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Скинар пердаши забрадена студентка
Публикувано от Marta на 13 май 2011 в категория Истории, От деня.
Забрадена студентка от Турция стана жертва на плевенски скинар
Танци в София
Всеки ден отстъпки от 50% до 90%. Виж офертите за танци в София
landing.kolektiva.bg/Tanci

Безплатна консултация
Правна консултация и обслужване.
Семейно,Наследствено,Облигационно..
advokatisofia.com

"Гранд Сирена" в Равда
Комплекс на първа линия море. Цени от 39 лв. на човек за All
Inclusive
www.ApartmentsBulgaria.bg

Без калории
Съвети за здравословен начин на живот
bezkalorii.blogspot.com

Политиците се заиграват с въпроса за
забрадките
22-годишната Изгьорду Гюлсун вървяла с приятелка по улицата, когато в гръб я нападнал бабаит с бръсната глава. Без
никакви обяснения младият човек ударил момичето, забил един юмрук и в лицето й. Девойките се развикали за помощ,
но никой не реагирал, въпреки че на улицата имало доста минувачи. Нападнатата Изгьорду си извадила медицинско и
подала жалба в полицията. Оттам обаче не скрили скептичната си прогноза, че нападателят няма да бъде открит.
Имало е и други подобни инциденти, показващи агресия и липса на толерантност, признава Ахмед Яскъс, шеф на
локална организация на студентите-чужденци. Двама негови сънародници си заминали за Турция заради подобни
прояви на плевенчани.
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Проблемът е в главата, не в онова
върху нея
Битата студентка е от силно религиозен район в Турция, на границата със Сирия. Фактът, че нападателят й е дръпнал
шала и го е хвърлил на земята свидетелства, че става дума за проява на верска нетърпимост. Близо 80 са студентитемедици в Плевен, но само три от момичетата ходят забрадени и признават, че с вида си будят враждебност дори у
възрастни граждани.
Истинската толерантност признава правото на другия да бъде различен, коментират теоретиците. “За” и “против”
забрадките е тема, която периодично се превръща във фокус на спорове и дори на злобни дебати. В Медицинския
университет в Пловдив например преди две години с ректорска заповед бе забранено носенето на забрадка в учебните и
болничните корпуси, като аргумент бе естеството на професията и изискванията за стерилност. В ПУ “Паисий
Хилендарски” в същото време учеха момичета от Турция, които са влизали на лекции със забрадки. Бележки за вида им
не е правил никой от администрацията, макар че у колегите им този елемент от облеклото предизвиква любопитство и
коментари.
Спорът за забрадките у нас е привнесен, смятат политици. Истински остър е той в Турция, където се е стигало до стачки
в университети, издаване на декрети в едната или в другата посока и т.н. Счита се, че този спор е емблема на
противостоенето между светското и религиозното в обществения живот на страната. Друг ракурс имат забранените
забрадки в Западна Европа, където елементът се приема от властите като отказ от интеграция в живота на новата родина.

На времето забрадката била задължителна за
омъжените българки
Истината е, че и тук както в много случаи политиката се набърква в живота на хората, а властта си представя всички в
един единствен стандартен, лесен за управление образ. Да припомняме ли, че бабите ни християнки също са ходели
забрадени и че забрадката присъства във всички женски традиционни носии. По начина на забраждането се е
преценявало от кой края на България е жената. Различно е забраждането на младите и по-възрастните жени, на
вдовиците и т.н. Нещата не са толкова елементарни, колкото някой иска да си ги представи. Заиграването с подобни
теми понякога измества фокуса на истинските проблеми – вероятно това е и целта? Момичета от смолянски училища,
заради чиито забрадки стана скандал преди няколко месеца и трябваше с него да се занимават министри, слизайки с
автобус към Пловдив, носят кърпи някъде докъм Асеновград. След това ги махат и стават като всички останали на тази
възраст: с тесни джинси и къси ризки. Който иска – да поумува върху този пример.
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СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ
Красиви бижута с кристали Swarovski. Поръчай онлайн тук!
Атрактивни дамски блузи на страхотни цени. Поръчай онлайн сега!
Детски столчета за хранене. Сравни всички модели и поръчай онлайн!
Дамски чанти и портмонета - онлайн магазин!
Мобилни телефони Samsung. Богат избор на модели и ниски цени. Виж тук!

Самолетен билет- 109 евро
Пътувайте сега до Прага!
Czechairlines.bg

Подобни новини:






Какво имат политиците в своите хладилници?
Президентските избори се превръщат в Евровизия
Лекар: Пошло е да се искат пари от болните под масата
Вера Кочовска неоценена от гражданите на Плевен!
Ако имаше партия на НЛО феновете, щеше да спечели всички избори

Категория: Истории, От деня
Етикети: жалба, забрадки, медици, министри, Плевен, политици, религиозно, светско, скинари

3 коментари за “Скинар пердаши забрадена студентка”
1.

боби казва:
13.05.2011 в 11:04
И аз ако се движа с национална българска носия из Турция гарантирам 100% че ще ми се случи същото
Отговор

2.

Стефка казва:
13.05.2011 в 11:08
Това не е липса на толерантност.Мисля ,че по толерантен народ едва ли има.Става въпрос ,че тези хора натъртват
вярата си и с това наистина дразнят.Аз не ходя в Турция да им размятам кръстове.Всеки може да си прави каквото
иска стига да не кара хората да се съобразяват с това.
Отговор

3.

Кристина казва:
13.05.2011 в 17:23
колко трогателна „толерантна“ статиика
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Варварски дебат: Сидеров и Корман се бъхтят с юмруци в ефир
Елитен състезател вози 400 кг кокаин на яхта
Хисарския поп ще троши световен рекорд
Турция потърси сметка за кървавото меле пред столичната джамия
Татко Станишев сменя памперси
„Атака“ изкараха снимка на мюсюлманин с нож срещу тях
Доган: Волен Сидеров иска да продължи Възродителния процес
Колко лева на ден заработват просещите деца в София?
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Какво имат политиците в своите хладилници?
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mmmmm по Доган: Волен Сидеров иска да продължи Възродителния процес
silvia по Доган: Волен Сидеров иска да продължи Възродителния процес
silvia по Доган: Волен Сидеров иска да продължи Възродителния процес
silvia по „Атака“ изкараха снимка на мюсюлманин с нож срещу тях
ivan по Доган: Волен Сидеров иска да продължи Възродителния процес
Акай СамбазонОригиналът
Безпрецедентни ползи за
здравето.Най-доброто за
вашата диета
acaiberry-bg.com

ТемпоБет
Най-високи коефициенти и
бонус 100 лв. при първи
депозит!
tempobet.com

Етикети
Ахмед Доган БСП

Бойко Борисов Волен Сидеров ГЕРБ Георги Първанов

Йорданка Фандъкова

ДПС Емилия Масларова

Иван Славков

Либия Пловдив Радиация Роми Сергей Станишев Симеон Дянков София Тотю Младенов Фукушима

Цветан Цветанов Япония бебе българи българия депутати деца избори лекари лечение пари пенсии

пенсионери политика политици полиция президент родители самоубийство скандал смърт старци съд убийство храна
цени
Иновация от Лиолакт!
http://www.lyolact.com

Нова генерация пробиотик
за съвършено здраве!

Галерия
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