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Marokoar jatorriko neska frantses batek, Langraitzeko espetxean nengoela, oparitu 
zidan liburu hau. Udak Marokon igarotzen zituen familiaren etxean, baina mendebaldeko 
kulturan edo baloreetan txertatuko neska zen.  

 
Emakumeen gaia sakonago jorratu eta frantsesa lantze aldera, itzuli egingo nuela 

erabaki nuen. Aurretik hogei hizkuntzetara itzulia zen liburua.  
 
Frantzian bizi izan nintzen zenbait urtez eta balore laikoek zelako eragina zuten 

gizartean ezagutzen nuen. Laikotasunak eragin handia du erlijio balore hertsi eta atzerakoei 
aurre egiteko orduan, eskolatik hasi eta gizarteko edozein eremutan. Hemen, ordea, horrelako 
gaiak gutxi jorratuak dira laikotasunaren ikuspegitik. 

 
Erlijioek balore atzerakoi batzuk inposatzeko indarra izan dute presio sozialaren bidez. 

Hemen ere, Elizarekin gauza bera gertatu izan da mendeetan zehar. Beraz, ezkontza 
goiztiarrak eta ezkontza barruko indarkeria ez dira islamaren patrimonio huts.  
Mendebaldean, asko kostata, askatasun eremuak bereganatuz goaz emakumeok nahiz eta 
parekotasunera oraindik iritsi ez. Beraz, aurrera begira, ezin ditugu balore atzerakoiak 
onargarritzat jo emakumearen kalterako direnean. 
 

Liburuko protagonista Nojud Ali da. 2008. urtean, 10 urterekin, ezkonarazi eta handik 
bi hilabetera dibortzioa lortu zuen neskato yemendarra. Munduko dibortziaturik gazteena.Aitak 
behartu zuen Nojud eskola utzi eta ezkontzera. “Utzi egiozu ume baten moduan ibiltzeari”, 
esaten dio aitak ezkontza bezperan. 

 
Senarrak gauero sexualki erasotzen du amaginarrebaren laguntzaz eta ezin du ezer 

esan. “Aitarena izateari utzi diozu, orain nirea zara”, esaten dio senarrak jipoitzen duen 
bitartean. 

 



 

 

 
 
Yemenen, erlijioa faktore bat besterik ez da aitek alabak ezkonarazi ditzaten 

pubertaroaren aurretik. Txirotasuna, hezkuntzarik eza eta kultura sartzen dira jokoan. 
Familiaren ohorea, adulterioaren ikara, tribuen arteko kontu garbiketak... Yemenen, 
emakumea gizonen jabegoa da edozein abere izan daitekeen bezala. 

 
Nojuden kuraia meritu handikoa da, baina eskandalagarria jende tradizionalarentzat. 

Zigortu beharrekoa. Arazoa da Yemenen ezkontza goiztiarrak normaltzat joak direla ohiturari 
jarraituz. Saudiar batekin ezkondutako 9 urteko neskato yemendar bat hilda agertu zen 
ezkondu eta hiru egunera. Neskaren gurasoek kalitate txarreko salgaia eman izan baliote 
bezala senarrari, zazpi urteko ahizpa txikia eskaini zioten ordainetan hori gertatu zelako. 

 
Yemenen, ezkontza goiztiarrak dira neskatoek hezkuntzarik ez izateko arrazoi nagusia. 

Emakumeen %70 analfabetoa da. Nojudek tabu batekin haustea lortu zuen, ohitura 
ultratradizionala hankaz gora jarrita. Nojuden dibortzioaren ondoren, beste 2 neskato gauza 
bera egiten ausartu ziren Saudi Arabian eta Yemenen; 9 urtekoa zen bata eta 12koa bestea. 

 
Nazioarteko komunikabideei esker, bere dibortzioaren notiziak munduaren itzulia egin 

zuen eta isilik mantentzen den praktika maltzur batekin etetea eragin zuen nahiz eta oraindik 
beste herri batzuetan eguneroko ogia izaten jarraitu: Afganistan, Indian, Iranen, Egipton, 
Pakistanen… 

 
2008ko azaroan munduko dibortziaturik gazteenak Urteko Emakumeen saria jaso zuen 

New Yorken. Eta espero gabeko ospea Nicole Kidman, Condoleezza Rice eta Hillary 
Clintonekin konpartitu. 

 
Nojuden dibortzioaren ondoren, 2009an, Yemengo legebiltzarrak ezkontza legea 17 

urtetan jarri zuen bai neska et bai mutilentzat. Eta ezkontza hitzarmena epaileak izenpetu 
behar du.  
 

Urte berean, 2009an, yemendar agintariek pasaportea kendu zioten Nojudi 
internazionalki ematen ari zen eskandalua zela eta. Ezin izan zuen saria hartzera Austriara 
joan. 

 
2013an aitak etxetik bota zuela jakinarazi zuen Nojudek, eta bere ahizpa txikia 

ezkonarazi nahi zuela, liburuarekin ateratako diru guztia xahutu ondoren. 
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