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“Emakume musulmanok 
jendeak ezagutzen ez dituen 
eskubide asko ditugu”

Marokon Letra Modernoetan lizentziatu ondoren, 22 urte 
zituela iritsi zen Taleb (1976, Berkane) Badalonako La Pau 
auzora, bitartekaritza kulturalaren eta bizikidetzaren alde 
lan egitera. Guanyem Badalona en Comú plataformaren 
bortzgarrena zen maiatzaren 24ko udal hauteskundeetan; 
Xavier Garcia Albiol (PP) udaletik kanpo utzi ondoren, egun, 
Parte Hartze eta Bizikidetza Saileko zinegotzia da.  

Fàtima Taleb. Garaipenaren ikur 

Harro

“Badalonara iritsi nintzenetik bitarte-
karitza kulturalaren arloan lan egin 
dut, kaletik. Duela gutxi arte ez nuen 
politikarekiko interesik, baina Guan-
yem Badalona en Comú plataforma-
ren bitartez aukera ikusi dut, Garcia 
Albiolen politika arrazistek eraginda-
ko kaltearen ondotik premiazkoa zen 
bizikidetzaren eta berdintasunaren 
aldeko lan hori egiteko. Harro nago 
emakumea eta musulmana izateaga-
tik, eta nola ez, zapia eramateagatik. 
Hau aldaketa aro berri baten hasiera 
besterik ez da”.
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Laster hogei urte beteko dira Badalonara 
iritsi zinenetik. Antza, harreman berezia 
duzu hiriarekin. 
Hain da horrela, kosta egiten baitzait 
hitzez azaltzea. Maite dut, sakonki. 
Horregatik parte hartu izan dut, hiria 
hobetzeko asmoz, aukera izan dudan 
ekimen guztietan. Kultura aniztasunak 
ezaugarritzen du Badalona, eta horretaz 
baliatu behar dugu. Bada garaia ulertze-
ko aniztasuna aberastasuna dela eta ez 
mehatxua, aurreko gobernuak zabaldu 
zuen bezala.

Badalonako Udala aitzindaria da, emaku-
me musulman bat –eta zapiarekin– zine-
gotzi duelako. Nola bizi izan duzu?
Konplexua izan da, batez ere Badalonan 
Xavier García Albiolek (PP), alkate zela, 
azken urteetan zabaldu zituen politika 
arrazisten ondoren. Hark hiria goitik 
behera zatikatu zuen eta Badalonako 
biztanleriak PPk erein zuen ikuspegia 
erraietan du. Ez zuten espero aurre-
ko gobernuak errefusatzen zuen hori, 

zapia daraman emakume musulmana 
Udalean ikustea, alegia.

Harrera ona izan duzu?
Denetarik pasa izan zait; badira kalean 
iraindu eta tuztatu nautenak, baina gau-
za positiboekin gelditzen naiz. Jende 
gehiena poztu baita eta hori aurrera-
pauso handia da berdintasunaren bi-
dean. Munduko txoko guztietatik jaso 
ditut zorion mezuak. 

Etorkinentzat nolakoa zen García Albio-
len politikekin bizitzea?
Oso gogorra. Albiolen aurreko gober-
nuek bizikidetzaren eta berdintasuna-
ren alde landu zituzten neurriak bertan 
behera utzi zituzten. Eta ez hori baka-
rrik, desberdintasunarekiko beldurra 
eta gorrotoa sustatzea izan zen Albio-
len lehentasuna. Adibide gisa, nik orain 
dudan saila, Parte Hartzea eta Bizikide-
tza, bazegoen Albiolen garaian, baina 
iritsi garenean edukirik gabe aurkitu 
dugu.  
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Azken hauteskundeen ostean lortu zenu-
ten Albiol udaletik kanpo uztea. Badago 
agintza egin zenueneko argazki sinboliko 
bat, munduari buelta eman diona. 
Une hori ezin hobeto gogoratzen dut. 
Bere parean nintzen eta konturatzen 
nintzen bera sufritzen ari zela. Jakina, 
nola ez zuen sufrituko! Legealdi guztian 
lan egin zuen atzerritarrek eskubiderik 
ez zutela zabaltzeko eta ni, beloarekin, 
bera gobernutik kanpo uzten ari nintzen 
unean ezin zen edonola egon. Gizajoa! 
Zinegotzi agintza egin nueneko argazkia 
Badalonaren garaipenaren isla da. 

Zenbaterainoko garrantzia izan du alda-
ketak Badalonako komunitate musulma-
narentzat?
Hiritar gisa ate bat ireki zaie. Baina ko-
munitate musulmanari ez ezik, baita 
Badalonan bizi diren komunitate guztiei 
ere. Hau hasiera besterik ez da, ziur naiz 
hurrengo hauteskundeetan beste erli-
jio eta kultura batzuetako hautagaiak 
egongo direla. 

Solas egin dezagun zapiren betiereko ez-
tabaidaz. 
Erabat fikziozkoa da. Zapiak ez du ezer 
eragozten, ez aktibista izatea ezta politi-
karia izatea ere... Nik, adibidez, zapia dara-
mat nahi dudalako eta beloa daramagun 
gehiengoak egiten dugu uste osoz. Noski, 
ezin dugu ahaztu gizarteak edo familiak 
behartuta janzten dutenak ere badaudela.

Egunotan pil-pilean da burkiniaren ara-
zoa. Bada burkinia edo beloa eramatea 
askatasun urraketa dela uste duenik…
Nik erabakitzen badut beloa janztea eta 
zuk debekatzen badidazu, orduan ere 
akabatzen ari zara nire askatasuna. Ez 
nago ados beloa janztera behartzen du-
tenekin ezta kentzera behartzen dute-
nekin ere. Emakumeak izan behar du 
erabakitzeko eskubidea. 

Nola ikusten duzu feminismoa komuni-
tate musulmanean?
Emakume musulmanok jendeak eza-
gutzen ez dituen eskubide asko ditu-

gu eta, zalantzarik gabe, feminismoak 
indarra du islamean. Guk duela 1.400 
urte baino gehiagotik ditugu eskola, 
ondare eta askatasunez ezkondu eta 
banantzeko eskubidea. Zentzu askotan 
aitzindariak izan gara hemengoarekin 
alderatuz. 
 Egia da denborarekin galtzen joan 
garela hainbat eskubide, baina ez isla-
maren erruz, jende askok pentsatzen 
duen bezala, baizik eta kolonialismoak, 
politikak edo gizarteak lapurtu dizki-
gulako. Edonola, emakume musulma-
nok borrokatu egiten dugu horiek be-
rreskuratzeko. 

Islamaren inguruko informazio falta da-
goela uste duzu?
Zarata gehiegi dago. Ez nuke orokortu 
nahiko, baina batetik, hedabideek ez 
dute askorik laguntzen, eta bestetik, gi-
zarteak oro har ez du esfortzurik egiten 
hedabideek diotenetik haratago heltze-
ko. Beraz bai, ezjakintasun handiegia 
dago, orobat. n                                       

Fàtima Taleb, Badalonako Udalean zinegotzi karguaren agintza egiteko unean. Eskuinean eserita ageri da Xavier García Albiol ordura arteko alkatea, besteak 
beste adierazpen xenofoboak egiteagatik nabarmendutako PPko politikaria.


