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INTERVIEW | Shirin Musa (36), directeur Femmes for Freedom

‘Hij duwde me vaak zo,
dat ik ongelukkig viel’
Vandaag staat een
Rotterdamse
Pakistaan voor de
rechter, die zijn
vrouw Fatima 5 jaar
lang zou hebben
opgesloten. Als een
gevangene zonder
ketenen. Volgens
Shirin Musa, directeur
van Femmes for
Freedom, telt
Nederland veel meer
verborgen vrouwen –
en Shirin was
er zelf óók een.

Musa: ‘Ik vind het knap
dat Fatima aangifte heeft
gedaan, daar is moed voor
nodig.’ FOTO MARCO DE SWART
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hirin Musa (36) was
als baby van 6 maanden al voorbestemd
om met haar neef te
trouwen. Shirin
groeide op in Nederland, maar elke keer
als het gezin naar Pakistan op vakantie ging, was ze bang om uitgehuwelijkt te worden. Familieleden oefenden druk uit op haar
ouders. ,,Gelukkig wist mijn vader
er weerstand aan te bieden, en zei
hij keer op keer ‘nee’.’’
Op haar 23ste ontmoette ze haar
man, gewoon in café Floor aan
het Schouwburgplein in Rotterdam. ,,Het was geen liefde op het
eerste gezicht, maar ik vond hem
welbespraakt en slim. Hij studeerde elektrotechniek aan de TU
Delft. Dat hij al snel wilde trouwen, vond ik verdacht. Maar ik
voelde me gevleid door alle
moeite die hij voor me deed. Na
een jarenlange verloving trouwden we. Ik dacht dat ik hem
kende, maar vanaf de eerste dag
was het mis.
,,Ik mocht geen contact meer hebben met mijn vrienden en familie,

anders zou er wat met mij gebeuren. Op een dag vroeg hij: wat
doet de politie hier met een stoffelijk overschot? Ik ben naar de
notaris gegaan. In mijn testament
liet ik opnemen dat er na mijn

‘Veel meer
verborgen
vrouwen in
Nederland’

dood sectie uitgevoerd moest
worden op mijn lichaam. Doodsbang was ik.’’
Waarom ging je niet bij hem
weg?
,,Als ik iets zou zeggen, zou hij me
wat aandoen. Het was vooral
emotionele terreur, hij heeft me
niet keihard geslagen. Hij duwde
me wel vaak zo dat ik ongelukkig
viel. Ik wist niet wat een goede relatie was. Ik had hem trouw beloofd en schaamde me. Hij liet me
geloven dat ik een dikke, lelijke
vrouw was, die alleen goed was
om te werken. Beetje bij beetje

ben ik gehersenspoeld.’’
Hoe is het opgehouden?
,,Mijn man kreeg begin 2008 een
verblijfsvergunning en ging bij
me weg. Omdat we nog niet gescheiden waren, beschouwde iedereen me nog steeds als zijn
vrouw. Volgens de Pakistaanse
wet zou ik overspel plegen als ik
verder zou gaan. Het heeft nog 2
jaar geduurd voordat ik – als eerste moslima bij de Nederlandse
rechtbank, red. – een religieuze
scheiding er doorheen kreeg.’’
Fatima is naar eigen zeggen 5

Miljoenen webcammers bespied door Britse geheime dienst
LONDEN | De Britse ge-

heime dienst GCHQ
heeft jarenlang webcambeelden van miljoenen internetgebruikers
verzameld en opgeslagen. Daaronder zou een
flinke hoeveelheid seksueel
getint materiaal zijn. Dat
meldt de Britse krant The
Guardian.
De Britten verzamelden het
materiaal in samenwerking
met de Amerikaanse NSA

via webcamchats van internetbedrijf Yahoo. Dat gebeurde met een programma
met codenaam Optic Nerve,
van 2008 tot 2010. In 6
maanden in 2008 alleen al
ging het om webcambeelden van 1,8 miljoen willekeurige Yahoo-gebruikers
wereldwijd.
The Guardian baseert zich
op documenten van de
Amerikaanse klokkenluider
Edward Snowden.

Yahoo heeft furieus gereageerd op het nieuws. Het internetbedrijf zegt van niets
te hebben geweten en beschuldigt de geheime diensten van ‘schending van de
privacy van onze gebruikers
van een geheel nieuwe
orde. Dit is onacceptabel.’
Volgens de documenten is
het nauwelijks te voorkomen dat medewerkers van
de geheime diensten
seksueel getinte beelden

kunnen bekijken.
De focus kwam op Yahoowebcams te liggen omdat
bekend was dat doelwitten
van GCHQ er vaker gebruik
van maken. De beelden
komen van webcams van
willekeurige gebruikers; er
werd niet gericht gezocht
naar gebruikers of inhoud.
Om servers niet te veel te
belasten werd slechts
eens in de 5 minuten een
beeldfragment opgeslagen.

De geheime diensten beweren in de documenten dat
de activiteiten nodig, proportioneel en rechtmatig
zijn.
Ook constateert GCHQ dat
‘een opvallend aantal gebruikers’, tussen de 3 en
11 procent, tijdens webcamsessies ‘zijn of haar
intieme delen toont.’ Soms
werd pornografisch materiaal uitgewisseld via de
camera’s.

jaar opgesloten en geslagen
met een breekijzer en stok
door haar man. Hoe kan zoiets
bestaan?
,,In Pakistan is geweld eerder
norm dan uitzondering. Een man
die van zijn vrouw houdt, wordt
in Pakistan een mietje genoemd.
Door zijn vrouw te slaan, voelt hij
zich mannelijk, heeft hij macht.
Soms heeft het met onzekerheid
te maken dat een man zijn vrouw
continu wil controleren en beperken. Er is vaak sprake van een
heel collectief dat zo’n vrouw gevangen houdt. Als Fatima 5 jaar
lang gegijzeld is geweest, kan het
niet anders zijn dan dat de omgeving daarvan heeft geweten. De
gemeenschap houdt het in stand.
Veel moeders die zelf een ongelukkig leven hadden, zijn niet in
staat het patroon te doorbreken.
Ze moesten bij hun schoonmoeder als sloof werken, en denken:
nu zijn wij aan de beurt.
,,Pakistan is een superconservatief
land en dat werkt ook in de Pakistaanse gemeenschap in Nederland door. Als ik op verhalen van
Nederlandse hulpverleners afga,
is de mate van geweld en onderdrukking bij vrouwen uit Pakistan
en Afghanistan het ergst. Terwijl
moderne landen als Turkije en
Marokko volop in beweging zijn,
wordt de sharia in Pakistan er alleen maar harder ingeramd.’’
Volgens Shirin is er een mentaliteitsverandering nodig. In Pakistan lijdt 90 procent van de vrouwen onder huiselijk geweld, blijkt
uit onderzoek. ,,Ik zou zo graag
willen dat vrouwen er tegen in
opstand komen, maar het ontbreekt hen vaak aan kennis en
zelfredzaamheid. De Pakistaanse
cultuur is er een van incasseren
en lijden. Je moet je schikken
naar je lot. Assertief zijn en voor
jezelf opkomen, wordt keihard afgestraft.
,,Daarom is de rechtszaak van
vandaag zo belangrijk. Ik vind het
knap dat Fatima aangifte heeft
gedaan, daar is moed voor nodig.
De emancipatiestrijd van Nederlandse vrouwen ging gepaard met
zweet en tranen. Bij ons kost het
blóed, zweet en tranen.’’

