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ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΦ 2016
στις ακτιβίστριες Nadia Murad Basee Taha και Aji Bashar
ΜΕΡΟΣ Α’

Γράφει η Νίκη Καλτσόγια 

Ι σως το 2016, που έκλεισε πριν 
από λίγες µέρες, να ήταν ο πιο 
τραγικός χρόνος διάψευσης 
όλων των ελπίδων, που διακη-

ρύχθηκαν µε  τρόπο πανηγυρικό  µε 
την έλευση του  21ου αιώνα. Πέρα 
από την οικονοµική κρίση που µαστί-
ζει πολλές χώρες και κυρίως τις χώ-
ρες του ευρωπαϊκού νότου και µεταξύ 
αυτών και τη χώρα µας, τα τύµπανα 
ενός τρίτου ακήρυχτου παγκοσµίου 
πολέµου ηχούν  ασταµάτητα. Ενός 
πολέµου  που εκτυλίσσεται σε χώρες 
του Ισλάµ  στ’  όνοµα της θρησκεί-
ας, αλλά σ’  αυτόν εµπλέκονται και 
οι µεγάλες δυνάµεις της ∆ύσης. «Η 
επιστροφή του Θεού», ενός Θεού εκ-
δικητή σπέρνει τον όλεθρο όχι µόνο 
στις χώρες του Ισλάµ, αλλά και στη 
∆ύση, µε ανελέητα τροµοκρατικά χτυ-
πήµατα µε εκατοντάδες νεκρούς. ∆εν 
είναι µόνο ο εµφύλιος πόλεµος στη 
Συρία, χώρα µε πλούσια πολιτισµική 
παράδοση και οικονοµική ανάπτυξη 
που σωριάζεται σε ερείπια, αφήνο-
ντας τα χαλάσµατα ενός µακραίωνου 
πολιτισµού, που σπρώχνει χιλιάδες 
ξεριζωµένους από τις εστίες τους,  σ΄ 
έναν αφιλόξενο  δυτικό κόσµο. Η 
ζωή και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
πνίγεται στα νερά της Μεσογείου και  
κουρελιάζεται στα σύρµατα των συ-
νόρων   των χωρών της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης.

 Ήταν γνωστές οι θρησκευτι-
κές διαφορές στις χώρες του Ισλάµ, 
όµως  όσο κρατούσαν τα αυταρχι-
κά καθεστώτα στο Ιράκ και στη Συ-
ρία  έπνεε άνεµος ελευθερίας και 
εκσυγχρονισµού, κυρίως στο οικο-
γενειακό δίκαιο, αλλά και δυνάµεις 
φεµινισµού που επεδίωκαν την απε-
λευθέρωση των γυναικών από τα 
παραδοσιακά στερεότυπα. Όµως όλα 
χάθηκαν  µετά την κατάρρευση του 
αυταρχικού καθεστώτος στο Ιράκ και 
τον κλονισµό του στη Συρία. Και βέ-
βαια οι µεγάλες δυνάµεις, όπως άλ-
λωστε σε όλη την παρουσία τους στην 
ιστορία,  επεδίωκαν τα δικά τους 
εθνικά και οικονοµικά συµφέροντα. 
Όλα αυτά είχαν αποτέλεσµα την ανά-
πτυξη των πιο ακραίων θρησκευτι-
κών εντάσεων στις χώρες αυτές, µε τη 
δηµιουργία του Ισλαµικού Κράτους, 
γνωστού πλέον ως ISIS, που µάχε-
ται µε µια πρωτόγνωρη βαρβαρότητα 
για την επικράτηση των  πιο ακραί-
ων δογµάτων του Ισλαµισµού.  Και 
αυτή η βαρβαρότητα που στηρίζεται 
στο Κοράνι, που µε πολύ σηµαντικές 
µελέτες απέρριπταν µεγάλοι σύγχρο-
νοι ισλαµιστές διδάσκαλοι και στη 

∆ύση,  είναι η σηµερινή πραγµατικό-
τητα. Βαρβαρότητα που εκδηλώνεται 
µε γενοκτονίες που φέρνουν µνήµες 
του 20ού αιώνα, αλλά και  πράξεις 
τροµοκρατίας µε χιλιάδες θύµατα 
και στις µεγάλες χώρες της ∆ύσης. 
Συνέπεια όλων αυτών των τραγικών 
φαινοµένων είναι η εκτίµηση πολ-
λών ότι ζούµε έναν τρίτο ακήρυχτο 
παγκόσµιο πόλεµο, οι συνέπειες του 
οποίου είναι ορατές σε πολλές, και 
κυρίως στις αναπτυγµένες χώρες της 
∆ύσης. Ξενοφοβία,  ρατσισµός, ανά-
πτυξη ακραίων δεξιών, φασιστικών 
ιδεολογιών και κοµµάτων, κλείσιµο 
συνόρων, ακύρωση αρχών και νο-
µικών δεσµεύσεων  που στηρίζονται 
σε βασικές συνθήκες, αποσχιστικές 
τάσεις από το οικοδόµηµα της Ενω-
µένης Ευρώπης, που πολλοί πλέον 
µιλούν  για διάλυσή του. «Το έθνος-
κράτος», «η εθνική ταυτότητα» είναι 
οι  αξίες που  τείνουν να ακυρώσουν  
τη µεγάλη προσπάθεια οικοδόµησης 
της Ενωµένης Ευρώπης.  

 Σ’  αυτόν τον εφιαλτικό κόσµο 
του 2016, η χρονιά έκλεισε µε ένα 
µήνυµα ελπίδας. Ελπίδας από µια 
συνείδηση που φαίνεται να βρίσκεται 
σε εγρήγορση και να καλεί απεγνω-
σµένα σε αφύπνιση και δράση. Είναι 
η απονοµή του Βραβείο Ζαχάρωφ, 
στο όνοµα του µεγάλου Ρώσου πυρη-
νικού επιστήµονα και αντιστασιακού 
Αντρέι Ζαχάρωφ,  που θεσµοθετήθη-
κε το 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο και  απονέµεται κάθε χρό-
νο σε πρόσωπα και οργανώσεις ως 
αναγνώριση των αγώνων τους για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. Το βραβείο 
αυτό που θεωρείται ισάξιο του Νό-
µπελ Ειρήνης, έχει απονεµηθεί από 
το 1988 σε µεγάλες προσωπικότητας. 
Για το 2016 επελέγησαν µεταξύ άλ-
λων υποψηφίων δύο κοπέλες ακτιβί-
στριες από την  κοινότητα των Γεζί-
ντι του Ιράκ,   η Nadia Murad Basee 
Taha και η Aji Bashar 
Η  επιλογή ήταν δύσκολη. Όµως η 
τελική επιλογή  απονοµής  του  στις 
δύο αυτές κοπέλες –και µάλιστα οµό-
φωνα-  ανταποκρίνεται κατά τρόπο 
µοναδικό  στους σκοπούς του βρα-
βείου.  Και οι δύο  είναι µάρτυρες της 
πιο ακραία αποτρόπαιης µεταχείρι-
σης ανθρώπου από άνθρωπο, αλλά 
και υποδείγµατα δύναµης αντίστασης 
και θέσης της δικής τους τραγωδίας 
στην υπηρεσία των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου και µάλιστα των δικαιω-
µάτων των γυναικών, που, παρά τις 
όποιες κατακτήσεις ισότητας και της 
ύπαρξης  ειδικών θεσµικών πλαισί-
ων διεθνούς δικαίου, η θέση τους 
παραµένει στο περιθώριο,  ιδιαίτερα  
στη σηµερινή περίοδο της κρίσης. 
Όµως η πιο απάνθρωπη βία και κα-
κοποίηση των γυναικών γίνεται σή-
µερα στις χώρες του Ισλάµ Ιράκ και 
Συρία, όπου οι θρησκευτικοί πόλεµοι 
ξεπερνούν σε βαρβαρότητα, κυρίως 
σε βάρος των γυναικών, και την πλέ-
ον ακραία νοσηρή φαντασία. 

Σ’  αυτά ας προσθέσουµε  και το δρά-
µα των προσφύγων στους καταυλι-
σµούς φιλοξενίας τους και κυρίως 
των µικρών κοριτσιών που γίνονται 
θύµατα εκµετάλλευσης από τις ίδιες 
τις οικογένειές τους. Με οικονοµικά 
ανταλλάγµατα  πουλιούνται σα νύφες 
σε ηλικιωµένους άνδρες µε τη µεσο-
λάβηση επιτήδειων διακινητών. Το 
δράµα αυτών των νεαρών κοριτσιών, 
παιδιών θα λέγαµε καλύτερα, είναι 
συγκλονιστικό. Και δε σταµατά στην 
αγοροπωλησία.  Η προστασία τους  
µετά το “γάµο”  είναι ανύπαρκτη. ∆εν 
έχουν δικαίωµα ασύλου ως “έγγαµες” 
στις χώρες της Ευρώπης, αλλά διώ-
κεται ο άνδρας ως ενήλικας!  ∆ηλαδή 
δυό φορές ο βιασµός, έστω και δια-
φορετικός. 

 Και το πρόβληµα αυτό έχει 
πάρει τεράστιες διαστάσεις. Αρκεί 
µια περιήγηση στο Ιντερνετ για να 
αντιληφθεί κανείς ότι  η βαρβαρότη-
τα κατά των γυναικών που εκδηλώ-
νεται στις εµπόλεµες  χώρες του µου-
σουλµανικού κόσµου είναι  το στίγµα 
του 21ου αιώνα.  Ειδικά στο θέµα 
των γάµων ανηλίκων στους καταυλι-
σµούς των προσφύγων και όχι µόνο 
στη χώρα µας, ο αρµόδιος υπουργός 
δήλωσε ότι «πρέπει να παρθούν µέ-
τρα». Αλλά τη λήψη των αναγκαίων  
µέτρων για το καθεστώς των προ-
σφύγων προβλέπουν συµβάσεις του 
διεθνούς δικαίου. Ειδικά όµως µέτρα 
για την προστασία των γυναικών, πέ-
ραν των όσων επιτάσσει η ∆ιεθνής 
Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των 
Ανισοτήτων σε Βάρος των Γυναικών,  
του 1979, η περίφηµη CEDAW,  επι-
τάσσει και η πρόσφατη  Σύµβαση του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για την 
Πρόληψη και την Καταπολέµηση της 
Βίας κατά των Γυναικών και της Εν-
δοοικογενειακής Βίας,  γνωστή ως 
Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης 
του 2011,  η οποία  έχει ήδη υπο-
γραφεί από 34 µέλη του Συµβουλί-
ου της Ευρώπης - µεταξύ αυτών και 
την Ελλάδα- και έχει τεθεί σε ισχύ το 
2014. Οι διατάξεις της Σύµβασης της 
Κωνσταντινούπολης του 2011, όπως 
είναι ευρύτερα γνωστή, στα 81 συ-
νολικά άρθρα της, καλύπτουν όλα τα 
θέµατα που αφορούν την προστασία 
των γυναικών  και κυρίως προβλέ-
πουν τη λήψη ειδικών µέτρων προ-
στασίας τους, ακόµα και θετικών,  τα 
οποία, κατά το άρθρο 7, παρ. 3, του 
ΙΙ Κεφαλαίου «Ολοκληρωµένες πο-
λιτικές και συλλογή δεδοµένων» δεν 
θεωρούνται «διακριτική µεταχείρι-
ση». 

(H συνέχεια στην έκδοση της Τρίτης)




