Farklı Nesillerden Filistinli
Kadınlar: Bir Zamanlar Hayal
Ettikleri Şimdi Gerçek Oldu
Sayısız Filistinli kadın, önlerindeki engelleri aşarak ve
onlarca yıldır “erkeklerin egemenliği altında” bulunan
alanlara girerek, kendilerinden küçük kız kardeşlerine
örnek oldu. İçinde yaşadıkları toplum tarafından kabul
görmek için çok mücadele ettiler ve klişelerden
kurtuldular. Bir yandan önceki kuşakların başarılarının
üzerine kendilerininkini inşa ederken diğer yandan da
gelecek nesillerin yolunu açtılar.
ICRC, 2020 Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken, hem
ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayan hem de zorlu alanlarda
kariyer başarılarına imza atan dört Filistinli kadın ile
onların ayak izlerini takip etmek için iddialı hayalleri olan
dört kız çocuğunun hikayelerini paylaştı. Bu sekiz hikaye
hep birlikte, zor koşullara rağmen hayal kurabilmenin ve
kararlılığın gücünü kutluyor.
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Luzan Jubeh

Kudüs'te yaşayan sekiz yaşındaki Luzan, mühendis olmayı hayal
ediyor. “Binalar inşa etmek ve dünyayı güzel bir yer haline
getirmek için mühendis olmak istiyorum. Bu hayalimi annemin
desteği ile yerine getireceğim ”diyor.
“Sıfırdan kendi gezegenimi inşa ediyorum,” diye anlatıyor Luzan.
Kartonları ve diğer basit malzemeleri kullanan Luzan, “Protoface”
adını verdiği model bir gezegen yarattı. El becerisini kullanarak
hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi seviyor. Bu da fikirlerini, güçlü
kişiliğini ve mühendislik tutkusunu ifade edebilmesini sağlıyor.
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Nisreen al-Mbayyed
Çocukluğundan beri mühendislik tutkusunu yüreğinde taşıyan,
Nisreen, şu anda ilk çocuğuna hamile olan, evli bir inşaat
mühendisi. Gazze’de yaşıyor. “Eskiden babama çizdiği her çizgiyi
soruyordum. Sonsuz sorularımdan sıkıldığını hiç hatırlamıyorum.
Mühendisliğe olan sevgim, üniversiteye gitmeden çok önce,
benimle birlikte büyümüştü,” diye hatırlıyor çocukluk günlerini.
Nisreen bir müteahhitlik şirketi için çalışıyor ve şu anda Gazze
Şehri'ndeki el-Shujaiya mahallesinde bir yolun yapımını ve
kaldırımını denetliyor. "Başarıya giden yol, benim için güllerle
döşenmemişti. İşçilerin gözünde şüphe ve bir kadından talimat
almaya ilişkin itirazlarını gördüm. Ama kendime inanmıştım ve
algılarını değiştirdim. Zamanla beni daha fazla kabul ettiler ve
onlarla birlijkte sahada olmama alıştılar. Birlikte çalışırken iyi
zaman geçiriyoruz.”
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Jenny Abu Sharia
Gazze'de yaşayan 12 yaşındaki Jenny, avukat olmayı hayal ediyor.
“Boşanmış ebeveynlerin çocuklarını savunmak istiyorum. Bir
ilişkide hangi sorunlar ortaya çıkarsa çıksın, çocukların bunların
dışında tutulması gerektiğine inanıyorum. Adaletsizlik dünyanın
en kötü hissidir, kimsenin haksız muamele görmesini
istemiyorum ”diyor.
Psikoloji alanında yüksek lisans yapan annesiyle olan ilişkisi
sorulduğunda Jenny şöyle diyor: “Annem benim en büyük
destekçim. Kız kardeşim ve ben O‘nu örnek alınacak bir model
olarak görüyoruz. ”

Atta Gabr/ ICRC

Hana Tarazi
Hana, Gazze'de hem olağan mahkemelerde hem de Şeriat
mahkemelerinde avukatlık yapıyor. Evli, biri kız, biri erkek iki
çocuk annesi. Hukuk fakültesine gitmek Hana’nın çocukluk
hayaliymiş. “Beni bir Şeriat avukatı olarak kabul edenler var ve bir
de onların tam karşısında bunu kınayan, ve bir kadının evde
kalması gerektiğine inananlar. Bugün, hukukta uzmanlaşan ve
hukuk okumayı hayal eden kızları görmekten gurur duyuyorum,"
diyor.
Hana, “Çoğunlukla kötü muamele gören kadınlar, benimle
konuşurken kendilerini rahat hissettiklerini söylüyor, çünkü hiç
kimse bir kadının duygularını kendisi gibi bir kadından daha iyi
anlayamıyor” diyor. “Birkaç gün önce on sekiz yaşında biri,
oğlunun velayetini kazandıktan sonra bana teşekkür etmeye geldi.
Üniversiteye döndüğü haberi duyduğuma sevindim. Bu tür
deneyimler beni sonsuz sevinçle dolduruyor. ”
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Mayan Abu Akar
Kudüs'te yaşayan yedi yaşındaki Maya, cerrah olmayı hayal
ediyor. Çok küçük olmasına rağmen Maya, şehrinde yaşayan
fakirler ile daha az şanslı durumda olanlara yakınlık hissediyor.
“Benim hayalim fakirleri ve tedavi için yeterli parası olmayanları
iyileştirmek için doktor olmak” diyor Maya. “Annem, babam,
büyükannem ve büyükbabam beni her zaman hayallerime
ulaşmaya teşvik ediyor.”
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Dareen Salhieh
Dareen Ramallah'ta Şiddete Karşı Aile Koruması Başsavcısı olarak
görev yapıyor. Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda yüksek
lisans derecesine sahip, evli ve dört çocuk annesi. Dareen’in
kariyer yolu da engellerle doluydu: “Kamu Savcılığı'na ilk tayin
edildiğimde Gazze ve Batı Şeria'dan 37 kişilik bir gruptaki tek
kadın bendim. Benden sonra gelecek kadınların yolunu açtığımı
söylemekten gurur duyuyorum. ”
Dareen için işi, toplumun daha az şanslı üyelerinin savunulmasını
sağlamak anlamını taşıyor. “Kişisel düzeyde, uzun yıllardır
erkeklerin egemenliği altındaki bir alanda çalışıp
çalışamayacağımı merak ettim” diyor. “Suç soruşturması, cinsel
şiddet, mali ve güvenlikle ilgili suçlar… mesleki deneyimim bunu
yapabileceğimin bir kanıtı.”
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Rima Al-Habbash
Sekiz yaşındaki Gazze'li Rima, beş yaşından beri kanun çalıyor.
Rima, parmaklarının enstrümanının telleri boyunca hareket
etmesini hissetmeyi çok seviyor.
Rima, müzik aşığı bir aileye doğdu. Babası ud çalıyor ve Gazze'deki
ulusal konservatuarda ders veriyor. Rima; “Sanatçı olmak, dünyayı
dolaşmak ve müziğimle barışı yaymak istiyorum” diyor. “Müzik
evrensel bir dildir. Annem videolarımı çekiyor ve benim şarkı
söylediğim bir YouTube kanalı kurdu. Yeni takipçiler aldığımda
heyecanlı hissediyorum. Abone olmayı unutmayın! ” diye ekliyor.
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Reem Talhami
Reem Kudüs'te yaşayan, evli ve üç kız çocuk annesi bir sanatçı..
“Bir kadın, ondan olağanüstü olmasının beklenmediği bir alanda
varlığı fark edildiğinde göze çarpıyor. Bir kadını olağanüstü yapan
da bu. Geride bir iz bırakma azimim başarımın arkasındaki temel
neden ”diye anlatıyor. “Sanatı meslek olarak seçen kadınlar birçok
zorlukla karşı karşıya. Benim için en büyük zorluk, kadınlara
yalnızca belirli meslekleri uygun gören muhafazakar bir toplumda
doğmuş olmaktı. ”
“Kadınlar kendilerini kanıtlamak için kazanmaları gereken bir
dizi kişisel mücadeleden geçiyorlar. Hedefinize ulaşmada ısrarcı ve
ciddi olmanız çok önemli, ”diye konuşan Reem’in, Uluslararası
Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kadınlara bir de mesajı var:
“Hayalinizden vazgeçmeyin. Eğer düşerseniz, tekrar ayağa kalkın.
Güçlü olun, kendinize güvenin. Kesinlikle amacınıza
ulaşacaksınız.”

