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Niemcy 
 
 
Mord w imię honoru 
 
opracował: Edmund Ohlendorf 
 
 
Pytanie zasadnicze 
 
Mord popełniony dla ratowania honoru męża lub członków rodziny nasuwa konkretne pytania: 
Co jest więcej warte, życie człowieka czy jego urażona duma. 
 
Opinia społeczeństwa zachodniego: 
 
Zabicie człowieka  podlega karze i uznawane jest jako mord, jeśli motyw morderstwa był podły. 
 
Powołując się na artykuł 3 Praw Człowieka UNSCO z 1945 roku brzmi on : „ Każdy człowiek ma 
prawo do bezpiecznego życia w wolności „. 
 
Dla zachodniego społeczeństwa życie człowieka jest bez wątpienia najwyższą wartością. 
Jeśli ktoś łamie prawo przez planowanie i przeprowadzenie zabójstwa innego człowieka to chodzi 
tutaj o nic innego jak jednoznacznie o mord. 
 
Opinia społeczeństwa wyznawców islamu: 
 
Jeśli honor męża lub jednego z członków rodziny zostanie splamiony przez złe postępowanie  
kobiety, podlega ona karze, a w najgorszym wypadku nawet karze śmierci. Honor rodziny według 
społeczności islamu jest jednoznacznie wyższą wartością  niż życie człowieka. 
 
W jakich okolicznościach może dojść do splamienia honoru męża lub  innych członków 
rodziny ? 
 
- jeśli istnieją wątpliwości co do cnotliwości żony czy córki. 
- jeśli istnieje podejrzenie zdrady przedmałżeńskiej lub odbycia stosunku seksualnego bez 
 zględu na to, czy był to czyn dobrowolny czy też dokonano gwałtu. 
- w niektórych rodzinach lub rodach honor rodziny został splamiony jeśli kobieta dobrowolnie , 
 bez nadzoru ,opuściła dom lub przebywała w pobliżu obcego człowieka np. jeśli oboje 
 przebywali razem w jednym pomieszczeniu. 
- także życie pełnoletniej córki, która żyje według swoich indywidualnych zasad i często poza 
 domem, może być uznane jako znieważanie honoru rodziny przez co członkowie rodziny mogą 
 nie cieszyć się dobrą opinią wśród własnego społeczeństwa. 
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Co można skrytykować w takich patriarchalnych społeczeństwach  według społeczeństwa 
zachodniego? 
 
- wyżej wymienione punkty dotyczą jednoznacznie tylko zachowania kobiety, natomiast 
 mężczyzna może cieszyć się wolnością bez ograniczeń. 
 
- poglądy społeczeństwa patriarchalnego dotyczące honoru rodziny naruszają  zasady 
 równouprawnienia kobiet wobec mężczyzn. 
 
- ograniczają one ruchy wolnościowe kobiet,  a w szczególności prawo do rozwoju własnej  
 osobowości oraz  prawo do kształcenia   
 
Nie uważam, aby cnotliwe zachowanie w zachodnim orientalnym środowisku nie było bez znaczenia, muszą  
jednak obowiązywać te same zasady  zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. 
 
Każde jednostronne podkreślanie jak ważne jest dla rodziny czy rodów aby przyszła matka i żona była 
dziewicą  staje się w pewnym stopniu podejrzane . To rodzina przyszłego męża dąży do utrzymania 
patriarchalnej władzy, a to z kolei nie ma nic wspólnego z prowadzeniem cnotliwego życia. 
 
 
Czy mord dokonany na Hatum jest szczególnym przypadkiem? 
(s.Zbiór materiałów Tf  203/1) 
 
Na pierwszy rzut oka nie, ale z gazet dowiedzieć się można, że w samym Berlinie między rokiem 
1996 a 2004 , to jest w przeciągu 8 lat zanotowano w tym mieście 45 „ mordów w imię honoru „ to 
jest 5 do 6 mordów na rok. Światowa Organizacja Praw Człowieka sięga dalej i mówi o liczbie 
5000 kobietach, które w większości przypadków zamordowane zostały w państwach 
muzułmańskich w imię honoru. W każdym bądź razie w ostatnich latach wzrosła liczba „ mordów 
w imię honoru „ w samym Berlinie, a pani Sürücü była już 6 ofiarą w ciągu 4 miesięcy. 
 
Jeśli się zastanowimy nad tym jak wielkie oburzenie  wywołał mord na reżyserze filmowym Theo 
von Gogh w Holandii, a reakcją społeczeństwa w Berlinie na „ mord w imię honoru „ - to można by 
się tego wstydzić. Co prawda znalazła się grupa 150 do  200 osób, która brała udział w marszu 
żałobnym, ale były to grupy lesbijek i homoseksualistów. Przedstawiciele organizacji 
muzułmańskich wzbraniali się przed marszami obawiając się, że islam wykorzystany zostanie jako 
usprawiedliwienie tego zaplanowanego mordu. Wyznawcy islamu w Niemczech złożyli tylko 
krótkie oświadczenie, że czyny takie nie maja nic wspólnego z islamem. Ale członkowie tzw. 
niemieckiej komuny  w Berlinie widzą to inaczej. Jeśli dziecko trzeciej generacji emigrantów 
tureckich w swojej szkole jest zdania, że Sürücü  sama jest sobie winna, to jest to alarmujący 
sygnał. 
 

Co dotychczas Niemcy źle zrobili? 
 
Oficjalnie sądy niemieckie zakwalifikowały dotychczasowe mordy „ w imię honoru „ jako czyny 
uwarunkowane kulturowo, oceniane jako zabójstwo, ale nie jako mord. 
Najwyższy czas aby te „ kulturowe rozrachunki „ zostały surowo karane i przywrócone zostało „ 
morderstwo dla ratowania honoru rodziny „ jako podły motyw zabójstwa, a co za tym idzie, jako 
mord zasługujący na długoletnie więzienie. Krytyczna ocena takiego czynu nie ma nic wspólnego z 
wrogością wobec obcokrajowców . Poszanowanie prawa człowieka dotyczy tak samo emigrantów 
jak i innych obywateli danego kraju. 
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Niemieckie sądy, które tego nie rozumieją, muszą sobie zdać pytanie, czy  opowiadają się za 
wartościami etycznymi, czy respektować będą prawa człowieka w całości, czy prawa 
człowieka przestrzegane mają być  tylko przez  zachodnie społeczeństwo ,a nie przez 2,5 milionowe 
rzesze emigrantów tureckich, którzy  żyją w Niemczech. Takie uproszczenie prawa byłoby 
wymiarem sprawiedliwości II kategorii, albo dobitniej mówiąc  skumplowaniem się ze 
społeczeństwem patriarchalnym. Nie można nie karać za popełnione mordy. 
Bardzo ważne jest podjąć środki, które zmienią myślenie imigrantów i uświadomią im, że tylko 
fizycznie mogą  żyć w innym kraju, ale również muszą zaakceptować pewne prawa i wartości 
danego kraju. 
 

Nauka o wartościach w berlińskich szkołach 
 
Jak wynika z artykułu Tf 203/2, morderstwo dokonane na Hatum Sürücü wywołało w Berlinie 
burzliwą dyskusję o wprowadzeniu do szkół jak najszybciej nowego przedmiotu: 
„Nauki o wartościach“. 
 
Zarówno dzieci niemieckie jak i imigrantów miałyby się zapoznać z wartościami europejskich 
kultur. Według artykułu 7 Konstytucji Republiki Niemiec we wszystkich szkołach publicznych 
całego kraju nauczany musi być przedmiot religii. Po zjednoczeniu Niemiec w październiku 1990 
roku ustawa ta obowiązywała  w całym Berlinie. 
 
Jednak w Berlinie Zachodnim od 1949 roku na podstawie regulacji prawnych w szkołach nie 
wykładano przedmiotu religii. Przedmiot ten nie był w ogóle ujęty w planach pracy szkół 
publicznych, a w Berlinie Wschodnim po 40 latach rządu partii marksistowsko- leninowskiej mało 
kto był osobą wierzącą. Dlatego też w ostatnich latach było bardzo trudno wprowadzić do szkół 
obowiązkowego przedmiotu nauki religii. Szkoła jest jednak jedyną instytucją , która może wpłynąć 
pozytywnie na myślenie społeczeństwa imigrantów i uchodźców, jak i społeczeństwa niemieckiego. 
 

Zadania dla uczniów 
 
Na podstawie zebranego materiału Tf 203/1 i Tf 203/ 2 nasuwają się następujące pytania: 
 
1. Czy mord dokonany na Hatum Sürücü był przestępstwem czy sprawiedliwie wymierzoną karą? 
2. Czy ten „ kulturowo uwarunkowany czyn „ jest zabójstwem, którego sprawca powinien być 
 skazany na 5 lub więcej lat więzienia ? 
3. Czy czyn ten można zakwalifikować jako morderstwo , to znaczy jako zaplanowany mord o 
 podłym motywie o długoletnim wyroku więzienia ? 
4. Jak pokazane zostały problemy społeczne w przypadku „ morderstwa dla honoru „ 
5. Co należy uczynić by zażegnać konflikty miedzy społeczeństwami o różnych  wartościach 
 kulturowych. 
6. Poszukajcie w internecie dodatkowych informacji na ten temat. 
7. Czego dowiedziałeś się z internetu o roli mężczyzny i kobiety w świecie islamu, a roli 
 mężczyzny i kobiety w społeczeństwie zachodnim. 
 
 
______________________________ 
Tłumaczenie:  Ewa Michalska-Lysko 


