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Na aktualnej mapie islamu Afryka zajmuje znacz¹ce miejsce.
We wspólczesnych pañstwach subsaharyjskich: Somalii, na Komo-
rach, w Nigrze, Senegalu, Sudanie, Mali i Gwinei muzu³manie sta-
nowi¹ wiêkszo�æ � od 75% do 99% ludno�ci poszczególnych krajów.
Znacz¹ce mniejszo�ci muzu³mañskie (od 25% do 50%) ¿yj¹ w Nigerii
(ok. 50 mln), w Czadzie, Burkinie Faso, w Sierra Leone, Tanzanii,
Etiopii, Na Wybrze¿u Ko�ci S³oniowej i w Liberii. W Kamerunie,
Kenii, Mozambiku, Malawi i w Togo liczba muzu³manów nie prze-
kracza 15% ludno�ci1. Przy czym nale¿y podkre�liæ, ¿e islam na
kontynencie afrykañskim nak³ada siê na dawne wierzenia, zwyczaje
i jêzyki, co w znacznej mierze okre�la jego rozmaite odcienie naro-
dowe czy regionalne. Wszak, jak zauwa¿a Ryszard Kapu�ciñski, islam
jest �[�] zró¿nicowany etnicznie i kulturowo. Mamy wiêc maghre-
bijski typ islamu (wywodz¹cy siê z Afryki Pó³nocnej), o silnych tra-
dycjach walki antykolonialnej. Islam maghrebijski ma bardzo g³êbo-

1 Dane statystyczne za: Y. Thoraval, S³ownik cywilizacji muzu³mañskiej,
t³um. z jêzyka francuskiego P. Latko, Katowice 2002, s. 13�14.
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ki rys niepodleg³o�ciowy, wyzwoleñczy i on w³a�nie odegra³ postêpo-
w¹ rolê. Ten typ islamu jest bardzo widoczny we Francji. Inny typ
islamu wystêpuje w Niemczech. Tam muzu³manie wywodz¹ siê przede
wszystkim z Turcji i Bo�ni. Oni s¹ bardziej, choæ te¿ tylko do pew-
nego stopnia, zsekularyzowani. Bardzo zró¿nicowany islam mo¿na
spotkaæ [�] w Afryce Pó³nocnej i w ca³ym rejonie Morza �ródziem-
nego. Wystêpuje tam i bardzo skrajny, uciekaj¹cy siê do terroryzmu,
islam Kadafiego, i do�æ �liberalny�, otwarty islam tunezyjski, wresz-
cie islam obejmuj¹cy Afrykê Sahelu i Sahary, Afrykê Wschodni¹
i Zachodni¹, który jest naprawdê tolerancyjny i nie zna pojêcia
terroryzmu ani fundamentalizmu. Ten ostatni typ islamu pokrywa
siê zreszt¹ z obszarem wystêpowania kultury Bantu, która by³a
bardzo pokojowa, oparta na zasadzie wspó³pracy i wspó³dzia³ania�2.
W wiêkszo�ci opracowañ specjalistycznych zwraca siê uwagê na fakt,
i¿ du¿¹ popularno�æ na kontynencie afrykañskim zawdziêcza islam
walorom kulturalnym i socjalnym. Wskazuje na to miêdzy innymi
J. Spencer Trimingham: �Do pogan w Afryce islam dotar³ nie jako
religia, ale jako system kulturalny, który na³o¿y³ siê na kulturê
afrykañsk¹ lub raczej by³o to stopniowe nap³ywanie i przenikanie
kultury, która stworzy³a now¹ ca³o�æ. Nowa cywilizacja: islam zosta-
³a zasymilowana i sta³a siê kultur¹ rodzim¹�3.

W naszych rozwa¿aniach skoncentrujemy siê na Senegalu
� reprezentatywnym przyk³adzie muzu³mañskiego kraju Afryki Za-
chodniej. Przypomnijmy, ¿e do Senegalu, podobnie jak i Gwinei,
islam dotar³ jeszcze przed inwazj¹ Almorawidów4, a istniej¹ce tam

2 Minaret �wiata. Rozmowa o islamie. Z Ryszardem Kapu�ciñskim rozma-
wiaj¹ Wojciech Bonowicz i £ukasz Tischner, �Znak� styczeñ 1998, nr 513.

3 Zob. J. Spencer Trimingham, The Islam in Sudan, London � New York
� Toronto 1949, s. 249. Podajê w t³umaczeniu Anny Mrozek � por. A. Mrozek,
Islam a naród w Afryce. Somalia, Sudan, Libia, Warszawa 1973, s. 15.

4 lmorawidzi (1056�1147), dynastia berberska za³o¿ona przez wojowni-
czych, �ci�le przestrzegaj¹cych regu³ islamu mnichów, mieszkaj¹cych w ufortyfi-
kowanych klasztorach, czyli al.-murabitun, i st¹d hiszpañska nazwa tej dyna-
stii: Almoravides. Dotar³szy do rzeki Senegal, w znacznym stopniu przyczynili
siê do islamizacji Afryki Zachodniej, a pó�niej, w ci¹gu siedmiu lat podbojów
(1055�1061), tak¿e do zjednoczenia Maghrebu. Zob. Y. Thoraval, op. cit., s. 22.
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przed rokiem 1040 królestwo Tekrur (IX�XIII wieku) prawdopodob-
nie za³o¿yli muzu³mañscy kupcy z Afryki Pó³nocnej, poszukuj¹cy
z³ota. Podró¿uj¹c po wspó³czesnym Senegalu5, obecnie prawie
9-milionowym pañstwie, po³o¿onym nad Oceanem Atlantyckim,
przede wszystkim w pamiêci utrwala siê krajobraz z malowni-
czo wpisanymi weñ baobabami. Jednocze�nie to krajobraz z trwa-
le zaznaczonymi minaretami, rozbrzmiewaj¹cy religijn¹ muzy-
k¹, kraj, którego rytm wymierzaj¹ obowi¹zkowe modlitwy. S³owem
kraj przepe³niony kolorytem typowym dla wszystkich krajów is-
lamskich.

Mo¿na przy tym zaobserwowaæ pewien fenomen, który ostro
kontrastuje z wiêkszo�ci¹ islamskiego �wiata � kobiety bior¹ce czyn-
ny udzia³ w ka¿dej dziedzinie ¿ycia publicznego. Dlaczego pozycja
kobiet w Senegalu, który w 94% stanowi spo³eczeñstwo muzu³mañ-
skie, ró¿ni siê od wiêkszo�ci pañstw islamskich? Odpowied� na to
pytanie narzuca historia, religijna filozofia i pragmatyzm. Fakt, ¿e
Senegal by³ skrzy¿owaniem wielu kultur i religii, wiara przez wiê-
cej ni¿ 2 tysi¹clecia pomaga³a kszta³towaæ otwart¹ mentalno�æ6.
Ponadto, jak s³usznie zauwa¿a Anna Mrozek, jedn¹ z najbardziej
znamiennych cech islamu jest fakt, ¿e jest on nie tylko zbiorem
artyku³ów wiary i norm¹ moralno-etyczn¹, ale jest tak¿e systemem
obejmuj¹cycm wszystkie dziedziny ¿ycia swoich wyznawców. Na
wielorakie funkcje islamu wskazuje tak¿e J. C. Froelich: �Islam jest
nie tylko religi¹: jest stylem ¿ycia, prawodawstwem, okre�lon¹ sum¹
obyczajów i mitem o jedno�ci politycznej. Islam jest nie tyle wiar¹,
co cywilizacj¹: w pe³ni okre�lon¹ koncepcj¹ �wiata [�]�7. W zwi¹zku
z powy¿szym status kobiety w kraju muzu³mañskim zale¿eæ bêdzie
w równej mierze od norm ¿ycia rodzinnego, jak i przemian w dzie-

5 Stolica: Dakar. Powierzchnia: 196,7 tys. km2. Ludno�æ: 8,6 mln (1996).
Gêsto�æ zaludnienia: 44 osoby /km2. Ustrój: republika.

6 Zob. Y. Thoraval, op. cit , s. 13.
7 Zob. J. C. Froelich, Les Musulmans d�Afrique Noire, Paris 1962, s. 324.

Podajê w t³umaczeniu Anny Mrozek, A. Mrozek, op. cit., s. 15.
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dzinie ¿ycia spo³ecznego, politycznego czy zmian w zakresie prawo-
dawstwa.

Je�li chodzi o Senegal, to prawdziwy zwrot w tym zakresie
nast¹pi³ w 1960 roku, kiedy ten uzyska³ niepodleg³o�æ od Francji.
Narodziny republiki senegalskiej zapocz¹tkowa³y decyduj¹ce zmia-
ny w sytuacji kobiety senegalskiej w rodzinie, pañstwie i spo³eczeñ-
stwie. Pierwszy prezydent niepodleg³ego Senegalu � Leopold Sédar
Senghor, rozumia³ ¿e ma³y naród z limitem naturalnych bogactw
mo¿e nie prosperowaæ dobrze, kiedy po³owa jego populacji jest od-
suniêta od ¿ycia spo³ecznego i ignorowana. Dlatego te¿ rozpocz¹³
reformy prze³amuj¹ce obyczaje dyskryminuj¹ce kobiety. Jego pro-
gram zawiera³ równie¿ postulaty dotycz¹ce emancypacji kobiet.
Rozumia³ bowiem, ¿e konieczno�ci¹ ówczesnych czasów by³o popra-
wienie sytuacji kobiety we wszystkich dziedzinach. Swoje pogl¹dy
na emancypacjê kobiet realizowa³ równie¿ w prawodawstwie, wpro-
wadzaj¹c reformy prawne.

Pierwsz¹ g³ówn¹ reform¹ spo³eczn¹ w nowej republice by³o
przyjêcie konstytucji, wprowadzaj¹cej równouprawnienie. Natomiast
Kodeks Rodzinny i Kodeks Karny zapocz¹tkowa³y proces liberaliza-
cji, który by³ kontynuowany przez nastêpców Leopolda Sédara Sen-
ghora. Przyjêta w 1960 roku Konstytucja znosi ca³kowit¹ dyskrymi-
nacjê kobiet, gwarantuje kobietom prawo do pracy bez zgody mê¿a.
Przyjêty w 1972 roku Kodeks Rodzinny okre�la³ najwa¿niejsze pra-
wa kobiet w ¿yciu rodzinnym i spo³ecznym. Z kolei w Kodeksie
Karnym z 24 stycznia 1999 roku znalaz³y siê zapisy mówi¹ce o ka-
raniu wszelkiej formy przemocy wobec kobiet, w³¹czaj¹c molestowa-
nie seksualne, gwa³t, okaleczanie cia³a (obrzezanie) [zob. tab. 1].
Ponadto Senegal ratyfikowa³ najwa¿niejsze miêdzynarodowe trakta-
ty prawne, dotycz¹ce praw kobiet [zob. tab. 2].
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Tabela 1
Najbardziej istotne zapisy w prawodawstwie senegalskim

(z punktu widzenia zmiany statusu kobiet)

Najwa¿niejsze zapisy prawne dotycz¹ce praw kobiet

� Kodeks Rodzinny przyjêty w 1972 roku okre�la³ minimalny wiek zawar-
cia ma³¿eñstwa: dla kobiet 15 lat, dla mê¿czyzn 18 lat; dobrowolno�æ
zawierania ma³¿eñstw, tym samym zakazywa³ przedwczesnych lub przy-
musowych ma³¿eñstw (§108, §111 KR); takie same procedury rozwodowe
dla mê¿czyzn i kobiet wraz z mo¿liwo�ci¹ otrzymania prawa do opieki
nad dzieæmi po rozwodzie (bez wzglêdu na wiek)

� Dekret nr 77-894 z dnia 12 pa�dziernika 1977 roku i Ustawa nr 82-019
z dnia 22 stycznia 1982 roku zapewnia³y kobietom prawo dostêpu do
stanowisk kadrowych i funkcji w lotnictwie cywilnym, komisarzy policji,
oficerów i inspektorów policji

� Zmiany w Konstytucji, dokonane w wyniku przeprowadzonego referen-
dum w dniu 7 stycznia 2001 roku

� Zmiany w Kodeksie Karnym, Ustawa z dnia 24 stycznia 1999 roku mo-
dyfikuj¹ce dotychczasowe zapisy w Kodeksie Karnym, dotycz¹ce kar za
przemoc wobec kobiet w rodzinach i w spo³eczeñstwie; okre�la³y kary
s¹dowe za stosowanie przemocy ma³¿eñskiej

� Kodeks Pracy
� Kodeks Ochrony Socjalnej

�ród³o: Na podstawie danych organizacji pozarz¹dowej FEMMES, DROIT et DEVE-
LOPPEMENT en AFRIQUE (WiLDAF/FeDDAF � AFRIQUE DE L�OUEST), 17 ma-
rzec 2004.

Tabela 2
Ramy prawne dotycz¹ce cywilnych, ekonomicznych

i spo³ecznych praw kobiet

Miêdzynarodowe dokumenty prawne dotycz¹ce praw kobiet,
ratyfikowane przez Senegal

� 5 lutego 1985 roku, Konwencja o eliminacji wszelkich form dyskrymina-
cji wobec kobiet

� 3 sierpnia 1968 roku, Konwencja nr 111 z 1961 roku oraz Konwencja nr
156 z 1981 roku Miêdzynarodowej Organizacji Pracy

� Miêdzynarodowa Deklaracja Praw Cz³owieka z 1948 roku, przyjêta przez
ONZ

� Afrykañska Karta Praw Cz³owieka i Narodów, przyjêta w 1981 roku
w ramach Organizacji Jedno�ci Afrykañskiej

� Deklaracja Narodów Zjednoczonych na rzecz eliminacji dyskryminacji
kobiet, przyjêta w 1983 roku

�ród³o: Na podstawie danych organizacji pozarz¹dowej FEMMES, DROIT et DEVE-
LOPPEMENT en AFRIQUE (WiLDAF/FeDDAF � AFRIQUE DE L�OUEST), 17 ma-

rzec 2004.
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Analiza obecnego systemu prawnego w Senegalu z punktu wi-
dzenia statusu kobiet pozwala na wnioski natury ogólnej:

Aspekty pozytywne:
� Kodeks Rodzinny, 1972, uznaje prawa kobiet; przedwczesne za-

m¹¿pój�cie lub wbrew woli kobiet jest zakazane;
� Status funkcji publicznej mówi o tym, ¿e nie istnieje ¿adna forma

dyskryminacji p³ci;
� Dekret z 1977 roku i ustawa z 1982 roku chroni¹ prawa kobiet;
� Kodeks Karny; Ustawa z dnia 24 stycznia 1999 roku okre�laj¹

rodzaje przestêpstw, które przez lata by³y pope³niane bezkarnie
(stosunki kazirodcze, gwa³t, nêkanie seksualne, obrzezanie, pedo-
filia i przemoc) oraz nak³ada surowe kary za przemoc wobec kobiet;

� Prawa do w³asno�ci ziemi jest odt¹d gwarantowane zarówno
mê¿czyznom, jak i kobietom; zakazane s¹ wszelkie tradycyjne
restrykcje, w zwi¹zku z dostêpem do ziemi (art. 15 Konstytucji);

� Kobieta ma prawo do w³asno�ci maj¹tkowej, tak jak i jej m¹¿; ma
tak¿e prawo do personalnego zarz¹dzania swoj¹ w³asno�ci¹.

Aspekty negatywne:
� Ekskluzywne prawo mê¿a okre�lenia statusu ma³¿eñstwa;
� W ramach ma³¿eñstwa w³adza rodzicielska nale¿y do ojca, jako

g³owy rodziny;
� Dziecko ma narodowo�æ senegalsk¹ po ojcu, kobieta senegalska

nie mo¿e przekazaæ swojej narodowo�ci swojemu dziecku, ani swo-
jemu mê¿owi;

� Dyskryminacja na poziomie opodatkowania zarobków;
� Zakaz dostêpu kobietom do s³u¿b celnych.

Zatem od roku, w którym Senegal uzyska³ niepodleg³o�æ, kobie-
ty wyemancypowa³y siê, s¹ bardzo aktywne, formalnie uzyska³y równe
prawa z mê¿czyznami. Maj¹ swobodny dostêp do nauki i pracy.
Dzisiaj kobiety reprezentuj¹ ponad po³owê uczniów na wszystkich
szczeblach systemu edukacji, w³¹czaj¹c uniwersytety. S¹ adwokata-
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mi, in¿ynierami, urzêdnikami. Kobiety uczestnicz¹ w ¿yciu spo³ecz-
nym i politycznym kraju. Pierwsz¹ kobiet¹ � pos³ank¹ w parlamen-
cie senegalskim by³a Caroline Faye Diop (1963). W 1978 roku po raz
pierwszy prezydent Senghor na stanowisko ministra w swoim rz¹-
dzie powo³a³ kobietê. Wspomniana Caroline Faye Diop pe³ni³a funk-
cjê Sekretarza Stanu ds. Kobiet. Wprawdzie ta swoista promocja
senegalskiej kobiety w kwestii awansu spo³ecznego i politycznego na
najwa¿niejsze funkcje w pañstwie mia³a miejsce dopiero 18 lat po
uzyskaniu niepodleg³o�ci, jednak¿e jej znaczenie w procesie eman-
cypacji kobiet trudno przeceniæ. Rozpocz¹³ siê etap sta³ego udzia³u
kobiet w ¿yciu politycznym. Do rz¹du wesz³y m.in.: Maimouna Kane,
Marie Sarr Modj, Mantoulaye Guène. 4 marca 2001 roku po raz
pierwszy w historii Senegalu premierem rz¹du zosta³a kobieta
� Mama Madiora Boye. �Mo¿emy konstatowaæ, � pisze Seynabou
Ndiaye Sylla � ¿e od momentu niepodleg³o�ci rz¹d senegalski pro-
wadzi politykê promocji kobiet, czasami stanowczych, czasami nie-
pewnych siebie. [...] Jednocze�nie mo¿na stwierdziæ, ¿e kobiety ode-
gra³y swoj¹ rolê, je¿eli chodzi o te dziedziny, które najbardziej nie-
pokoj¹ kobiety: równo�æ kobiet i mê¿czyzn w prawach politycznych
i w dostêpie do stanowisk decyzyjnych. Pod tym wzglêdem z³otymi
zg³oskami trzeba zapisaæ nominacjê Mama Madiora Boye�a na sta-
nowisko Premiera Senegalu po przemianach politycznych w roku
2000�8.

Wprawdzie zdaniem Seynabou Ndiaye Sylli: �statystyka poka-
zuje s³ab¹ reprezentacjê kobiet w krêgach decyzyjnych ¿ycia poli-
tycznego�, który jako dowód przywo³uje fakt, i¿ �od 1978 roku, daty
nominacji pierwszej kobiety ministra, do 21 maja 2001 roku, by³o
27 kobiet ministrów na 157 mê¿czyzn w dwudziestu rz¹dach�9.
Jednak¿e uwzglêdniaj¹c specyfikê rozwoju m³odego kraju demokra-

8 S. N. Sylla, Femmes et politique au Sénégal. »Contribution à la réflexion
sur la participation des femmes sénégalaises à la vie politique de 1945 à 2001«,
Paris 2001, s. 69. Podajê w t³umaczeniu Bary Ndiaye.

9 Ibidem, s. 70.
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tycznego oraz silne zakorzenienie tradycji patriarchalnej i islam-
skiej, zarysowuj¹ce siê tendencje mo¿na oceniaæ pozytywnie i opty-
mistycznie. Tym bardziej, ¿e chocia¿ stopnio i powoli, ale systema-
tycznie z roku na rok statystyki poprawiaj¹ siê na korzy�æ kobiet.
Coraz wiêksze znaczenie odgrywa procentowa liczba kobiet w par-
lamencie, która w 2001 roku wynios³a 25%, natomiast w Zgroma-
dzeniu Narodowych 10% [zob. tab. 3]. Obecnie w rz¹dzie 8 kobiet
pe³ni funkcje ministrów:
� Aida Mbodj, Minister ds. Kobiet, Rodziny i Rozwoju Spo³ecznego;
� Bineta BA SAMB, Minister ds. Przemys³u i Rzemios³a;
� Maïmouna SOURANG NDIR, Minister ds. �rodowiska i Wolnego

Czasu;
� Marie-Pierre SARR TRAORE, Minister ds. Ma³ych i �rednich

Przedsiêbiorstw, Przedsiêbiorstw Kobiet i Mikrofinansów;
� Yaye Kene GASSAMA DIA, Minister ds. Badañ Naukowych;
� Oumou Khaïry Guèye Seck, Minister ds. Hodowli Byd³a;
� Awa Fall DIOP, Minister ds. Relacji z Instytucjami;
� Sokhna TOURE FALL, Minister Delegowany ds. Rozwoju Lokal-

nego.
Kobiety, które pe³ni¹ wysokie funkcje urzêdników we w³adzy

s¹downiczej stanowi¹ 12,4%. Dla porównania statystyka w innych
krajach przedstawia siê nastêpuj¹co:

USA 5% � 12,5%,
Polska 20% � 12,6%,
Tunezja 6% � 11,5%,
Egipt 4% � 2,0%,
Turcja (dane z 2005 roku) 4,4%.
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Tabela 3
Liczba deputowanych w Zgromadzeniu Narodowym w latach 1957�2006

Rz¹d senegalski podj¹³ szereg inicjatyw, maj¹cych na celu zmniej-
szenie ró¿nic w integracji miêdzy kobietami i mê¿czyznami. Oto
najbardziej reprezentatywne przyk³ady: zainicjowano m.in. Dni Kobiet
(od 10 marca 1980 roku). To dwutygodniowy cykl imprez o charak-
terze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, rozrywkowym, bloku
specjalnych programów w telewizji pañstwowej. Ministerstwo Roz-
woju Spo³ecznego opracowa³o w 1982 roku Pañstwowy Plan Dzia-
³añ na Rzecz Kobiet. Stolica Senegalu chêtnie staje siê siedzib¹
dzia³añ o wymiarze miêdzynarodowym. 27-29 grudnia 1982 roku
w Dakarze odby³a siê miêdzynarodowa konferencja kobiet, podczas
której zajmowano siê ró¿nymi formami ucisku kobiet w Trzecim
�wiecie, takimi jak: okaleczenia seksualne, poligamia, analfabetyzm
i zasady religijne. W maju 2005 roku Dakar go�ci³ pierwsze damy

æ�onjeloK
ijcnedak

ataL
ijcnedak

teibokabzciL
ketsyzratnemalrap

abzcilanlógO
hcynawotuped

ajcnedakazswreiP 3691�7591 0  08 

ajcnedakagurD 8691�3691 1  08 

ajcnedakaicezrT 3791�8691 2  08 

ajcnedakatrawzC 8791�3791 4  08 

ajcnedakat¹iP 3891�8791 8  001

ajcnedakatsózS 8891�3891 31 021

ajcnedakamdóiS 3991�8891 81 021

ajcnedakamsÓ 8991�3991 41 021

ajcnedakat¹iweizD 0002�8991 91 041

ajcnedakat¹iseizD 1002ainteiwk92do 02 021

�ród³o: S. N. Sylla, Femmes et politique au Sénégal. »Contribution à la réflexion sur
la participation des femmes sénégalaises à la vie politique de 1945 à 2001«, wyd.
Université de Paris I � Pantheon � Sorbonne, Paris 2001.
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pañstw afrykañskich, podczas miêdzynarodowej konferencji na rzecz
walki z AIDS.

W kontek�cie naszych rozwa¿añ nale¿y wspomnieæ tak¿e o udzia-
le kobiet we wspó³czesnym ¿yciu literackim, tj. nowym pokoleniu
przedstawicielek wspó³czesnej prozy kobiecej. Takie pisarki, jak
Aminata Zaaria10, Ken Bugul11, Mariáma Ba12, Aminata Sow Fall,
Marie Ndiaye s¹ znane nie tylko w kraju, ich utwory doczeka³y siê
t³umaczenia na jêzyki europejskie (w tym tak¿e polski). W swoich
utworach autorki podejmuj¹ trudne kwestie spo³eczne i obyczajo-
we, otwarcie pisz¹, jak np. Ken Bugul w powie�ci Widziane z dru-
giej strony13, o trudnym losie ma³ych dziewczynek, dorastaj¹cych
w warunkach tradycyjnego modelu rodziny islamskiej, o ich bez-
granicznej samotno�ci, pozostawieniu samych sobie, wychowywanych
przez starych ojców i niewykszta³cone kobiety. Wymiern¹ wagê tej
twórczo�ci podkre�laj¹ presti¿owe nagrody literackie i wyró¿nienia
miêdzynarodowe. Wspomniana Ken Bugul otrzyma³a nagrodê Grand

10 Aminata Zaaria, ur. 1973 roku w Thiès.
11 Ken Bugul, prawdziwe nazwisko Mariétou Mbaye Biléoma, ur. w 1947

roku. W latach 1986�1993 jako urzêdnik pracowa³a w placówkach Nairobi (Ke-
nia), Brazzaville (Kongo), Lome (Togo). Pe³ni³a funkcjê kierownika programu
organizacji pozarz¹dowej, zajmuj¹cej siê projektem planowania rodziny w Afry-
ce (International Planned Parenthood Federation Africa Region). Od wielu lat
mieszka w Porto Novo w Beninie. Pierwsz¹ ksi¹¿kê Le Baobab fou (Baobab
szalony) wyda³a w Senegalu w 1983 roku. Wszystkie nastêpne w Pary¿u: Cen-
dres et braises (Popió³ i ¿ar, 1994), Riwan ou le chemin de sable (Riwan albo
droga z piasku, 1999), La Folle et la mort (Szaleñstwo i �mieræ, 2000), De l�autre
côté du regard (Widziane z drugiej strony, 2003). Od 1994 roku zajmuje siê
g³ównie pisaniem. Jej ksi¹¿ka �Riwan ou le chemin de sable� otrzyma³a w 1999
roku presti¿ow¹ nagrodê �Grand Prix Literaire de l�Afrique Noir�.

12 Mariáma Ba (1929-1981), nowelistka, feministka. Debiutowa³a w 1979
roku. Najwa¿niejsze utwory: Une si longue lettre, So long a Lester, Scarlet song.

13 Powie�æ zosta³a uznana we Francji przez 69 ksiêgarzy znanej sieci ksiê-
garskiej FNAC za najlepsz¹ powie�æ 2003 roku. To pierwsza ksi¹¿ka Ken Bugul
przet³umaczona na jêzyk polski (zapocz¹tkowuje now¹ seriê Instytutu Wydaw-
niczego pt. �Spojrzenia�). Autorka go�ci³a na targach ksi¹¿ki w Warszawie
w 2004 roku. Zob. Wywiad, rozmowê przeprowadzi³a Katarzyna Surmiak-Do-
mañska, �Wysokie Obcasy� 5.06.2004.
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Prix Littéraire de l�Afrique Noire, w 1999 roku Nagrodê UNESCO
dla Kobiet Afryki, a w 2003 roku francuskie Ministerstwo Kultury
i Komunikacji przyzna³o jej tytu³ Kawalera Orderu Sztuki i Lite-
ratury.

Po roku 1960, w którym wiêkszo�æ pañstw Czarnego Kontynen-
tu uzyska³a niepodleg³o�æ, zniknê³y bariery, które oddziela³y Afrykê
od reszty �wiata. Kino, telewizja, ksi¹¿ka i prasa mniej lub bardziej
udanie zaczê³y b¹d� przeszczepiaæ, b¹d� kopiowaæ europejskie wzor-
ce kulturowe. Wzorce, które mia³y nie tylko zaspokajaæ estetyczne,
duchowe oraz intelektualne potrzeby odbiorców, lecz tak¿e kszta³to-
waæ ich szeroko pojêty styl ¿ycia. Du¿¹ rolê w tym procesie odegra³y
i do dzi� odgrywaj¹ �rodki masowego przekazu. Pokazywane w te-
lewizji filmy i seriale, materia³y prasowe podpowiadaj¹ do czego
powinna d¹¿yæ wspó³czesna kobieta, jak wygl¹daæ, jak siê ubieraæ.
Osobne miejsce w próbie lansowania tych wzorców zajmuj¹ zamiesz-
czane w telewizji, jak i w kolorowych czasopismach reklamy, które
z konkretnymi produktami zachwalaj¹ okre�lon¹ wizjê szczê�cia,
pewien idea³ ¿ycia.

Z ide¹ samorealizacji poprzez konsumpcyjny styl ¿ycia bardzo
dobrze koresponduje zawarto�æ kolorowej prasy kobiecej, do której
wspó³czesne kobiety w Senegalu maj¹ swobodny dostêp14. Z ok³adek
patrz¹ na nas u�miechniête, perfekcyjnie wygl¹daj¹ce afrykañskie

14 Jeden z najbardziej popularnych tytu³ów to �Aminata�. Jednak¿e w wa-
runkach afrykañskich to bezsprzecznie miesiêcznik luksusowy. Etymologia ty-
tu³u: arab. �âmina: 1. ufna, pe³na ufno�ci, ³atwowierna; 2. pogodna, spokojna;
by³a matk¹ Mahometa. Ekwiwalent afrykañski: Aminata. Sta³e dzia³y: Od wy-
dawcy, Nasza kronika (nasz kurier), Moda, Piêkno, Spo³eczeñstwo, Sukces, Mu-
zyka, Zaproszony go�æ z Marsa, Ksi¹¿ki, Kultura, Wywiad, Uczesanie, fryzury,
Sport, Zdrowie, Samochody, Nowo�ci, Powie�æ obrazkowa (komiks ze zdjêciami).
Dyrektor ds. publikacji (druku):  Michel de Breteuil. Redaktor naczelny: Assia-
tou Dialo. Siedziba redakcji: rue de Téhéran, Pary¿. Stali korespondenci: Benin,
Burkina Faso, Kamerun, Wybrze¿e Ko�ci S³oniowej, Kongo, Gabon, Mali, Mau-
retania, Niger, Senegal, Togo, Republika Demokratyczna Kongo, Gwadelupa,
Martynika, Belgia, Kanada, USA, Wielka Brytania, Holandia, W³ochy, Szwecja,
Francja.
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piêkno�ci. Jak staæ siê podobn¹? Wystarczy u¿ywaæ kosmetyków
firmy KENZO, Chateau Rouge, Niuma-Belleza, Candès, Calliderm
i in. Nie tylko wystarczy, a nawet trzeba, gdy¿ odpowiedni wygl¹d
to jeden z podstawowych sk³adników szczê�cia wspó³czesnej kobiety.
W takiej sytuacji znalaz³y siê odbiorczynie kolorowej prasy kobiecej
nie tylko w Afryce, ale na ca³ym �wiecie. Wszêdzie te¿ lansuje siê
wzorce zachowañ, podobn¹ wizjê szczê�cia. Podobn¹, ale nie iden-
tyczn¹. Porównuj¹c ró¿nice, które istniej¹ pomiêdzy edycjami za-
chodnioeuropejskich czasopism z pras¹ skierowan¹ do kobiet afry-
kañskich, mo¿emy zobaczyæ, na ile kobieta afrykañska ró¿ni siê od
europejskiej. Z pewno�ci¹ nie bez znaczenia jest fakt, ¿e adresatka-
mi s¹ jednocze�nie kobiety, które nadal mieszkaj¹ w warunkach
tradycyjnej kultury afrykañskiej i islamskiej, jak i katolickiej, eu-
ropejskiej. St¹d ró¿norodno�æ tematów, czytelniczka otrzymuje in-
formacje z wielu dziedzin (reporta¿e, materia³y o znanych posta-
ciach �wiata mody, kultury, muzyki, literatury). Przy czym uwzglêd-
niaj¹c cenê pojedynczego egzemplarza (ok. 2,5 euro) ten zakres wie-
dzy dociera tylko do jej zamo¿nych reprezentantantek.

Pewne prawid³owo�ci, dotycz¹ce ró¿nic promowanego przez pi-
sma europejskie i nazwijmy je proafrykañskie, obrazu mo¿emy
zaobserwowaæ w artyku³ach zawieraj¹cych sugestie dotycz¹ce pro-
pagowanego modelu zachowania kobiet w stosunku do ich ¿ycio-
wych partnerów. Podobn¹ ró¿nicê widaæ te¿ w artyku³ach po�wiêco-
nych sferze intymnej, seksu, z jednej strony komiksowe scenki ze
zdjêciami roznegli¿owanych par, z drugiej artyku³y o pozycji kobiet
i ich roli w tradycyjnym modelu rodziny islamskiej. Nale¿y przy tym
pamiêtaæ, ¿e takie pisma, jak �Amina�, �Femina� s¹ skierowane do
kobiet i w Afryce i w Europie, zatem zarówno do tych, które uro-
dzi³y siê i wychowywa³y w kulturze islamskiej, jak i tych, które
¿yj¹ w biegunowo odmiennej kulturze zachodniej. Czytelniczka jest
jednocze�nie obywatelk¹ (tak¿e potencjalnie) obu tak kontrastuj¹-
cych ze sob¹ �wiatów. Przede wszystkim pañstw Afryki Zachodniej
i Po³udniowej. Strój kobiet w tych krajach nie jest spraw¹ politycz-
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n¹, nie ma odniesienia do rewolucji islamskiej w 1983 roku w kra-
jach arabskich, w wyniku której fundamentali�ci �zamknêli� kobie-
ty w wiêzieniu tradycyjnego czadora, pozbawiaj¹c je osobowo�ci
i indywidualno�ci.

Oczywi�cie pisma kobiece zamieszczaj¹ materia³y, które przede
wszystkim s¹ skierowane do samodzielnej, silnej i wyemancypowa-
nej jednostki, promuj¹c typ niezale¿nej kobiety sukcesu. Jednak¿e
mo¿emy znale�æ w nich wydawa³oby siê wzajemnie wykluczaj¹ce siê
modele wspó³czesnej kobiety � od zachowuj¹cej nakazy religijne po
jednostki silnie wyemancypowane. Tym co nie odró¿nia afrykañskiej
prasy kolorowej od typowych pism kobiecych to fakt, ¿e s¹ po�wiê-
cone g³ównie modzie i urodzie, i to one zajmuj¹ wiêkszo�æ numeru.
Specjali�ci od reklamy twierdz¹, ¿e najprostszym sposobem pozy-
skania klienta jest odwo³anie siê do wyznaczaj¹cych hierarchiê
i porz¹dek spo³eczny stereotypów, które znajduj¹ swoje odbicie w co-
dziennych zachowaniach, podziale obowi¹zków domowych i zrytu-
alizowanych formach ¿ycia spo³ecznego. To dlatego kobiety w rekla-
mach, w a¿ 2/3 przypadków, przedstawiane s¹ w trakcie prac domo-
wych, a w pozosta³ej 1/3 ukazywane s¹ jako obiekt seksualny. Przed-
stawione warto�ci nie znajduj¹ swojego potwierdzenia w warun-
kach afrykañskich. Reklamy zamieszczane w takich pismach, jak
�Amina�, czy �Femina� obrazuj¹ kobiety jedynie jako idea³ piêkna.
Dlatego te¿ reklama kosmetyków (pielêgnacja w³osów, wody toaleto-
we, perfumy, pielêgnacja cia³a) zajmuje 37%. Nie ma reklam �rod-
ków antykoncepcyjnych, napojów alkoholowych (piwa), alkoholu,
wyrobów tytoniowych. S¹ natomiast, co wydaje siê ciekawostk¹,
reklamy artyku³ów bran¿y motoryzacyjnej. Dodajmy, ¿e w rekla-
mach telewizyjnych w 70% kobiety przedstawiane s¹ w tradycyjnej
roli gospodyni domu (kuchnia, porz¹dki domowe) i w 30% pracy
zawodowej (biura, banki, handel). Wobec powy¿szego mo¿na przy-
znaæ, za Joann¹ Mizieliñsk¹ (1997), ¿e reklama nie tworzy stereo-
typów, a jedynie siêga po nie, by jak najlepiej sprzedaæ produkt.
Analizuj¹c typ reklamy, zamieszczonej w omawianych czasopismach
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mo¿emy wyró¿niæ styl nowoczesny: wykorzystuj¹cy tre�ci i symbole
w danym momencie postrzegane jako nowoczesne, ekstrawaganckie,
modne (np. wyzwolona i niezale¿na kobieta)15.

Zatem Senegal to afrykañskie pañstwo muzu³mañskie, w któ-
rym odnotowujemy wa¿ne elementy pañstwa demokratycznego: rów-
ny dostêp do praw wyborczych, dóbr kultury, do mo¿liwo�ci podej-
mowania pracy, mo¿no�æ samorealizacji poza domem, brak oficjal-
nych nakazów dotycz¹cych ubioru (tj. wymogu os³aniania twarzy
i cia³a). Wszystko to sprawia, ¿e nie mo¿emy mówiæ o przypadku
ca³kowitego podporz¹dkowania muzu³mañskiej kobiety mê¿czy�nie,
który podejmuje decyzje za ni¹ i �dla jej dobra�. Nie ma mowy
o ubezw³asnowolnieniu kobiet. Tak¿e historie o dziesi¹tkach ¿on
marabutów � muzu³mañskich duchownych oraz poligamia, osadzone
w �wiadomo�ci Europejczyków g³ównie dziêki literaturze piêknej,
nale¿¹ obecnie do rzadko�ci.

Jednak¿e rozwa¿aj¹c zagadnienia statusu kobiety muzu³mañ-
skiej w spo³eczeñstwie senegalskim, trzeba spojrzeæ na islam jako
religiê i jako kulturê. Na kszta³towanie siê osobowo�ci senegalskiej
kobiety muzu³mañskiej wywar³ wp³yw z jednej strony islam, z dru-
giej � prawo zwyczajowe, które zaadaptowa³o stosunki patriarchal-
ne. Dlatego te¿, mimo ¿e w kulturze islamu nie ma religijnych
podstaw do traktowania p³ci ¿eñskiej gorzej ni¿ mêskiej16, a w Se-

15 Zob. J. Mizieliñska, Kobieta jako przedmiot i podmiot reklamy, w: Od
kobiety do mê¿czyzny i z powrotem � rozwa¿ania o p³ci w kulturze, pod red.
J. Brach-Czainy, Bia³ystok 1997. Zob. ponadto: J. Bator, Wizerunek kobiety
w reklamie telewizyjnej, Warszawa 1998; G. Elgozy, Paradoksy reklamy. Perswa-
zja legalna, Warszawa 1973; B. Fr¹tczak-Rudnicka, Kobiety w reklamie � kobiety
o reklamie, w: Portrety kobiet i mê¿czyzn, pod red. R. Siemieñskiej, Warszawa
1997; M. Wasilewska, Wzory kobiet w reklamie telewizyjnej, w: Portrety kobiet
i mê¿czyzn, pod red. R. Siemieñskiej, Warszawa 1997; Prasa poradnikowa, �Ma-
gazyn Ekstra� (bezp³atny dodatek do miesiêcznika �PRESS�) 2005, nr 3.

16 Koran w istocie chroni kobietê, jedynie prawo zwyczajowe stosowane
w wielu krajach islamskich tê ochronê znosi. Pisze o tym m.in. prof. Ewa Ma-
chut-Mendecka, pracownik Zak³adu Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu War-
szawskiego: �prawo zwyczajowe, podtrzymuj¹ce biologiczn¹ koncepcjê ró¿nic
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negalu stworzono podstawy prawne chroni¹ce prawa kobiet u�wia-
damianie w kwestii powszechno�ci edukacji obu p³ci, równo�ci
w sferze rodzinnej oraz pracy zawodowej w wymiarze ogólnospo-
³ecznym wci¹¿ pozostaj¹ aktualne. Zgodnie z wielowiekow¹ trady-
cj¹ od dzieciñstwa przygotowuje siê dziewczynki do zajmowania siê
domem, rodzenia dzieci, s³u¿enia mê¿czy�nie. Przy czym trzeba pod-
kre�liæ, ¿e wielu kobietom islamu to odpowiada. Czuj¹ siê bezpiecz-
ne, otoczone opiek¹, chronione przez prawo, chocia¿ zdarzaj¹ siê
przypadki przemocy fizycznej. Nauczone, ¿e zajmuj¹ w spo³eczeñ-
stwie pozycjê podporz¹dkowan¹ mê¿czy�nie, jako mniej wykszta³co-
ne, s³absze, akceptuj¹ w znacznej wiêkszo�ci swoj¹ spo³eczn¹ ro-
lê. Nauczone takiej postawy wobec ¿ycia nie podejmuj¹ dzia³ania
w zakresie walki o zmianê swojej sytuacji.

Podsumowuj¹c rzeczywist¹ sytuacjê i prawa kobiet w Senegalu,
mo¿emy wskazaæ nastêpuj¹ce aspekty:

Aspekty pozytywne (cywilne, ekonomiczne, socjalne, re-
spektowane w praktyce)
� Prawa kobiet zamê¿nych do pracy bez zgody mê¿a,
� Opieka socjalna kobiety ciê¿arnej pracuj¹cej zawodowo (prawo do

urlopu przed i po urodzeniu dziecka),
� Prawo kobiet do maj¹tku po �mierci mê¿a,
� Stworzenie mo¿liwo�ci do podnoszenia poziomu edukacji dla m³o-

dych dziewcz¹t.
Aspekty negatywne (przypadki nieprzestrzegania prawa)

� Ma³¿eñstwo bez zgody kobiet w niektórych regionach, zw³aszcza
na pó³nocy kraju,

� Przypadki obrzezania kobiet,
� Przypadki przemocy w rodzinie (tolerowane spo³ecznie),
� Porzucenia kobiet (np. z powodu niep³odno�ci),

p³ci, odbiega od zasady muzu³mañskiego egalitaryzmu�. Zob. E. Machut-Men-
decka, Kobieta bez zas³ony. Muzu³manka w �wietle wiary i kultury, w: Byæ
kobiet¹ w Oriencie, pod red. D. Chmielowskiej, B. Grabowskiej i E. Machut-
Mendeckiej, Warszawa 2001, s. 18�33.
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Przyczyny braku efektywno�ci w egzekwowaniu praw
kobiet
� Brak wiedzy i brak informacji na temat praw kobiet,
� Brak woli politycznej ze strony pañstwa na rozszerzaniem praw

w niektórych dziedzinach,
� Spo³eczne i ekonomiczne obci¹¿enia kobiet (presja spo³eczna, ni-

skie zarobki kobiet, niedogodne warunki zamieszkania i ¿ycia,
nêdza),

� Niezdecydowana wspó³praca przedstawicieli ró¿nych grup zawo-
dowych (lekarze, policjanci, przywódcy religijni, urzêdnicy s¹dowi,
adwokaci),

� Opiesza³o�æ procedur prawnych w rozwi¹zywaniu konfliktów,
� Brak wiedzy i kompleksowo�æ procedur,
� Wysokie koszty s¹dowe,
� Strach przed wymiarem sprawiedliwo�ci.

Perspektywy dotycz¹ce praw kobiet
� Zmiany art. 152 Kodeksu Rodzinnego, d¹¿¹ce do zamiany pojêcia

�w³adza ojcowska� na pojêcie �w³adza rodzicielska�,
� Lobbing organizacji praw cz³owieka na rzecz mo¿liwo�ci wystêpo-

wania w charakterze strony w procesie, w przypadkach narusze-
nia praw kobiet,

� Nadzór lobbingu na rzecz ratyfikacji i wej�cia w ¿ycie Protoko³u
Afrykañskiej Karty Praw Cz³owieka i Narodu, dot. kobiety afry-
kañskiej,

� Obni¿enie opodatkowania kobiet pracuj¹cych.
Przedstawione wy¿ej fakty dowodz¹, ¿e podjêto najwa¿niejsze

dzia³ania na rzecz poprawy statusu rodzinnego i spo³ecznego oraz
równouprawnienia kobiety senegalskiej. Jednak¿e to nie oznacza, ¿e
nie zdarzaj¹ siê przypadki naruszenia prawa, patologii rodzinnych,
przemocy w rodzinie. Rzeczywiste równouprawnienie kobiet i mê¿-
czyzn to proces z³o¿ony i roz³o¿ony na wiele dziesiêcioleci. Dlatego
te¿ w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia. St¹d inicjatywa
tworzenia specjalnych o�rodków socjalnych, w których �kobiety po
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przej�ciach� uzyskuj¹ pomoc prawn¹, socjaln¹ oraz pomoc w uzyska-
niu kwalifikacji zawodowych. Trudno przeceniæ zaanga¿owanie or-
ganizacji spo³ecznych i pozarz¹dowych oraz kobiet ciesz¹cych siê
najwy¿szym autorytetem, jak Mame Madior Boye, walcz¹cych o pra-
wa kobiet. Ich dzia³ania skierowane s¹ przede wszystkim na zmianê
tak silnie oddzia³ywaj¹cych kwestii mentalno�ciowych, zwyczajowych,
wpisanych w kod tradycji. Do najwa¿niejszych organizacji tego typu,
dzia³aj¹cych w Senegalu nale¿y FAFS � Federacja Stowarzyszeñ
Kobiet w Senegalu, FAFS � organizacja pozarz¹dowa na rzecz roz-
woju Afryki utworzona w 1977 roku. Dodajmy, ¿e powsta³a przy
zaanga¿owaniu tak¿e prezydenta Leopolda Senghora. W momencie
powstania zrzesza³a 13 stowarzyszeñ kobiecych. Obecnie liczy ok.
20 000 cz³onków i grupuje 400 stowarzyszeñ, z których ka¿de liczy
przeciêtnie 30 cz³onków. Prezesem organizacji jest Abibatou Ndiaye.
Najwa¿niejsze cele, okre�lone przez FAFS:
� zjednoczenie stowarzyszeñ kobiecych i stworzenie partnerskich

relacji,
� dzia³alno�æ na rzecz emancypacji spo³ecznej i zawodowej kobiet

oraz rozwoju ekonomicznego kobiety, dziecka i rodziny,
� udzia³ w walce z analfabetyzmem, nêdz¹ i susz¹.

* * *

W rezultacie we wspó³czesnym spo³eczeñstwie senegalskim mo¿na
wyró¿niæ trzy typy kobiece. Pierwszy to kobieta tradycyjna, ukszta³-
towana g³ównie pod wp³ywem tradycji religijnej, a tak¿e pod wp³y-
wem prawa zwyczajowego � tu skrajnym przejawem tej tradycji jest
pe³ne podporz¹dkowanie mê¿czy�nie i zas³anianie cia³a i g³owy.
Najczê�ciej stosowany przez kobiety senegalskie jest hi¿ab, zas³a-
niaj¹cy w³osy, ale pozostawiaj¹cy odkryt¹ twarz. Jest to na ogó³ szal
zak³adany na g³owê okryt¹ turbanem. Nie spotkamy natomiast
przypadków nakrywania twarzy chimarem (�siatk¹�), czy narzuca-
nia czadoru (co ma miejsce w s¹siaduj¹cym z Senegalem Mali).
Drugi model to kobieta wyemancypowana, która odrzuca ogranicze-
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nie swobody osobistej, odrzuca zakrywanie cia³a (ograniczaj¹c siê do
zachowania wymogów zwi¹zanych z wymogiem noszenia skromne-
go, �ci�le okre�lonego stroju do czasu modlitwy). Górn¹ granicê
warstwy wyemancypowanej stanowi¹ kobiety, które realizuj¹ siê
zawodowo, piastuj¹ funkcje pañstwowe, czynnie dzia³aj¹ na polu
polityki, o�wiaty, dziennikarstwa, nauki. Ostatnim typem jest typ
regresywny, kiedy kobieta wcze�niej wyemancypowana zaczyna ¿yæ
wed³ug wymogów tradycji. Trudno oceniaæ to w kategoriach �s³usz-
no�ci�, czy �niesprawiedliwo�ci�, gdy¿ jest to jej w³asny wybór. ¯ycie
wed³ug nakazów religijnych jest dla niej psychiczn¹ potrzeb¹.

Najbardziej symbolicznym miejscem w Senegalu stapiaj¹cym
wszystkie wymienione typy jest Muzeum Kobiet na wyspie Gorée.
Muzeum nadano imiê s³ynnej dzia³aczki spo³ecznej, znanej dzienni-
karki Ariette Bathily. Muzeum prezentuje historiê najbadziej zna-
nych kobiet senegalskich, demonstruj¹cych ró¿norodne dziedziny ak-
tywno�ci zawodowej i spo³ecznej. Jednocze�nie przy wej�ciu do
muzeum wyeksponowano wymowny rysunek przedstawiaj¹cy idea³
kobiety senegalskiej z 4 parami r¹k. W ka¿dej rêce kobieta trzyma
przedmiot, który symbolizuje zajêcia tradycyjne przypisane kobiecie
jako jej podstawowych obowi¹zków, a w�ród nich: opiekê nad dziec-
kiem, pranie, przygotowywanie posi³ków, noszenie wody itd.

* * *

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e spo³eczeñstwo Senegalu poka-
zuje, ¿e islam i nowoczesno�æ mog¹ zgodnie egzystowaæ. Przypadek
Senegalu stanowi nadziejê dla innych narodów szukaj¹cych lepszej
przysz³o�ci w tym trudnym regionie i kontynencie. Wskazuje te¿, ¿e
islam w Afryce nie stanowi si³y niszcz¹cej rodzim¹, afrykañsk¹
kulturê17 . Dlatego te¿ muzu³mañska kobieta w Senegalu jest

17 Zob. W. Wiebke, Kobieta w islamie, Warszawa 1982; H. Hamer, Demon
nietolerancji, Warszawa 1994; E. Machut-Mendecka, �wietlista twarz muzu³-
manki, �Znak� styczeñ 1998, nr 513, s. 28�36; H. Abu-Rub, B. Zab¿a, Status
kobiety w islamie, Wroc³aw 2002.
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w stanie prowadziæ aktywne ¿ycie zawodowe i spo³eczne, zachowu-
j¹c jednocze�nie swoj¹ to¿samo�æ religijn¹.

BIBLIOGRAFIA

Abu-Rub H., Zab¿a B., Status kobiety w islamie, Wroc³aw 2002.
Bator J., Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej, Warszawa 1998.
Elgozy G., Paradoksy reklamy. Perswazja legalna, Warszawa 1973.
Fr¹tczak-Rudnicka B., Kobiety w reklamie � kobiety o reklamie, w: Portrety

kobiet i mê¿czyzn, pod red. R. Siemieñskiej, Warszawa 1997.
Froelich J. C., Les Musulmans d�Afrique Noire, Paris 1962.
Minaret �wiata. Rozmowa o islamie. Z Ryszardem Kapu�ciñskim rozmawia-

j¹ Wojciech Bonowicz i £ukasz Tischner, �Znak� styczeñ 1998, nr 513.
Machut-Mendecka E., Kobieta bez zas³ony. Muzu³manka w �wietle wiary

i kultury, w: Byæ kobiet¹ w Oriencie, pod red. D. Chmielowskiej,
B. Grabowskiej i E. Machut-Mendeckiej, Warszawa 2001.

Machut-Mendecka E., �wietlista twarz muzu³manki, �Znak� styczeñ 1998,
nr 513.

Mizieliñska J., Kobieta jako przedmiot i podmiot reklamy, w: Od kobiety do
mê¿czyzny i z powrotem � rozwa¿ania o p³ci w kulturze, pod red. J.
Brach-Czainy, Bia³ystok 1997.

Mrozek A., Islam a naród w Afryce. Somalia, Sudan, Libia, Warszawa 1973.
Prasa poradnikowa, �Magazyn Ekstra� (bezp³atny dodatek do miesiêcznika

�PRESS�) 2005, nr 3.
Spencer Trimingham J., The Islam in Sudan, London-New York-Toronto

1949.
Sylla S. N., Femmes et politique au Sénégal. »Contribution à la réflexion sur

la participation des femmes sénégalaises à la vie politique de 1945
à 2001«, Paris 2001.

Thoraval Y., S³ownik cywilizacji muzu³mañskiej, t³um. z jêzyka francu-
skiego P. Latko, Katowice 2002.

Wasilewska M., Wzory kobiet w reklamie telewizyjnej, w: Portrety kobiet
i mê¿czyzn, pod red. R. Siemieñskiej, Warszawa 1997.

Wiebke W., Kobieta w islamie, Warszawa 1982.



322 Iwona Anna Ndiaye

WOMAN IN ISLAM. ON AN EXAMPLE
OF SENEGAL AS A MODERN MUSLIM COUNTRY

SUMMARY

In Senegal, where 94 per cent of the society are muslims, the
position of women differs from the most islamic countries. The cau-
ses of this charakteristic phenomenon are on the history, the reli-
gion, the philosophy and the pragmatizm of Senegal. The fakt that
this country was for a very long time under different cultural and
religious influences makes its people open-minded. Women partici-
pate in every field of activities.

The main decisions in order to improve the situation of women,
the equality of rights in the society, were taken since the Senegal�s
independence in 1960.

That�s why a Muslim woman in Senegal is able to carry out an
active professional and social life, with keeping on her religious
identity. There for the senegalese society shows that Islam and
modernity can exist in harmony. The Senegalese case shows also
that Islam in Africa does not destroy native african culture.


