"Genç, istekli, hırslı ve buluşçu"
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Ayrımcılığın ne olduğunu en iyi genç Fatima’lar, Müslüman kızlarımız biliyorlar. İş yerinde,
sokakta, okulda ve toplumda
insanların onlara attıkları bakışlarının da ne demek olduğunu çok iyi anlıyorlar. Ama
umutlarını yitirmediler.
‘Eğer dağları yerinden oynatacak bir inanç varsa, bu inanç kendi kuvvetine olan inançtır.’
(Marie Ebner- Eschenbach)
5 sene öncesi bu yıkılamaz inançla, Fatima ilk adımlarını attı. O zamandan bugüne kadar
yüzden fazla genç Müslüman
kızlarımız ‘Bir şeylerin yürümesi için, başta bizim hareket etmemiz lazım’ dediler.
Hayatın zor olduğunu erken yaşta öğrenen bu Fatımalar, herkesten, daha çok çalışmalarını ve
bir şeyler elde etmelerinin ne
kadar önemli olduğunu biliyorlar. Kolaylıkla iş bulamayacaklarını ve toplumun onları
zorlukla kabullenmesi, yaşadıkça
görüyorlar.
Fatıma projesi sorumlusu Asma Aiad ‘Müslüman bayanlar çoktandır Avusturya toplumun bir
parçası. Onlar da kendilerini
ortak bir geleceğin sorumlusu olarak hissediyorlar ve bunun gerçekleşmesi için tüm
kuvvetlerini kullanmaya hazırlar.’
Diyor. 5 sene önce başlayan bu proje, insanların önyargılarını yıkmayı ve yok etmeyi hedef
aldı. Fatima güçlü, nitelikli,
özgüvenli ve dirençli Müslüman bayanları simgeliyor. Bu genç kızlar hafta sonu
seminerlerinde çeşitli niteliklere
sahipleniyorlar: Ekip olarak çalışma yeteneği, vücut dilini etkili kullanmak, hitabet sanatı,
Müslüman kadın olmanın bilinci,
proje yönetmenliği, medya ve siyaset bilinci ve idarecilik.
6-9 ay süren bu eğitim bir diploma töreni ile sona eriyor. Bu yıl Fatima Diploma Şenliği
yüzüncü dünya kadınlar gününe
denk geldi. Programda bulunan birçok tanınmış ilim ve siyaset adamları (‘kadınları’) genç
Fatımaların bu gösterdikleri

emeklerinin çabalarının ne kadar önemli ve harika olduğunu ifade ettiler.
JMÖ başkanı Sevgi Kokaç ve Dudu Küçükgöl’ün konuşmalarında Müslüman bayanın
toplumda yer almasının öneminin
bizlere anlattılar. CMC’in (Creative Muslim Contest) birincisi Nurdan ‘Landesrap’ parçasıyla
Müslüman kızların
Avusturya’da yaşadığı zorlukları çok net ve doğru sundu.
Programın belki de en güzel ve eğlenceli tiyatro sahnesi ise bir Fatima’nın kendisinde
bulunan yeteneklerini ve öz güvenini
nelere yol açtığını göstermesi idi.
Fatıma’lar diplomalarını aldıktan sonra Fatıma 2011 pastasını elbirliği ile kestiler.
‘Bir erkeği eğitirsiniz, bir kişiyi eğitmiş olursunuz ama bir kadını eğitirsiniz bir toplumu
eğitmiş olursunuz.’ Malcolm X
(Şubat, 1965)
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