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Η μαύρη Δειπέρα

Η Τουρκική Δημοκρατία ήταν ανέκαθεν δίπλα

στις γυναίκες προωθώντας τα δικαιώματα

τους τον ρόλο τους στην κοινωνία
και προστατεύοντας τες από τη βία Αυτή ήταν η

επίσημη τουρκική δήλωση μετά την αποχώρηση της
χώρας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών Μια
σύμβαση που υπεγράφη πριν από 10 χρόνια στην
Κωσταντινούπολη όταν στη σύνοδο της Κοινοβουλευτικής

Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
προήδρευε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου που μαζί με
τον Αχμέτ Νταούτογλου εξεθείαζαν το περιεχόμενό
της δηλώνοντας περήφανοι για την υπογραφή της

Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που επέβαλε
δεσμεύσεις για την εξάλειψη της ενδοοικογενεια

κής βίας τον κολασμό τού εντός γάμου βιασμού των
γυναικών και την προώθηση της ισό

J τητας καταργήθηκε με προεδρικό διΓΝΩΐτιΗ άταγμα που εκδόθηκε νύκτωρ Χωρίς
σοβαρές δικαιολογίες πέρα από κάποια

κυβερνητικά ψελλίσματα πως
οι προβλέψεις της έβλαπταν τον θεσμό

της οικογένειας ενθαρρύνοντας
τα διαζύγια και τη δήλωση του φερέφωνου

της Προεδρίας της Δημοκρατίας
ότι τη συμφωνία εκμεταλλεύονταν

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ άτομα και ομάδες που στόχευαν στην
ΚΑΚΑΙΚΗ υποστήριξη της ομοφυλοφιλίας έννοι

ας ασυμβίβαστης με τις κοινωνικές και
οικογενειακές αξίες της Τουρκίας

Η αποχώρηση δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν από τη
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με βασικό θέμα

τις σχέσεις της Τουρκίας με την EE Πράγμα που
ουδόλως επηρέασε την απόφαση του τούρκου προέδρου

που γνωρίζει πως ακόμα και στον τομέα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να πράττει ανεμπόδιστα

προκειμένου να εξασφαλίσει την πολιτική
του επιβίωση ξανακερδίζοντας τις ψήφους όσων

διαπνέονται από αντιλήψεις μειωτικές για τη γυναίκα
Ας μη ξεχνάμε ότι εδώ και χρόνια είχε δημόσια

απαξιώσει το γυναικείο φύλο Σήμερα με αρωγό το
ακραίο εθνικιστικό απολίθωμα των Γκρίζων Λύκων
τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί θεσμοθετεί την αντίληψή
του αυτή αδιαφορώντας αν μέσα στο 2020 δολοφονήθηκαν

300 γυναίκες λόγω ενδοοικογενειακης βίας
και αν η ασφάλεια του μισού πληθυσμού των γυναικών

της Τουρκίας μειώνεται επικίνδυνα όπως επισημαίνεται

στη φετεινή έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η σύμβαση προβλέπει την ταχεία δικαστική διαδικασία

μετά την καταγγελία στις αρχές και
την αποφυγή πρόσθετης βίας σε όσες γυναίκες

την αποτολμήσουν Σήμερα όμως οι γυναίκες της
Τουρκίας αντιμετωπίζουν ξανά το φάσμα της βίας
στα ίδια τους τα σπίτια Αυτό δείχνει ο αριθμός των
78 γυναικών που μέσα στους τρεις πρώτους μήνες
του 2021 έχασαν τη ζωή τους υπό αδιευκρίνιστες
συνθήκες Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια της συγγραφέως

Ελί Σαφάκ πως όταν η δημοκρατία υποχωρεί

τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων
χάνονται πρώτα

Μαύρη Δευτέρα χαρακτηρίστηκε η ημέρα της
αποχώρησης της Τουρκίας από τη σύμβαση σε συνδυασμό

με την απομάκρυνση του διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας και τη δραματική οικονομική πτώση

Ενα ακόμα μελανό στίγμα της πολιτείας Ερντογάν που
όχι μόνο στην έξωθεν ατιμωρησία του πιστεύει αλλά
και στην ικανότητά του να επιπλέει σε μια κοινωνία
που ο ίδιος προσβάλλει βάναυσα Ας αναλογιστεί η
Δύση το μέγεθος της ευθύνης που φέρει προκειμένου
να τον πείσει ότι η βελτίωση των σχέσεων μαζί της
περνά μέσα από τον σεβασμό τόσο του διεθνούς δικαίου

και της καλής γειτονίας όσο και των δικαιωμάτων
και ελευθεριών των ίδιων των συμπολιτών του

Ο Πώργοβ Κακλίκηβ είναι npeoßns επί τιμή ειδικό σύμβουλοε στο
Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκήε και Εξωτερικήε Πολιτικήε ΕΛΙΑΜΕΠ
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