
   
 

 

8 maart 2013 – Internationale Vrouwendag 

 

Eduard Nazarski 

Vrouwenrechten in Egypte 

Vrouwen in Egypte. Amnesty voert rond 8 

maart, Internationale Vrouwendag, actie 

voor hen. Ik denk daarbij in het bijzonder 

aan de 49-jarige Azza Hilal Ahmed 

Suleiman. Zij nam het op voor een andere vrouw en betaalt daarvoor nu de prijs. 

Op 17 december 2011 deed Azza Suleiman mee aan een demonstratie bij het 

Tahrirplein in Caïro. Toen ze naar huis wilde gaan, zag ze een groep militairen slaan 

en trappen naar een vrouw die op de grond lag. De militairen hadden de vrouw half 

uitgekleed; een blauwe bh was zichtbaar. Azza besloot in te grijpen. Ze probeerde de 

ontblootte vrouw weg te trekken, maar toen viel een groot aantal militairen háár 

aan. ‘Ze duwden me op de grond en trapten me met hun laarzen en sloegen met hun 

knuppels’, vertelde ze later aan een Amnesty-onderzoeker. ‘Ze braken mijn schedel 

op twee plaatsen en verwondden mijn gezicht.’ De militairen bleven doortrappen, 

ook toen Azza Suleiman al buiten bewustzijn was. 

Azza overleefde, maar ze lijdt aan geheugenverlies. Ze diende een aanklacht in. 

Vooralsnog is niemand ter verantwoording geroepen. Het is zelfs niet duidelijk of de 

zaak is onderzocht. Dat terwijl er materiaal genoeg is: de beelden van de aanval op 

de vrouw in de blauwe bh en Azza (‘de vrouw met rode capuchon’) gingen de wereld 

over. Toen ik ze zag was ik zwaar geschokt. 

En dan te bedenken dat Azza Suleiman slechts een van de vele Egyptische vrouwen 

is die het slachtoffer is van geweld. Vrouwen demonstreren in Egypte zij aan zij met 

mannen voor een betere toekomst. Maar vrouwelijke demonstranten worden extra 

hard aangevallen, seksueel misbruikt en geïntimideerd. Alles lijkt erop gericht hen 

van de straat te houden. Activisten die opkomen voor de rechten van vrouwen 

worden doelbewust in de val gelokt en aangevallen. 



   
 

 

Vooralsnog ziet de toekomst van de vrouwen in Egypte er niet goed uit. De net 

aangenomen nieuwe grondwet staat gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de 

weg. Een vrouw hoort thuis bij haar gezin, zo ademt de tekst. Amnesty vreest dat 

bestaande wetgeving die vrouwen op het gebied van huwelijk, echtscheiding en het 

familieleven discrimineert, wordt gehandhaafd. Daarom voeren we actie voor de 

vrouwen van Egypte. Als u wilt kunt u daaraan meedoen. 

Kom in actie 

Doe mee aan de Amnesty-actie voor de vrouwen van Egypte: schrijf naar de 

Egyptische president Morsi. 

Ga naar amnesty.nl/egypte. 

Eduard Nazarski is directeur van Amnesty International Nederland. 

 
 


