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Tuareg, der mennene dekker seg til med slør
Kvinnene i Tuaregstammen i Sahara i Nord Afrika avviker fra de andre muslimske kvinnene i
sitt eget kontinent, i Midtøsten og i resten av den muslimske verden.
Kvinnene i Tuareg er likestilte og respekterte medlemmer av samfunnet. De eier boliger,
eiendommer og budskap. De bærer ikke slør og kan ha sex med forskjellige menn.
Før en kvinne gifter seg, er hun fri til å ta så mange elskere som hun ønsker. I mange år har
mennene i Tuareg vært i stand til å komme ridende til en ung kvinnes telt, snike seg inn
gjennom sideinngangen mens hans veltrente kamel står stille utenfor og venter.
Der vil de tilbringe natten sammen mens familien hennes, som alle bor i teltet, høflig ser
bort og later som de ikke legger merke til besøket. Dersom kvinnen velger en annen mann
inn i teltet sitt neste dag, så gjør hun det. Alt blir gjort med stor diskresjon og respekt, men
en viktig regel som alltid blir overholdt er at mannen forlater teltet før soloppgang.
Den avslappede skikken rundt seksualpartnere har resultert i at jentene gifter seg senere
enn andre muslimske kvinner i samme kontinent. Det er ikke uvanlig at jentene er 20 år før
de gifter seg.
Før de gifter seg blir kvinnene beilet til med dikt skrevet av unge menn, som tilbringer mye
tid med å finne de riktige ordene for å vinne sin utkårede. Men det er ikke bare mennene
som skriver dikt. Kvinnene er like flinke til å sette vakre ord ned på papiret. Kvinnene har
faktisk sitt eget alfabet som de har lært av sine mødre gjennom mange generasjoner.
Kvinnene mister ikke noe av sin makt når de gifter seg, og det er også kvinnen som normalt
bestemmer om hun har fått nok hvis ekteskapet ikke fungerer tilfredsstillende.
Mange ekteskap ender i skilsmisse i Tuareg. Og når det skjer, er det kona som beholder både
felles barn, dyr, telt og alt hun brakte med seg inn i ekteskap. Det er ingen skam i en
skilsmisse. Familien arrangerer ofte en skilsmissefest for datteren. Slik at andre menn skal få
kjennskap til at hun er tilgjengelig “på markedet” igjen.
Etter skilsmissen returnerer mannen med sin kamel tilbake til sin mors teltleir, som er
hjertet i samfunnet. Kamelen er ofte det eneste mannen sitter igjen med etter skilsmissen.
Tuareg er et matrilineært samfunn, så avstamning og arvefølge overføres gjennom kvinner.
Arverekken kan spores helt tilbake til den første dronningen.

Mennene i Tuareg har så stor respekt for de eldste kvinnene at både sønner og svigersønner
ikke spiser i samme rom som sin mor eller svigermor. Det er meget uhøflig for en mann å
spise foran en kvinne som han ikke kan ha omgang med.
Men hva er årsaken til at det er mennene, og ikke på kvinnene, som dekker ansiktene til med
slør?
Forklaringen var enkel; “Kvinnene er så vakre, vi ønsker å se ansiktene deres”.

God helg Telemark.

