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Mare i lls moren al Nepal per la imposició
d'abandonar la llar quan es té la regla
El "chhaupadi" és una tradició hindú que prohibeix a les dones entrar a
casa durant el període menstrual, per "no contaminar la llar"
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Sis homes detinguts a Bilbao, acusats d'una violació múltiple a una noia de 18 anys
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Una dona i els seus dos lls de 7 i 9 anys han mort a l'interior d'un cobert a
l'oest del Nepal després de veure's obligada ella a marxar de casa durant la
menstruació.
Aquesta pràctica hindú, coneguda com a "chhaupadi", prohibeix a les dones
entrar a casa durant el període menstrual per no contaminar la llar.
Amba Bohara, una dona nepalesa de 35 anys, i els seus dos lls, es van
refugiar de les temperatures sota zero en un un petit cobert sense nestres
ni ventilació a prop de casa seva al petit poble de Pandusen.

El fred la va obligar a encendre una foguera. Al matí, quan la seva sogra va
obrir la porta, se'ls va trobar a tots tres morts per la inhalació de diòxid de
carboni mentre dormien.

Notícia relacionada: Cadena humana de dones per la igualtat a l'Índia entre
protestes fonamentalistes

El responsable de l'administració local, Khadak Bohora, ha explicat que hi ha
més coberts i cabanes reservades a aquests propòsit, i ha assegurat que
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" Hi havia molt poc espai per acollir tres persones, i amb el fred que
fa hauria estat impossible dormir sense foc."

Aquesta no és la primera mort a conseqüència d'aquesta pràctica, prohibida
des del 2005 pel Tribunal Suprem.
Més de 4 dones mortes en un any
Aquesta és la quarta mort en un any. Dues joves de 21 i 15 anys van morir
per hipotèrmia i una altra de 18 anys per la mossegada d'una serp verinosa
mentre era en una d'aquestes cabanes precàries.
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Хочу поделиться историей.
Услышала её впервые в прошлом году от Клары, испанки, которую встретила в
Катманду на випассане. Это молчаливый медитационный ретрит.
Когда нам разрешили говорить после медитаций, мы стали знакомиться, кто
откуда, что делает. Но, как только услышали, что делает Клара, дальше слушали
только её. Периодически выпучивали глаза, хором говоря «No way!» и качая
головой. Это невероятно.
Клара рассказала о том, что она впервые приехала в Непал как фотограф с
благотворительными проектами, но, когда попала в Западный Непал и увидела,
что там происходит, не смогла пройти мимо. И уже несколько лет не может.
Итак, место действия Западный Непал. Места, до которых добирались единицы.
Которые даже для самих непальцев кажутся краем света, а мы, европейцы,
скорее всего о них даже и не слышали.
Потому что ничего не летает, автобусами и джипами добираться 4 суток,
Sis
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Но, возможно, вы слышали слово «чаупади», читали о варварской традиции
тех мест выгонять девочек и женщин из дома во время месячных. Им нельзя
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есть со всеми, ходить в храмы, спать в доме. Они считаются «грязными» и спят
в отдельной хижине или с животными. Иногда умирают от холода, иногда
пьяные мужчины забредают в эти хижины и... сами понимаете.
Но это часть беды. Каждый месяц кто-то из женщин кончает жизнь
самоубийством из-за нечеловеческих условий жизни. Брак и дети с 12-13 лет,
много детей, вся тяжелая работа на женщинах, мужчин нет большую часть года
- на заработках в Индии, а те, кто есть, сильно пьют. В обществе они людьми не
сильно считаются. Учителям можно бить девочек, а мальчиков нет. Список
можно продолжать и продолжать. У меня даже голова заболела, когда я
слушала.
Возвращаясь к чаупади. Официально этот обычай в Непале запрещён,
неофициально существует вовсю, просто вслух о нём не говорят. И, самое
страшное, что поддерживают его не мужчины - сами женщины, которые
считают себя грязными и недостойными. Они выгоняют своих дочерей, они
обличают соседок, если видят, что те долго не спали в хижине.
Спросите, почему?
🔻
view all 43 comments
Add a comment...

L'any 2017 el Parlament del Nepal va aprovar una llei que determina que
forçar una dona a marxar de casa per aquesta pràctica pot tenir una pena de
3 mesos de presó i una multa de 3.000 rupies, uns 35 euros, però la llei no
s'ha posat en pràctica de manera efectiva a les zones més remotes i
endarrerides del país de l'Himàlaia.
A l'Àsia hi ha d'altres països amb costums discriminatoris contra les dones
durant la menstruació. A l'Índia tenen prohibit manipular aliments o cuinar, i
estan obligades a dormir en una habitació o en un llit separades de les seves
parelles i familiars.
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