund të martohen. “Në
Montfermeil dhe Blanc-Mesnil, nuk pranuan të më bëjnë celebrimin
për shkak të ferexhesë sime. E megjithatë, fytyrën nuk e kisha të
mbuluar”. Në shumë raste, zyrtarë të gjykatës nuk i kanë lejuar gratë
me shami të betohen e madje ndonjëherë, as të jenë të pranishme
nëpër gjyqe. Në mënyrë të ngjashme, gratë me ferexhe janë kthyer
mbrapsht edhe nga punëdhënësit. “Ferexheja është një e metë në
shoqërinë franceze. Nuk sheh askund gra me ferexhe [të punësuara],
madje as në kasat e supermarketeve të lagjeve tona. Ne jemi të
papuna jo për shkak të Islamit, por për shkak të mentalitetit të
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shoqërisë franceze”. Një grua tregon për eksperiencën e saj në një
bankë, ku një sportelist nuk pranoi të fliste me të, pasi e
konsideronte ferexhenë si maskim të ndonjë grabitësi të mundshëm.
Një tjetër, nëna e pesë fëmijëve, që ishte zgjedhur si përfaqësuese e
shoqatës së prindërve në shkollën e djalit të saj, tregon: “Me
prindërit s’kam pasur asnjëherë probleme, por mësuesit nuk pranuan
të më dëgjojnë. Ata i tmerronte shamia ime. Njëri prej tyre më tha
më në fund, se mbajtja e saj ishte e ndaluar”.207 Duke u bazuar në
këto dëshmi, mund të dalim në përfundimin se në vend që ta
zgjidhte problemin e integrimit të muslimanëve në shoqërinë
franceze, ligji për ndalimin e shamive e ka rënduar edhe më shumë
atë.
Në fakt, zbatimi i këtij ligji ka dalë përtej klasave të shkollave
publike franceze. I miratuar si një mbështetje ndaj shekullarizmit
dhe barazisë gjinore, ai në fakt ka sanksionuar shfaqjet e racizmit
dhe ka përligjur praktikat diskriminuese. Trazirat e vjeshtës së vitit
2005 nxorrën në pah mospërputhjen e madhe që ekziston mes jetës
së “emigrantëve” dhe asaj të “francezëve”, dështimin e shkollave për
t’u dhënë të rinjve mundësitë e një jete më të mirë, diskriminimin e
vazhdueshëm në tregun e punës e si pasojë, diferencimet e mëdha në
shkallët e papunësisë mes të rinjve “emigrantë” dhe atyre “francezë”
si dhe stigmatizimin e emrave, adresave dhe shenjave të tjera të
origjinës afrikano-veriore (dhe gjithnjë e më shumë edhe të atyre
afrikano-perëndimore). Reagimi i zyrtarëve qeveritarë ndaj ngjarjeve
të tilla [dënimi i trazirave, emërtimi i rinisë së papunë me epitetin
“turmë”, lidhja që iu bë revoltave me emigrantët e jashtëligjshëm dhe
hapi i ndërmarrë për dëbimin e tyre], tregon edhe një herë
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mospranimin e faktit se ky është një problem francez. Për më tepër,
ai është një problem francez postkolonial, dhe jo një dukuri e
importuar nga jashtë.
Për të gjetur gjuhën e bashkëpunimit e të dialogut me
popullsinë afrikano-veriore/muslimane të vendit të tyre, politikanët
dhe intelektualët francezë duhet të zbatojnë mënyra të reja të
trajtimit të dallimit, mënyra që e pranojnë ekzistencën e tij. Mënyrat
e vjetra, këmbëngulja për njëtrajtshmëri dhe asimilim, nuk po bëjnë
punë. Mirëpo, në vend që të mendojnë se ç’mund të bëhet, pjesa më
e madhe e udhëheqësve të kombit dalin në mbështetje të mitit të
universalizmit republikan, i cili është sa dogmatik po aq edhe i
fantazuar. Histeria politike që e karakterizoi fushatën për miratimin
e ligjit për shamitë, e përshkroi ferexhenë si një kërcënim terrorist që
po e shkatërronte kombin nga brenda. Si kundërpërgjigje, kombi
doli në mbrojtje të parimeve, në dukje të pandryshueshme, të
laicitetit, individualizmit abstrakt dhe të barazisë gjinore (parim i
shtuar së fundmi, por i konsideruar gjithashtu si i pandryshueshëm).
Nëse histeria, siç e ka thënë edhe Emmanuel Terray, shërben për të
mohuar dhe për të zëvendësuar realitetet, pra sfidon atë lloj realiteti
me të cilin individi nuk dëshiron të përballet, atëherë ligji ia ka
arritur qëllimit. Por, këtë gjë e ka bërë vetëm përkohësisht dhe me
pasoja jo të mira, sepse impakti i tij kryesor ishte ai i ripohimit të
dallimit të papranueshëm të muslimanëve në shoqërinë franceze.
Statusi i tyre si të huaj, ose më saktë, si vendas por që s’i përkasin
këtij vendi, u pohua sërish. Trajtimi me inferioritet i “tjetrit”, që
George Fredrickson e përcakton si racizëm, u lidh me ferexhenë dhe
përveç saj edhe me gjithçka muslimane, arabe dhe afrikano-veriore.
Kështu, ligji i ndalimit të shamisë nuk ishte edhe aq një zgjidhje e
problemit sesa një shenjë e paaftësisë ose e mungesë së dëshirës së
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Francës, për t’u përballur me racizmin, me këtë dukuri që
karakterizon prej kohësh marrëdhëniet e saj me afrikano-veriorët.
Siç shkruan Charlotte Nordmann, është e qartë se miti i
universalizmit republikan pati funksionin e një ferexheje “të hedhur
mbi marrëdhëniet e sundimit” ndërmjet “francezëve vendas” dhe
muslimanëve francezë. Ndalimi i shamisë islamike ishte një mënyrë
për të ngulur këmbë në asimilimin, si e vetmja rrugë për
anëtarësimin e plotë në komunitetin e francezëve. “Nëse bëhet fjalë
për çështjen e komunalizmit, a nuk duhet ta kërkojmë atë në anën e
shtetit? Është e vërtetë se karakteri mazhoritar i tij e paraqet këtë
komunalizëm (shtetëror) si…universal”.208 E thënë ndryshe,
shekullarizmi absolutist, i pushtuar nga ideja se sistemi gjinor dhe
seksual francez ishte “i natyrshëm”, e bëri të pamundur trajtimin e
dallimit musliman si një mënyrë të shëndetshme dhe normale të
jetesës në këtë botë.
Sulmi mbi shaminë islamike i lë vendin një tjetër ferexheje,
asaj që mbulon mospajtimin që ekziston mes pretendimit për një
universalizëm tepër të veçantë, që mund dhe duhet të jetë vetëm
francez dhe këmbënguljes për përjashtimin e dallimit (në këtë rast të
dallimit të Islamit), si e vetmja mënyrë për të ruajtur integritetin e
komb-shtetit. Cila është kostoja e kësaj këmbënguljeje për
homogjenitet? Cili është përcaktimi i demokracisë në këtë rast? Këto
janë pyetjet që shtrojnë kritikët e ndalimit të shamisë, që i kam
përmendur në faqet e mësipërme, ndër ta Baubérot, Balibar, Gaspard,
Khosrokhavar dhe Nordmann. Ata argumentojnë se koncepti i
laicitetit, i përdorur për të arsyetuar ligjin, jo vetëm që e
keqpërfaqëson historinë e shekullarizimit të vetë Francës, por i
përshkallëzon edhe më shumë problemet sociale, me të cilat
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përballet popullsia e sotme emigrante. Kërkesa për njëtrajtshmëri
pranon dhe përjetëson racizmin.
Kështu, ligji francez për shamitë nuk është thjesht një rast i
lokalizuar. Ai na bën të mendojmë më gjerësisht për mënyrën se si
janë të organizuara shtetet demokratike dhe të analizojmë në mënyrë
kritike rrugët, përmes të cilave, ideja e “përplasjes së qytetërimeve”, e
shkatërron vetë demokracinë që është paracaktuar të mbrojë. Lidhur
me këtë, është me vend të përmendim punën e bërë nga filozofja
amerikane e politikës, Danielle Allen, ndonëse ajo përqendrohet në
mënyrë të veçantë tek dallimet racore në Shtetet e Bashkuara. Allen
thekson se meqë ideja politike e “unitetit” (në Francë, kombi një dhe
i pandarë) kërkon unanimitet, atëherë ajo prodhon përjashtime, të
cilat janë të kundërta me idealet demokratike të përfshirjes. Ajo
përdor konceptin e “tërësisë”, sepse ky koncept pranon ekzistencën e
mospajtimit dhe të dallimeve brenda një “grumbulli qytetarësh”,
duke hapur kështu rrugët për atë lloj linje politike që nuk ka në thelb
përjashtimin, por diskutimin. “Një qeverisje e plotë demokratike
duhet të përpiqet jo vetëm për arritjen e pajtimit, por gjithashtu
edhe për trajtimin demokratik të mospajtimit të vazhdueshëm”.209
Nuk është njëtrajtshmëria e të gjithë individëve, siç pretenduan
ligjvënësit francezë, ajo që e përcakton një bashkësi, por njohja e
dallimit të tyre. Dhe, për t’iu kthyer përsëri një burimi francez, e
pikërisht filozofit Jean-Luc Nancy, të cilin e kam përmendur në
parathënien e librit, çështja nuk qëndron tek ekzistenca e
përbashkët, por tek ekzistenca e barabartë. Vënia e kësaj ideje në
themel të politikës demokratike të shekullit të njëzet e njëtë, përbën
padyshim një sfidë për ato vende që e barazojnë homogjenitetin
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(kulturor, fetar apo etnik) me identitetin kombëtar. Por, duke qenë
se popullsitë e këtyre vendeve bëhen gjithnjë e më të ndryshme,
“ekzistenca e barabartë” është alternativa më e mirë e mundshme.

