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ratie is'Mig
mooi, maar ook

een drama'
SchrrlÍster Naema fahtr (47)

veranderde van standPunt over
de emanciPatie van
migrantenvrouwen.

\ OUDE7 oPVAÏTING
'Migranten moeten kiezen voor het land
waàr ze wonen. Daar ligt hun toekomst.
Ze zijn ernaartoe gegaan om een beter le-

ven te krijgen. In Europa is het prachtig:
de mensenrechten worden nageleefd, er
is inkomenssolidariteit, ie krijgt kansen

ie te onrwikkelen en uit ie klasse te bre-

i<en. Plaats ie achtergrond op de achter-
grond. Ditwas de kernvan de eerste opi-
niestukken die ik schreefna 9/tt, de aan-

slagen op deTwinTowers in NewYork.
'lkwilde mij in het debat mengen en

schreef met name overde positie van mi-
grantenvrouwen. De mensenrechten-
iurist in mij zei: eis je rechten op, hier is
vrijheid, breek los uit de gemeenschap. Ik
verwachtte dat de meeste moslimvrou-
wen zich zoudenàanpassen aan de domi-
nante groep in hetWesten. Dat ze als in-
dividuèn voor hun eigen keuzes zouden
gaan en biivoorbeeld de hoofddoekmin-

der zouden dragen en zouden breken
met tradities als hetgearrangeerde hu-
welijk. Dat leek mii een logische stap in
hun emanciPatie.'

. HET7 KANTELPUNT
'ln 2op werd miin dochtergeboren.Tij-
dens mijn zwangerschap ging ikervan
uit dat ikaltiid dezelfde zou blilven en op
dezelfde voet zou doorgaan met mijn
7o-urige werkweek. Maar het moeder-
schapiorgde voor een radicale verande-
ringin mijn persoonlijke leven. fe bent
niei zelf meer het middelpunt van je uni-
versum. f e bent verantwoordelijkvoor
een mensenleven. Daardoorverdiep je je

veel meerin deandeq Ergingen andere
registers open. Ikontdektede complexi-
teitvan het mens-zijn,van keuzes ma-
ken,van wijheid enbeperking' Die com-
plexiteit kwam in mijn inkt.Ikheb nog

Naema Tahir:'Door het moederschap kwam ik terug bii miin roots" Foto lvovan der Bent

twee iaar zitten sleutelen aan het boek
Gestiierde viiheid dat ik voor mii n beval-
ling had geschreven. In plaats van te
schrilven: migrantenwouwen eis je rech-

ten op, ging ik mij afuragen waarom ve-

len dàt nieidoen,lkwerd onderzoekend
in plaats van oordelend.

'Door het moederschaP kwam ik terug
bij mijn roots. Ik voelde mij verbonden
metmiin moederen familie in Pakistan.
Er kwam een lotsverbondenheid met alle

moeders in mijn familie. En ikvoelde mij
een kind van migrantenouders.'

\ NIEUWE7 oPVATTING
'Omarm hetlandwaar jewoont, maar je

roots op de achtergrond plaatsen is on-
mogelijk. Migrant ziin is een sterkonder-
deel van je identiteit. Kind ziin van mi-
granten ook. Waar ie ook beng je wo1$t
gezien als migrant.lnie nieuwe land kij-
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