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 TEMA 2:   Интеркултурен диалог 
 
 Учебна и дидактическа помощ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Германия 
 
 
Убийство в името на честта 
 
От: Едмунд Олендорф 
 
 
Изходен въпрос 
 
Убийство, което се извършва за да се възстанови накърнената чест на мъж или семейство повдига 
един утежняващ въпрос: 
 
Кое е по-ценно – животът на един човек или наранената чест на член от семейството? 
 
Отговорът на западноевропейската цивилизация: 
 
Отнемането на живота на друг човек според западното тълкуване на правото се определя като 
убийство, когато то е породено от низки мотиви. 
 
В параграф 3 от декларацията за човешките права на ООН от 1945г. се казва: 
“Всеки човек има правото на живот, свобода и сигурност на личността.” 
 
За западния свят животът на човек несъмнено има по-висока стойност от претенцията за чест на друг 
член от семейството. Ако тази претенция води до осъществено по план отнемане на живота на друг 
човек, то тогава еднозначно тук става въпрос за убийство поради низки мотиви като алчност, 
отмъщение иили ревност. 
 
Отговорът на последователите на архаично патриархалния обществен строй: 
 
Когато честта на един мъж или семейство е наакърнена от поведението на жена от семейството, то 
тогава мъжът или друг член на семейството е упълномощен да възстанови семейната чест чрез 
наказване на виновния, и това може в най-лошия случай да значи дори убийство на 
обвиняемия.Семейната чест според тази представа еднозначно има по-висока стойност от живота на 
човек.  
 
 
В кои случаи е накърнена честта на мъж или семейство? 
 
- Когато има съмнение в непорочността на една жена или дъщеря. 
 
- Сексуални отношения преди или извън брака, без значение от това, дали те са доброволни или са 

станали по принуда. 
 
- В някои семейства или родове честта вече е накърнена дори когато жена напусне къщатаа без 

надзор или когато в нейна непосредствена близост, в същото помещение, се намират чужди мъже. 
 
- Дори животът на пълнолетна дъщеря извън семейството според индивидуални представи може да 

се разглежда като накърняване на семейната чест, с което се уронва престижа и репутацията на 
други членове на семейството. 

 
 



 
 
 
Какво трябва да се разкритикува  в такива патриалхални представи според западния 
мироглед? 
 
- Горепосочените представи са сексистки, защото те свързват семейната чест едностранно само с 

поведението на жените от семейството, при което мъжете могат да си позволяват всякакви 
волности и не трябва да спазват никакви ограничения. 

 
- Патриалхалните представи за семейна чест нарушават принципа за равнопоставеност на мъжа и 

жената. 
 
- Те възпрепятстват свободата на движение на жените и тяхното право на свободно развитие на 

личността, особено правото на образование. 
 
С това не искам да кажа, че непорочното поведение е без значение в западно ориентираното 
общество, но то трябва да важи за мъжете така, както и за жените. 
 
Всяко едностранчиво акцентиране върху женската девственост като съдбовен въпрос за честта на 
семейство или род възбужда подозрението, че това е само инструмент за получаване на патриархална 
власт. А това няма нищо общо с един добродетелен живот. 
 
 
Особен случай ли е убийството на Хатун Зюрюкю? 
(виж материалите Тф 203/1) 
 
На пръв поглед това не е особен случай, след като в пресата може да се прочете, че между 1996 и 
2004г.,т.е. в рамките на 8 години, в Берлин е имало 45 „убийства в името на честта“, това значи по 5 – 
6 убийства на година. В световен мащаб комисията за човешки права към ООН изхожда от около 500 
жени, които се убиват всяка година предимно в ислямски държави в „името на честта“. Без съмнение 
в последно време така наречените „убийства в името на честта“  в Берлин се увеличиха, и госпожа 
Зюрюкю бе шестата жертва в рамките само на четири месеца. 
 
Ако се сравни възмущението, което породи убийството на филмовия продуцент Тео ван Гог в 
Холандия, то реакцията на обществеността в Берлин спрямо „убийствата заради честта“ досега бяха 
по-скоро срамни. Все пак около150 – 200 човека дойдоха на възпоменателното бдение за г-жа 
Зюрюкю, което бе организирано от съюза на лесбийките и гейовете в Берлин. Представители на 
ислямски обединения или имами, които бяха против това, че ислямът се използва като оправдание за 
убийство, не бяха видяни.  
 
Представители на мюсюлманите в Германия само за кратко огласиха, че такива действия „нямат 
нищо общо с исляма“. 
 
За съжаление много членове на така наречената „турска общност“ в Берлин виждат това по различен 
начин. Защото когато децата от третото поколение турски имигранти заявяват открито в училищата 
си, че г-жа Зюрюкю си е виновна сама за това, че е била убита, то това е сигнал за тревога. 
 
  
Каква грешка направиха германците до тук? 
 
Очевидно немските съдилища категоризираха досегашните убийства в името на честта като 
“културно обусловени действия” и ги оценяваха като непредумиишлени убийства, а не като 
предумишлени.Крайно време е да се премахне тази “културна отстъпка” и “възстановяването на 
семейната чест чрез убийство”да се счита за низък мотив, което да води до доживотен затвор като 
предумишлено убийство. 
 
Тази оценка няма нищо общо с враждебност към чужденците или исляма, а с респект към всеобщите 
човешки права, които трябва да важат и за имигрантите. 



 
 
 
Немски съдии, които не разбират това, трябва да се запитат, дали те не искат да кажат със своя 
културен релативизъм, че човешките права се делят и важат само за западната цивилизация, но не и 
за около 2,5 милиона турски имигранти, които живеят в Германия.Едно такова схващане на правото 
би било правосъдие на две класи или още по-ясно чисто и просто съучастничество с патриархалните 
сили, за които западното право е маловажно. 
 
Но както е известно, дори и по-строги наказания не могат да предотвратят напълно убийствата. 
Затова е още по-важно да се вземат мерки, които да променят мисленето на имигрантите и да ги 
накара да осъзнаят, че те могат да живеят не само физически в друга страна, а и че трябва 
едновременно с това  да възприемат важни области от нейните ценности и правови норми. 
 
 
 
 
Възможни работни задачи за учениците 
 
На базата на принадлежащите към материали Тф 203/1 и Тф 203/2 текстове може да се 
работи върху следните въпроси или задачи: 
 
1. Убийството на Хатун Зюрюкю престъпление ли е или справедливо наказание? 

Защо едното или другото? 
 

2. Дали това е културно обусловено убийство, подлежащо на наказание затвор за 5 или 
повече години? 

 
3. Може ли да се класифицира като предумишлено убийство, т.е. като планирано убийство 

от низък мотив,, което се наказва с доживотен затвор? 
 
4. Кои проблеми на обществото стават видими чрез убийството в името на честта? 
 
5. Какво може да се направи, за да се разрешат конфликтите между различните ценностни 

представи? 
 
6. Потърсете в интернет допълнителна информация чрез въвеждането на подходящи 

ключови понятия (и на чужди езици)! 
 
7. Какви познания ще спечелите от вашите разследвания в интернет за ролята на мъжете и 

жените в запаадната и ислямската цивилизация?  
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Преведено от немски от Гергана Данчева 


