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1.Η κατάσταση στην περιοχή της Αυτόνομης
Διοίκησης της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας
μετά την εισβολή του τουρκικού στρατού και των
συμμαχικών του δυνάμεων.
Από τις 9 Οκτωβρίου, στις 4:00 μ.μ. (EEST / GMT + 3), ο τουρκικός κρατικός
στρατός και οι συμμαχικές του ομάδες έλαβαν μέρος σε στρατιωτική επιχείρηση κατά της Βόρειας Συρίας. Κατά τη δημοσίευση αυτής της ανακοίνωσης,
αυτή η επίθεση συνεχίζεται εδώ και έξι εβδομάδες.
Η επίθεση ξεκίνησε με βαριές αεροπορικές επιθέσεις στις περιοχές
Serekaniye (Ras al-Ayn) και Gire Spi (Tel Abyad) με βομβαρδισμούς κατά
μήκος των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Derik, Rimelan,
Qamishlo, Amude, Dirbesiye, Serekaniye, Gire Spi, Kobane, Manbij και AynIssa.
Οι αεροπορικές επιδρομές από τον τουρκικό στρατό και οι βομβαρδισμοί
από το πυροβολικό, υποστηρίζουν και αναπτύσσουν επίγειες επιθέσεις που
ξεκινούν από συγκεκριμένα σημεία ελέγχου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών
των δυνάμεων αποτελείται από τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό, γνωστό και
ως Εθνικό Στρατό της Συρίας, που είναι μια σύνθετη πολιτοφυλακή που δημιούργησε η Τουρκία από διάφορους Σουνίτες, Μουσουλμάνους, Άραβες και
Τουρκμένους πολιτοφύλακες. Όλες οι ομάδες που αποτελούν αυτή τη νέα
δύναμη ήταν αυτές που κατά το παρελθόν διέπραξαν εγκλήματα πολέμου. Η
πλειοψηφία έχει άμεσες ή έμμεσες σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος (IS).1
Ο τουρκικός στρατός και αυτές οι συμμαχικές ομάδες έχουν καταλάβει
τώρα τις πόλεις Serekaniye και Gire Spi, καθώς και την έκταση γης ανάμεσα σε αυτές τις δύο πόλεις. Υπάρχει συνεχής χερσαία εισβολή τόσο από τον
τουρκικό στρατό όσο και από τις συμμαχικές του ομάδες στις περιφέρειες και
τις πόλεις Tel Temer και Ayn Issa και κατά μήκος ενός μεγάλου μέρους του
αυτοκινητοδρόμου Μ4 σε μια προσπάθεια ελέγχου και απομόνωσης αυτών
των πόλεων. Η εισβολή εξακολουθεί να υποστηρίζεται με αεροπορικές επι1. https://rojavainformationcenter.com/storage/2019/03/TNA_report.pdf
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δρομές από τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα και UAVs («drones»).
Στις 17 Οκτωβρίου στις 10 μ.μ., ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός
μετά από συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ. Στις 22 Οκτωβρίου, έγινε μια
άλλη συμφωνία, αυτή τη φορά μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, η συμφωνία του
Σότσι. Με βάση αυτή τη συμφωνία, αν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις
(SDF) αποσύρονταν 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα και η Ρωσία έκανε περιπολίες μαζί με τον τουρκικό στρατό σε ορισμένες περιοχές της Συρίας, κατά
μήκος των συνόρων, η εκεχειρία θα επεκτείνονταν.2
Παρά τη συμμόρφωση του SDF με τους όρους της συμφωνίας, η Τουρκία
και οι συμμαχικές με αυτή ομάδες, έχουν παραβιάσει επανειλημμένα την κατάπαυση του πυρός και συνέχισαν να επεκτείνουν την επίθεσή τους.3 Υπάρχουν αποδείξεις για τα εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπραχθεί καθ’ όλη
τη διάρκεια της εισβολής.4 Οι ειδικοί έχουν βρει ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία
για τη χρήση απαγορευμένων όπλων και συνέστησαν στον Οργανισμό για την
Πρόληψη των Χημικών Όπλων να διεξαγάγει επίσημη έρευνα.5
Η ανάπτυξη, η υποστήριξη και η σύνδεση της Τουρκίας με τζιχαντιστές
μισθοφόρους με εκτενείς συνδέσεις με το ISIS έχει επίσης τεκμηριωθεί κατά
τη διάρκεια αυτής της εισβολής.6 Το τουρκικό κράτος χρησιμοποιεί τζιχαντιστικές ομάδες ως επίγειες δυνάμεις τους για να διατηρήσει την κατοχή και να
καταστείλει τον πληθυσμό στις περιοχές που έχουν καταληφθεί.
Έχει καταγραφεί η σταθερή στόχευση πολιτών και πολιτικών υποδομών
τόσο από τον τουρκικό στρατό όσο και από τις συμμαχικές του ομάδες. Οι
επιθέσεις αυτές επηρεάζουν ιδιαίτερα τη ζωή και το βιοπορισμό των γυναι2. https://www.aljazeera.com/news/2019/10/full-text-turkey-russia-agreementnortheast-syria-191022180033274.html
3.https://www.aljazeera.com/news/2019/10/full-text-turkey-russia-agreementnortheast-syria-191022180033274.html
4. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-ofwar-crimes-and-other-violations-by-turkishforces-and-their-allies/
5. https://womendefendrojava.net/wp-content/uploads/2019/10/report-onchemical-weapon-use_Dr-Abbas.pdf
6. https://womendefendrojava.net/wp-content/uploads/2019/11/Turkish-staterelations-with-the-terrorist-organization-daesh.pdf
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κών και των παιδιών.7 Οι επιθέσεις στην υποδομή επηρεάζουν το σύνολο της
κοινωνίας και τα πεδία της ζωής που συνήθως επικεντρώνονται γύρω από τις
γυναίκες. Οι γυναίκες και τα παιδιά κατέχουν ήδη τις πιο ευάλωτες κοινωνικές θέσεις και έχουν λιγότερες δυνατότητες στο να κινούνται ελεύθερα για να
ξεφύγουν από τον κίνδυνο.
Επίσης, είδαμε στοχευμένες επιθέσεις εναντίον γυναικών πολιτών. Από
τη βίαιη δολοφονία της πολιτικού Hevrin Khalaf8, στις κατοχικές δυνάμεις στο
Gire Spi και σε άλλες κατεχόμενες περιοχές, που επιβάλλουν τη νομοθεσία
της Σαρία στις γυναίκες που ζουν εκεί.9 Τα εγκλήματα πολέμου που σκοπίμως στοχεύουν τις γυναίκες του SDF έχουν επίσης καταγραφεί.10 Πάνω από
300.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί μέχρι στιγμής εξαιτίας της εισβολής και ο
εκτοπισμός επηρεάζει πολύ περισσότερο τις γυναίκες και τα παιδιά.
Αυτή η μπροσούρα παρέχει στοιχεία για:
• Μερικές από τις επιπτώσεις της εισβολής στις γυναίκες, τα παιδιά και τις
κοινότητες.
• Τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τον τουρκικό στρατό.
• Τέλος, θα καταδείξει πώς αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα εγκλήματα πολέμου και η καταστροφή της ζωής των πολιτών
είναι σκόπιμη τακτική του τουρκικού στρατού και των συμμαχικών ομάδων
του, και αποτελούν γενοκτονία και γυναικοκτονία και αυτές οι παραβιάσεις
αρκούν για να πραγματοποιηθεί διεθνής παρέμβαση.

7.https://womendefendrojava.net/wp-content/uploads/2019/10/dossier_final2.pdf
8.https://rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situation-inNorth-East-Syria-last-24-hours-12th-October2019-8am-Rojava-Information-Center.pdf
9. http://www.syriahr.com/en/?p=146432
10.http://www.syriahr.com/en/?p=145269 http://www.syriahr.com/en/?p=144854
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2. Γυναίκες και παιδιά στο σύγχρονο πόλεμο,
στη Συρία και στη Μέση Ανατολή
Η τρέχουσα εισβολή του τουρκικού κράτους στη Βορειοανατολική Συρία
πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο και ως μέρος μιας ευρύτερης γεωπολιτικής κατάστασης. Διεξήχθη εκτενής έρευνα σχετικά με τις συνέπειες του
σύγχρονου πολέμου στις γυναίκες και τα παιδιά. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις
του Οκτωβρίου του 2019 αποτελούν επέκταση της εισβολής και κατοχής του
Τούρκου Κράτους στο Αφρίν το 2018. Επίσης, το τουρκικό κράτος συνεχίζει
ένα μοτίβο, αναλαμβάνοντας μονομερή δράση στο όνομα της «ασφάλειας»
στην περιοχή και επιχειρεί τη δημογραφική αλλαγή προκαλώντας ευρεία
εκτόπιση του πληθυσμού. Αυτό λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας 8ετούς διένεξης εντός των συνόρων της Συρίας. Ως εκ τούτου, όλα αυτά τα γεγονότα
πρέπει να αναλυθούν στο πλαίσιο των τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων τόσο
του βραχυπρόθεσμου όσο και του μακροπρόθεσμου πολέμου για τις γυναίκες και τα παιδιά. Το γεγονός ότι ο πόλεμος αυτός περιλαμβάνει πρακτικές
γενοκτονίας11, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας12 και εγκλήματα πολέμου13
πρέπει επίσης να τοποθετηθούν σε αυτό το πλαίσιο.
Πολλές πτυχές του πολέμου έχουν μεγαλύτερη επίδραση στις γυναίκες
και τα παιδιά.14 Αυτό έχει προκύψει ως μοτίβο του σύγχρονου πολέμου, από
τα μέσα του 20ου αιώνα. Είτε λόγω της τακτικής, της τεχνολογίας, είτε και
των δύο, τα θύματα της σύγχρονης διαμάχης είναι πολύ πιθανότερο να είναι πολίτες παρά στρατιώτες.15 Αυτή είναι μερικές φορές μια εκ προθέσεως
στρατηγική για να σπάσει τις κοινότητες και τους πληθυσμούς που αντιστέκονται. Επειδή οι γυναίκες έχουν συνήθως το ρόλο να κρατούν τις κοινότη11. As defined in Artcle II of the UN Convention on the Prevention and Punishment of
the Crime of Genocide
12. As defined in Article 7 of the Rome Statute of the International Criminal Court
13. As defined in Article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court
14. https://static.unicef.org/graca/women.htm
15 .https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/assets/pdf/Backgrounder%20
Sexual%20Violence%202014.pdf

6

Οι επιπτώσεις της τουρκικής εισβολής στη ΒΑ Συρία στις γυναίκες και τα παιδιά

τες ενωμένες και της οικοδόμησης της βάσης, όπου η κοινωνική οργάνωση μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα, οι δυνάμεις εισβολής στον σύγχρονο
πόλεμο, έχουν στόχο συνήθως τις γυναίκες για να καταστήσουν την κατοχή
«πιο επιτυχημένη» και γρηγορότερη, με σκοπό να σπάσουν τη θέληση των
γυναικών και της κοινωνίας και να βάλουν σε εφαρμογή την αφομοίωση του
πληθυσμού. Αφού το γραφείο του διενήργησε μια εκτεταμένη έρευνα για το
θέμα αυτό, ο διοικητής της ειρηνευτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Εθνών
στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, διαπίστωσε ότι στα τέλη του 20ου και του
21ου αιώνα «πιθανόν να έχει γίνει πιο επικίνδυνο, σε μια ένοπλη σύγκρουση,
να είναι κάποιος/α γυναίκα, παρά στρατιώτης»16.
Είναι πολύ πιο πιθανό οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, να υπόκεινται
σε πολλές μορφές βίας, ιδιαίτερα σεξουαλική βία, ακόμη και σε καιρό ειρήνης. Αυτό από μόνο του καθιστά το ξέσπασμα του πολέμου μια επικίνδυνη
κατάσταση ιδιαίτερα για τις γυναίκες, καθώς είναι πιο πιθανό να βρεθούν υπό
απειλή.17 Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο μιας επίθεσης, στην περιοχή της Αυτόνομης Διοίκησης της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας, όπου η
αυτοδιοίκηση και το γυναικείο κίνημα έχουν δημιουργήσει τους νόμους των
γυναικών και τα κέντρα δικαιοσύνης των γυναικών. Με αυτόν τον τρόπο, η
κοινότητα καταπολεμά ενεργά τη φυλετική βία και θεσμοποιεί την ενδυνάμωση των γυναικών.Η καταστροφή αυτών των κέντρων, αφήνει τις γυναίκες
πολύ πιο ευάλωτες, τώρα αλλά και στο μέλλον.
Μια από τις πιο καταστροφικές συνέπειες του σύγχρονου πολέμου είναι ο
εκτοπισμός. Σύμφωνα με την UNICEF, πολλά παιδιά πεθαίνουν λόγω ασθενειών και υποσιτισμού που προκαλούνται από τον πόλεμο παρά από άμεση
επίθεση.18 Ο εκτοπισμός συνήθως σημαίνει διακοπή της εκπαίδευσης και έκθεση σε ραγδαία αυξανόμενους κινδύνους. Ο εκτοπισμός επηρεάζει επίσης
περισσότερο τις γυναίκες, καθώς μεταφέρουν το βάρος της αναπαραγωγικής
εργασίας και φροντίδας στις κοινότητές τους και βασίζονται περισσότερο στη
σύνδεση με τη γη για επιβίωση και ασφάλεια.
16. https://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/rapeweaponwar.aspx
17. https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/media/publications/
unifem/213_chapter01.pdf?la=en&vs=1005
18. https://static.unicef.org/graca/women.htm
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Ένα δείγμα για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των εκτοπισμών που πραγματοποιούνται αυτήν τη στιγμή στη Βορειοανατολική Συρία είναι η κατάσταση
των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, που σήμερα δεν μπορούν να επιστρέψουν στο Αφρίν. Το Αφρίν έχει καταληφθεί από τις ίδιες ακριβώς δυνάμεις,
τον τουρκικό στρατό και τους μισθοφόρους του, οι οποίοι επί του παρόντος,
ασκούν έλεγχο στα Βορειοανατολικά. Μια έκθεση σχετικά με την κατάσταση χιλιάδων εσωτερικά εκτοπισμένων γυναικών και παιδιών στην περιοχή
Shehba από τον Αύγουστο του 2018, έδειξε ότι οι συνθήκες υγείας, στέγασης,
ασφάλειας και εκπαίδευσης βρίσκονται κάτω από τα αποδεκτά επίπεδα που
θέτει η UNICEF και ο ΟΗΕ.19
Το Afrin μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δείγμα για τις συνέπειες της
μακροχρόνιας κατοχής από τον τουρκικό στρατό και τις συμμαχικές ομάδες
του. Έχουν καταγραφεί εκτεταμένα αποδεικτικά στοιχεία για βιασμούς, σεξουαλική βία, απαγωγή, λύτρα και στοχευόμενες δολοφονίες γυναικών, καθώς και η επιβολή του νόμου της Σαρία για την καταπολέμηση της γυναικείας
βούλησης, το περιορισμό τους στα σπίτια και την κατάργηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.20
Το τουρκικό κράτος έχει κάνει εκτεταμένη χρήση μισθοφορικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου κατοχής. Η μακροχρόνια σύνδεση
της με το ισλαμικό κράτος, είναι αποδεδειγμένη. Επιπλέον, πολλά μέλη των
μισθοφορικών δυνάμεων που συμμετέχουν επί του παρόντος στον πόλεμο
στη Βορειοανατολική Συρία και λογοδοτούν στο τουρκικό κράτος, έχουν
ιστορικό συμμετοχής στο ισλαμικό κράτος και είναι μέλη οργανώσεων που
βασίζονται στις ίδιες αρχές.21
Αυτό σημαίνει ότι για να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο αυτής της σύγκρουσης, στις γυναίκες, τα κορίτσια και τα παιδιά, πρέπει να εξετάσουμε το ιστορικό του Ισλαμικού Κράτους υπό αυτό το πρίσμα. Σε μία από τις πιο διαβόητες
19. https://womendefendrojava.net/wp-content/uploads/2019/08/Health-andMedical-Situation-of-Displaced-Women-and-Children-in-Shahba-Region.pdf
20. https://womendefendrojava.net/wp-content/uploads/2019/08/Health-andMedical-Situation-of-Displaced-Women-and-Children-in-Shahba-Region.pdf
21. https://rojavainformationcenter.com/2019/08/database-over-40-former-isismembers-now-part-of-turkish-backed-forces/
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καταγεγραμμένες περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι το ISIS άσκησε σεξουαλική
δουλεία, συστηματικές απαγωγές, βιασμούς και γυναικοκτονίες, σε μεγάλο
βαθμό εναντίον ανήλικων κοριτσιών, κατά τη γενοκτονία του πληθυσμού
των Yezidi του Shengal22, το 2014. Στα εδάφη του Ισλαμικού Κράτους στη
Συρία, υπήρξαν αμέτρητες περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, βιασμών, φόνων
τιμής, κακοποίησης, δουλείας και βασανιστηρίων, και απαγωγής που είχαν
στόχο κυρίως τις γυναίκες.23 Τα δικαιώματα των γυναικών και η πρόσβαση
στη δικαιοσύνη καταστράφηκαν, η υγεία των γυναικών δεν ήταν πια προτεραιότητα και οι γυναίκες δεν είχαν τη δυνατότητα να μένουν έξω, χωρίς να
τις συνοδεύει ένα αρσενικό μέλος της οικογένειας, κάνοντας συχνά το σπίτι
τους πραγματική φυλακή. Τα παιδιά, ιδίως τα κορίτσια, υπέφεραν επίσης από
τον καταναγκαστικό γάμο όσο ήταν ακόμα ανήλικες, την έλλειψη κατάλληλης
σχολικής φοίτησης και την έλλειψη πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη.
Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, μπορούμε να τοποθετήσουμε τα γεγονότα
του πρώτου μήνα, του τρέχοντος πολέμου του Τουρκικού κράτους στη Βόρεια Συρία, για να κατανοήσουμε πλήρως, το βάρος και τις συνέπειες των
επιθέσεων εναντίον γυναικών και παιδιών.
Η σημερινή κατάσταση αποτελεί σαφή συνέχεια αυτών των πρακτικών. Η
Τουρκία επιχειρεί επίσης δημογραφική αλλαγή προκαλώντας μαζική εκτόπιση, προγραμματίζοντας να «επανεγκαταστήσει» (με απελάσεις από την Τουρκία) χιλιάδες πρόσφυγες, αρχικά από άλλα μέρη της Συρίας, στα Βόρεια και
Βορειοανατολικά της Συρίας.24 Πολλά από αυτά, έχουν επιλεγεί εσκεμμένα,
λόγω της σύνδεσης τους με τζιχαντιστικές ομάδες.
Μια επίθεση στον πλουραλιστικό και πολυπολιτισμικό κομμάτι της Αυτόνομης Διοίκησης της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας, αποτελεί επίσης μια
προσπάθεια να καταστραφεί η αρμονία μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και
22.https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-un/islamic-state-committingstaggering-crimes-in-iraq-u-n-reportidUSKCN0HR0R120141002
23.https://www.aljazeera.com/programmes/witness/2019/09/women-isil-lifecaliphate-190923094413989.html
24. Report: Demographic change by the Turkish state in North-East Syria, Committee
of preparation and documenting files of the Autonomous Administration of North and
East Syria, 7/11/2019
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να δημιουργηθεί χάος και βία. Με το ξεκίνημα της εισβολής, οι γυναίκες είναι
όλο και περισσότερο εκτεθειμένες στην απειλή του βιασμού, της σεξουαλικής
κακοποίησης και της φυλετικής βίας25, και χιλιάδες παιδιά ζουν ήδη ως εκτοπισμένα, με όποιες σωματικές και ψυχολογικές βλάβες έχει δημιουργήσει
αυτή η κατάσταση. Αναφορές και δηλώσεις που έχουν αρχίσει να προβάλλονται, δείχνουν τις ίδιες πρακτικές που είδαμε να συμβαίνουν, στο κατεχόμενο
Afrin στο Serekaniye και στο Gire Spi.
Η κατοχή και η επίθεση στη Βόρεια Συρία από τον τουρκικό στρατό και
τους συμμάχους του, που έκαναν επανειλημμένα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας όπως ορίζεται από τον ΟΗΕ26, είναι μια γενοκτονία27 έναντι του
λαού της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας, με ιδιαίτερη στόχευση στις κουρδικές και χριστιανικές κοινότητες. Είναι επίσης μια συνέχεια της εισβολής στο
Afrin, το 2018.
Πολλές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), έχουν δώσει τον όρο «γυναικοκτονία»28 για τις δολοφονίες των γυναικών. Ο όρος γυναικοκτονία ,χρησιμοποιείται επίσης όλο και
περισσότερο από τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών και τα
κοινωνικά κινήματα για να περιγράψει τη συστηματική φυλετική βία, η οποία
έχει στόχο τις γυναίκες ως μέσο πολέμου και κατοχής, αν και στις διεθνείς
συμβάσεις και νόμους δεν υπάρχει επαρκής προσέγγιση και ορισμός.
Η γενοκτονία, συμπεριλαμβάνει την κοινωνική και ψυχολογική εκμηδένιση. Κατά τον ίδιο τρόπο, γυναικοκτονία, πρέπει να θεωρείται, η συστηματική, όχι μόνο σωματική, αλλά και κοινωνική, ιδεολογική και ψυχολογική επίθεση κατά της ύπαρξης, της ταυτότητας και της αξιοπρέπειας των γυναικών.
Αυτό συνέβη και εξακολουθεί να συμβαίνει/πραγματοποιείται, από ομάδες
όπως το IS, η Αλ Κάιντα, η Al Nusra ή η Buko Haram και κράτη όπως η Τουρ25. https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium.MAGAZINEthese-kurdish-women-helped-fight-off-isis-now-theyre-the-no-1-target-insyria-1.8130721
26. https://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-against-humanity.shtml
27. https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml
28. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.
pdf?sequence=1
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κία. Απαιτείται λοιπόν η εισαγωγή ενός νέου νομικού και πολιτικού πλαισίου για την καταδίκη, τη δίωξη και την αποτροπή της εξάπλωσης αυτών των
εγκλημάτων. Υπάρχουν όλο και περισσότερες αποδείξεις ότι πρέπει να αξιολογήσουμε τη γυναικοκτονία, στο ίδιο επίπεδο ανάλυσης με τη γενοκτονία,
όταν πράξεις που συμφωνούν με τον ορισμό της γενοκτονίας ή με εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας, διαπράττονται συστηματικά εναντίον των γυναικών,
ως μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
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3. Απώλειες αμάχων εξαιτίας της
τουρκικής εισβολής:
γυναίκες και παιδιά 9 - 31Οκτωβρίου 2019
Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία αφορούν τραυματισμούς και θανάτους πολιτών, που η Κουρδική Ερυθρά Ημισέληνος (Heyva Sor), μπόρεσε να επιβεβαιώσει. Η Heyva Sor υπολογίζει, ότι αυτοί οι αριθμοί είναι πολύ υψηλότεροι:
υπήρξαν τραυματισμοί και θάνατοι στα τοπικά νοσοκομεία ,που δεν έχουν
καταγραφεί και υπάρχουν πολλοί άμαχοι που πεθαίνουν σε περιοχές, που είναι πολύ επικίνδυνες για τα ιατρικά πληρώματα να τις προσεγγίσουν.29

3.1. Στατιστικά στοιχεία
Ονόματα τραυματισμένων γυναικών30
A/A

1

Όνομα

Rojeen
Mohammed
Hani

Ηλικία

18

Τόπος
Κατοικίας
Serekaniye

Τραυματισμοί

Θραύσματα
στον μηρό

Ημ/νία

9.10.2019

29. Daily report of Heyva Sor on the humanitarian situation in the North and East of
Syira: https://womendefendrojava.net/wp-content/uploads/2019/11/9th-october-to14th-of-november-doc-1.pdf
30. Daily report of Heyva Sor on the humanitarian situation in the North and East of
Syira: https://womendefendrojava.net/wp-content/uploads/2019/11/9th-october-to14th-of-november-doc-1.pdf

12

Οι επιπτώσεις της τουρκικής εισβολής στη ΒΑ Συρία στις γυναίκες και τα παιδιά

2

Juliette Jacob
Nicola

30

Qamishlo

Θραύσματα
στην πλάτη
και σπάσιμο
στη λεκάνη

09.10.2019

3

Qeema
Moussa

45

-

Θραύσματα
στο δεξί ώμο

10.10.2019

4

Genkin
Ahmed
Mourad

35

Kanat Swis
neighborhood
/Qamishlo

Τραύμα στην
κοιλιά

10.10.2019

5

Amina Abdo
Shikhi

55

Serekaniye

Τραύμα από
11.10.2019
πυροβόλο
όπλο στο δεξί
πόδι

6

Goleestan al
Mohammed

42

Ayn Issa

Σπαμένο πόδι 11.10.2019

7

Firial Abdul
Rahman
Alfaraj

26

Serekaniye

Νευρικός
κλονισμός

8

Dadvik
Nazyan

25

Qamishlo

Σπαμένο πόδι 11.10.2019

9

Khawla
Mohammed
Matar

20

Serekaniye

Νευρικός
κλονισμός

13

11.10.2019

12.10.2019
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10

Hannan
Sheikh Ali

11

20

Serekaniye

Νευρικός
κλονισμός

12.10.2019

Nesreen Misto 38
Ma’ashouq

Gire Spi

Θραύσματα

13.10.2019

12

Manifa Sa’ad
Jouma’a

43

Gire Spi

Θραύσματα

13.10.2019

13

Berman

-

Amude

Τραύμα στο
δεξί μηρό

13.10.2019

14

Mirvet Ahmed

35

Tirbespiye

Τραύμα

13.10.2019

15

Dilsoz Kute

22

Tel Temer

16

Jazya Hussein 63
Horani

Gire Spi

Θραύσματα

13.10.2019

17

Mouna Naser
Sinanik

45

Girke Lage

Θραύσματα
στο κεφάλι
και στο δεξί
χέρι

13.10.2019

18

Amal Younis

-

Sterk TV
journalist

-

13.10.2019

19

Beerjan Yaldiz -

Journalist

-

13.10.2019

20

Bahya
Sheikho

-

Θραύσματα
στην κοιλιά

13.10.2019

38

14

13.10.2019
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21

Rojeen

39

-

Θραύσματα
στην κοιλιά

13.10.2019

22

Aveen Haji

45

Amude

Θραύσματα
στο σώμα

13.10.2019

23

Nisreen Misho 39

Tirbespiye

Τραύμα στον
ώμο

13.10.2019

24

Rojhalat Yaldiz 22

Kobane

Θραύσματα
στο κεφάλι

13.10.2019

25

Manifa Sayd

44

-

Θραύσματα
στο σώμα

13.10.2019

26

Rojeen Akin

-

ANHA Agency
journalist

-

13.10.2019

27

Amina Salim

46

Serekaniye

Θραύσματα
στα πόδια και
στα χέρια

13.10.2019

28

Mirvat
Mohammed
Amin

30

Serekaniye

Θραύσματα
στο κεφάλι

13.10.2019

29

Tagreed
Alhussein

26

Serekaniye

Τραύμα

13.10.2019
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30

Gazala Ahmed 26

Serekaniye

Θραύσματα
στο λαιμό

13.10.2019

31

Montaha
Mohammed
Saleem

34

Serekaniye

Θραύσματα
στο σώμα

14.10.2019

32

Kamla al
Mohammed
Kheir

40

Manbij

Θραύσματα
στο δεξί πόδι

15.10.2019

33

Fahmya
Hussein

45

Serekaniye

Τραύμα

15.10.2019

34

Wafa'a alKhidir

28

Manbij

Τραύμα στην
κοιλιά

15.10.2019

35

Nermeen
al-Ali

18

Manbij

Σπασμένα
κόκκαλα

15.10.2019

36

Rabia al-Ali
al-Khidir

18

Manbij

Θραύσματα
στο αριστερό
χέρι

15.10.2019

37

Ameera
Mamo

60

Serekaniye

Τραύμα

16.10.2019

38

Maryam
Mohammed
Jeloud

25

Serekaniye

Θραύσματα
στο αριστερό
πόδι

16.10.2019
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39

Jazya al-Ali

45

Serekaniye

Σπασμένα
πόδια

16.10.2019

40

Sara Suleiman 20
Hasan

Serekaniye

Τραύμα

16.10.2019

41

Nermeen
Mohammed
Hasan

18

Gire Spi

Θραύσματα
στο αριστερό
χέρι

17.10.2019

42

Amal
Mohammed
Sherif

25

Serekaniye

Τραύμα

18.10.2019

43

Jeendah

-

Kobane

Θραύσματα
στο σώμα

20.10.2019

44

Leen Ali

58

Manbij

Τραύμα στο
πόδι

21.10.2019

45

Fattin al-Ali

46

Manbij

Τραύμα

21.10.2019

46

Khadija Yalsh

30

Manbij

Τραύμα στο
πόδι

21.10.2019

47

Sana
Mohammed

-

Ayn Issa

Τραύμα από
πυροβόλο
όπλο

25.10.2019

48

Maryam
Khalaf
Mohammed

55

Tel Temer

Τραύμα από
πυροβόλο
όπλο

26.10.2019
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49

Wadha Saleh
Abdo

21

Tel Temer

Τραύμα από
πυροβόλο
όπλο

29.10.2019

50

Tufaha Ali alSaleh

55

Tel Temer

Θραύσματα
στο σώμα

31.10.2019

51

Aysha Omar

-

Derik

Εισπνοή δακρυγόνου

8.11.2019

52

Alah Omar

-

Derik

Εισπνοή δακρυγόνου

8.11.2019

53

Sosan
Ramadan

-

Jin TV journalist

Θραύσματα

12.11.2019

Ονόματα τραυματισμένων παιδιών31
A/A Όνομα

Ηλικία Φύλο Τόπος Κατοικίας

Τραυματισμοί

Ημ/νία

1

Turkiya alHajji

16

Κ

Qamishlo

Θραύσματα
στο κεφάλι

09.10.2019

2

Abdul Ghani
Delef

15

Α

Qamishlo

Τραύμα στο
κεφάλι

09.10.2019

31. Daily report of Heyva Sor on the humanitarian situation in the North and East of
Syira: https://womendefendrojava.net/wp-content/uploads/2019/11/9th-october-to14th-of-november-doc-1.pdf
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3

Hussein
Hamo

10

Α

Qamishlo

Θραύσματα
στο κεφάλι

09.10.2019

4

"Abdul Ghani
Hamo"

17

Α

Qamishlo

Θραύσματα
χαμηλά στο
μηρό

09.10.2019

5

"Abdul Ghani
Besheer"

16

Α

Qamishlo

Θραύσματα
στο κεφάλι

10.10.2019

6

"Sara Yousef
Hussein"

8

Κ

Qamishlo

Ακρωτηριασμός ποδιού

10.10.2019

7

"Ahmed
Youseef
Hussein"

11

Α

Qamishlo

Θραύσματα
στο αριστερό
μάτι

10.10.2019

8

"Dilgash
Mahmoud
Mohammed"

15

Α

Qamishlo

Θραύσματα

11.10.2019

9

"Daisem
Emad
Suleiman"

13

Α

Terbesipiye

Θραύσματα
στο κεφάλι

11.10.2019

10

Idris Saydo

5

Α

Serekaniye

Νευρικός
κλονισμός

11.10.2019

11

"Amar
Abdullah
Abdo"

11

Α

Serekaniye

Τραύμα στο
κεφάλι

12.10.2019
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12

Adam Ahmed

16

Α

Serekaniye

Εγκαύματα

13.10.2019

13

Yasseen
Khidir

12

Α

Manbij

Θραύσματα
στο σώμα

15.10.2019

14

Rouqaya alSafari

13

Κ

Manbij

Σπασμένο
πόδι

15.10.2019

15

Razan
Moussa

5

Κ

Manbij

Θραύσματα
στο πόδι

15.10.2019

16

Ibrahim
Moussa

3

Α

Manbij

Θραύσματα
στο αριστερό
πόδι

15.10.2019

17

Ali Moussa

11

Α

Manbij

Θραύσματα
στα πόδια

15.10.2019

18

Mohammed
Moussa

10

Α

Manbij

Θραύσματα
στο αριστερό
πόδι

15.10.2019

19

Amsha Khidir

14

Κ

-

Νευρικός
κλονισμός

15.10.2019

20

"Mohammed
Hamid
Mohammed"

13

Α

Serekaniye

Εγκαύματα

15.10.2019

21

Rezan al-Safri 5

Κ

Manbij

Θραύσματα
στο κεφάλι

15.10.2019
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22

Bedryah alSafari

13

Κ

Manbij

Σπασμένο
πόδι

15.10.2019

23

Shahnaz
Mamo

14

Κ

Serekaniye

Τραύμα

16.10.2019

24

Lamees Ali
Assaf

14

Κ

Serekaniye

Τραύμα από
πυροβόλο
όπλο

16.10.2019

25

Ammar Isa
Mohammed

3

Α

Serekaniye

Τραύματα

16.10.2019

26

Mohammed
Emin

13

Α

Serekaniye

Εγκαύματα
στα χέρια και
την κοιλιά

17.10.2019

27

"Hussein Ali
Kleech"

2

Α

Serekaniye

Εγκαύματα

18.10.2019

28

Wassim
Suleiman

13

Α

Terbaspyah

Τραύμα στο
κεφάλι

18.10.2019

29

"Fadiya
Mohammed
Eida"

3

Κ

Serekaniye

Τραύμα

18.10.2019

30

"Bangin
Lazgin
Atiah"

7

Α

Serekaniye

Τραύμα

18.10.2020
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31

Mohsen Ali
Jasim

16

Α

Serekaniye

Τραύμα στα
πόδια

18.10.2019

32

"Hussein
Seoud
Khalaf"

13

Α

Dirbesiye

Τραύμα στο
δεξί χέρι

19.10.2019

33

Marya Ali

1

Κ

Manbij

Θραύσματα

21.10.2019

34

Hamzah
Makati

1

Α

Manbij

Τραύμα στο
πόδι

21.10.2019

35

Jana Makati

10

Κ

Manbij

Τραύμα

21.10.2019

36

Ahmed Khalid 17

Α

Kobane

Τραύμα από
πυροβόλο
όπλο

26.10.2019

37

"Mohammed
Hasan
Hawas"

15

Α

Tel Temer

Τραύμα

26.10.2019

38

"Ghalib
Ibrahim
Mohammed"

7

Α

Kobane

Τραύμα από
πυροβόλο
όπλο

27.10.2019

39

"Khidir
Mohammed
al-Zahir"

10

Α

Tel Temer

Θραύσματα
στο πόδι

29.10.2019
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40

Luai Sitam
Hamid

17

Α

Tel Temer

Θραύσματα
στο αριστερό
πόδι

3.11.2019

41

"Muhannad
Jasim
Hamid"

17

Α

Tel Temer

Θραύσματα
στο αριστερό
πόδι

3.11.2019

Ονόματα γυναικών που σκοτώθηκαν32
A/A

Όνομα

Ηλικία

Τόπος Κατοικίας

Ημερομηνία

1

Rabia Ismail

-

Gire Spi

09.10.2019

2

Amina Mardini
Mohammed

73

Qadourbek/
Qamishlo

10.10.2019

3

Hevi Khalil

-

Health committee 10.10.2019
member - Gire Spi

4

Midia Khalil

18

Health committee 10.10.2019
member - Gire Spi

5

Eman Haji Sherif

22

Qamishlo

12.10.2019

6

Hevrin Khelef

33

Qamishlo

12.10.2019

7

Aqida Osman

53

Girke Lage

13.10.2019

32. Daily report of Heyva Sor on the humanitarian situation in the North and East of
Syira: https://womendefendrojava.net/wp-content/uploads/2019/11/9th-october-to14th-of-november-doc-1.pdf
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8

Khewla Khidir
Daham

30

Tel Temer

26.10.2019

Ονόματα παιδιών που σκοτώθηκαν33
A/A Όνομα

Ηλικία

Φύλο

Τόπος Κατοικίας

Ημερομηνία

1

Mohammed
Youssef Hussein

13

Α

Qamishlo

10.10.2019

2

Qais al-Sheikh

10

Α

Serekaniye

11.10.2019

3

Mohammed
Youssef Kherbo

11

Α

Qamishlo

11.10.2019

4

Mohammed Jouma
al Hussein

11

Α

Tel Temer

23.10.2019

3.2. Μελέτες περίπτωσης
Η Επιτροπή Στατιστικής και Έρευνας του KongraStar, στο Qamishlo, επισκέφθηκε τους τραυματίες ή τις οικογένειες εκείνων που σκοτώθηκαν κατά την
εισβολή, για να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες σε βάθος, σχετικά
με την κατάσταση των γυναικών και των παιδιών. Οι συνεντεύξεις αυτές έγιναν, από τις 27 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.

33. Daily report of Heyva Sor on the humanitarian situation in the North and East of
Syira: https://womendefendrojava.net/wp-content/uploads/2019/11/9th-october-to14th-of-november-doc-1.pdf
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Επιθέσεις του τουρκικού κράτους κατά αμάχων στις 9 Οκτωβρίου 201934
*GireSpi / Tel Abyad
Rabia Ismail
Rabia Ismail, από το χωριό Matlala 10 χλμ δυτικά του Girê Spî/ TelAbyad,
σκοτώθηκε από τουρκικό βομβαρδισμό.
*Qamishlo
Turkiya al-Hajji
Η Turkiya al-Hajji, ένα 16χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε από θραύσματα
στο κεφάλι, ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών, που αδιακρίτως πραγματοποίησε ο τουρκικός στρατός, σε βάρος αμάχων, στη γειτονιά Qadourbek.
Juliette Isa Mahfouz Nicola
Η Juliette Isa Mahfouz Nicola, μια 30χρονη, μητέρα τριών παιδιών, τραυματίστηκε μετά από βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε ο τουρκικός στρατός εις
βάρος αμάχων, στη γειτονιά al-Bashiriya. Θραύσματα μπήκαν στην πλάτη της
και στη δεξιά πλευρά της κοιλιάς της. Έσπασε η λεκάνη της, με αποτέλεσμα
να μείνει παράλυτη.

34. https://rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situationin-North-East-Syria-last-24-hours-9th-October-2019-8am-Rojava-InformationCenter.pdf
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Επιθέσεις του τουρκικού κράτους κατά αμάχων στις 10 Οκτωβρίου
201935
*Qamishlo
Mohammed Yousef Hussein
Ο Mohammed Yousef Hussein, ένα 13χρονο αγόρι, έπεσε μάρτυρας από
θραύσματα στο στήθος, ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών, που αδιακρίτως πραγματοποίησε ο τουρκικός στρατός, σε βάρος αμάχων, στην πόλη
Qamishlo. Τα δύο του αδέρφια, η Sara και ο Ahmed, τραυματίστηκαν.
Sara Yousef Hussein
Η Sara Yousef Hussein, ένα 8χρονο κορίτσι, τραυματίστηκε από θραύσματα
και στα δυο της πόδια, με αποτέλεσμα να της ακρωτηριάσουν το δεξί πόδι.
Ahmed Yousef Hussein
Ο Ahmed Yousef Hussein, ένα 11χρονο αγόρι, τραυματίστηκε από θραύσματα, στο δεξί μάτι. Υποβλήθηκε σε εγχείρηση στη Δαμασκό και στη συνέχεια
πήγε με την αδελφή του, Sara Yousef Hussein, στο Νότιο Κουρδιστάν (Ιράκ),
για να ολοκληρώσει τη θεραπεία του.
Amina Mardini Mohammed
Η Amina Mardini Mohammed, μια 77χρονη γυναίκα, σκοτώθηκε από θραύσματα στην πλάτη. Πήγαινε με τον γιο της Ahmed, στο σπίτι του αδελφού του
για να ξεφύγει από τις επικίνδυνες συνθήκες, όταν μία βόμβα τους χτύπησε
κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού, που αδιακρίτως πραγματοποίησε εις βάρος
35. https://rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situation-inNorth-East-Syria-last-24-hours-10th-October-2019-Rojava-Information-Center.pdf

26

Οι επιπτώσεις της τουρκικής εισβολής στη ΒΑ Συρία στις γυναίκες και τα παιδιά

αμάχων ο τουρκικός στρατός, στη γειτονιά Qadourbek.
Επιθέσεις του τουρκικού κράτους κατά αμάχων στις 11 Οκτωβρίου
201936
*Tirbe spiye
Daisem Emad Suleiman
Ο Daisem Emad Suleiman, ένα 13χρονο αγόρι, τραυματίστηκε, όταν τέσσερα
βλήματα όλμου, χτύπησαν το χωριό Tel Ziwan, της πόλης Tirbespiye.
Επιθέσεις του τουρκικού κράτους κατά αμάχων στις 12 Οκτωβρίου
201937
*Qamishlo
Eman Ibrahim
Η Eman Ibrahim, μια 24χρονη γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, σκοτώθηκε από
Τούρκο ελεύθερο σκοπευτή, στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, κοντά στην είσοδο, Nusaybin.

36. https://rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situationin-North-East-Syria-last-24-hours-11th-October-2019-8am-Rojava-InformationCenter.pdf
37. https://rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situationin-North-East-Syria-last-24-hours-12th-October-2019-8am-Rojava-InformationCenter.pdf
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4. Τα εγκλήματα πολέμου και οι παραβιάσεις του
τουρκικού στρατού και των συμμαχικών
του ομάδων, σε βάρος γυναικών και παιδιών.
Τα αποδεικτικά στοιχεία των εγκλημάτων πολέμου στη Βόρεια Συρία, από τις
9 Οκτωβρίου 2019, είναι εκτενή38 και συμπεριλαμβάνουν την στοχοποίηση
του ιατρικού προσωπικού και των υποδομών, την επίθεση σε μη στρατιωτικούς στόχους και δολοφονίες. Παρακάτω, έχουμε συντάξει κάποια παραδείγματα των εγκλημάτων πολέμου, που έχουν επιπτώσεις σε γυναίκες και
παιδιά.
Στοχοποίηση, βασανιστήρια και εκτελέσεις πολιτών.
Hevrin Khalaf (Hevrîn Xelef)39
Η έκταση της βίας κατά των γυναικών από το τουρκικό κράτος και τις μισθοφορικές του δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της εισβολής στη Βόρεια Συρία,
απεικονίζεται ξεκάθαρα στην περίπτωση της Hevrin Khalaf.
Η στοχοποίηση πολιτών, παραβιάζει το Άρθρο 7, της Σύμβασης της Γενεύ40
ης. Σύμφωνα με το Άρθρο 8, του Καταστατικού της Ρώμης (νομοθεσία των
Ηνωμένων Εθνών για τα εγκλήματα πολέμου), «οι εκ προθέσεως, άμεσες
επιθέσεις ενάντια στον άμαχο πληθυσμό ή ενάντια σε μεμονωμένους πολίτες,
χωρίς να παίρνουν άμεσα μέρος στις εχθροπραξίες» και «η συνειδητή πρόκληση πόνου ή σοβαρών τραυματισμών στο σώμα ή την υγεία» αποτελούν
εγκλήματα πολέμου.41
38. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-ofwar-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies
39. https://rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situationin-North-East-Syria-last-24-hours-12th-October-2019-8am-Rojava-InformationCenter.pdf
40. https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
41. https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
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Η Hevrin Khalaf, Γενική Γραμματέας του Future Party της Συρίας, εκτελέστηκε στις 12 Οκτωβρίου 2019, μαζί με άλλους 8 ανθρώπους, στην εθνική οδό
M4, κοντά στο Tel Abyad.Το αυτοκίνητό της, έπεσε σε ενέδρα, από το Τάγμα
123 (Battalion 123), της ένοπλης ομάδων τζιχαντιστών Ah-rar al-Sharqiya,
που αποτελεί μία από τις μισθοφορικές δυνάμεις της Τουρκίας. Αφού γάζωσαν το αμάξι της με σφαίρες και η Hevrin τραυματίστηκε, την έσυραν έξω από
το αμάξι με τόση δύναμη ώστε να της ξεριζώσουν κομμάτια από τα μαλλιά
της, την βασάνισαν και την εκτέλεσαν.42 Ακόμα και η σωρός της βεβηλώθηκε
βάναυσα.43
Η Hevrin Khalaf, ένα σύμβολο της γυναικείας επανάστασης στη βόρεια και
ανατολική Συρία, πάλεψε για τη δημοκρατική ενότητα των ανθρώπων ώστε
να χτιστεί μία πολυεθνική κοινωνία στη Συρία. Υποστήριξε μία δημοκρατική,
πολυεθνική και αποκεντρωμένη Συρία.
Lîna Ebdulwehab
Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019, δύο μασκοφόροι και οπλισμένοι άντρες
έκαναν έφοδο στο σπίτι της Lîna Ebdulwehab, μέλος του Future Party της
Συρίας και του νομοθετικού Συμβουλίου της Αυτοδιοίκησης, στο Deirez-Zor
και την πυροβόλησαν με σκοπό να την σκοτώσουν. Το αποτέλεσμα ήταν να
νοσηλευτεί με σοβαρούς τραυματισμούς.44 Αυτό και πάλι αντικρούεται, από
το Άρθρο 7, της Σύμβασης της Γενεύης και το Άρθρο 8, του Καταστατικού της
Ρώμης.45
Δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ίδιας εισβο42. https://anfdeutsch.com/frauen/msd-wuerdigt-ermordete-kurdische-politikerinHevrin-khalaf-14571; https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium.
MAGAZINE-these-kurdish-women-helped-fight-off-isis-now-they-re-the-no-1target-insyria-1.8130721
43. https://twitter.com/RojavaIC/status/1184456565656576001, 18.10.2019
44. https://www.hawarnews.com/kr/haber/hewl-dan-endama-partiy-pseroj-ya-sriylna-ebdulwehab-qetil-bikin-h24922.html
45. https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf; https://
www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
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λής και η Xevrin Khalaf και η Lîna Ebdulwehab στοχοποιήθηκαν για την δημοκρατική και πολιτική δράση τους. Όπως έκανε και η Xevrin, έτσι και η Lîna,
είναι επικεντρωμένη, στη γεφύρωση και επικοινωνία διαφορετικών εθνικών
ομάδων και στην ενδυνάμωση των γυναικείων φωνών.
Επιθέσεις στο κομβόι πολιτών στο Serekaniye, στις 13 Οκτωβρίου 2019
Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου, ένα κομβόι πολιτών και δημοσιογράφων, κατευθυνόταν από το Qamishlo στο Serekaniye. Κοντά στο Serekaniye, οι τουρκικές εναέριες δυνάμεις στόχευσαν και βομβάρδισαν το κομβόι, σκοτώνοντας
11 ανθρώπους. Άλλοι 74 τραυματίστηκαν, περιλαμβανομένων πολλών γυναικών και παιδιών.46
Για άλλη μια φορά, αυτό αποτελεί παραβίαση του Άρθρου 7, της Σύμβασης
της Γενεύης και του Άρθρου 8, του Καταστατικού της Ρώμης.47
Dayê Aqîde – Eqîde Eli Osman
Μία από τις γυναίκες που σκοτώθηκαν σε αυτή την επίθεση, ήταν η 53χρονη,
Eqide Eli Osman, διοικητικό μέλος του Kongra Star και μέλος της Γυναικείας
Συνέλευσης για τη Δικαιοσύνη (Women’s Assembly for Justice). Ασχολήθηκε ενεργά, για πολλά χρόνια, με την οργάνωση του γυναικείου κινήματος.48
Χρήση απαγορευμένων όπλων
Mohammed Hamid Mohammed
Το Καταστατικό της Ρώμης, ορίζει τη «χρήση χημικών ή τα χημικά όπλα» ως
46. https://anfenglish.com/rojava-syria/another-civilian-massacre-by-the-turkisharmy-in-northern-syria-38361
47. https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf; https://
www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
48. https://anfenglish.com/rojava-syria/eqide-eli-osman-laid-to-rest-38398
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έγκλημα πολέμου49. Ο Mohammed Hamid Mohammed, είναι ένα 13χρονο
αγόρι με σοβαρά εγκαύματα στο σώμα, τα οποία «τρώνε» το δέρμα του και
φαίνεται ότι προκλήθηκαν από ένα χημικό όπλο.50 Βασισμένοι στη περίπτωσή
του και σε άλλες, ειδικοί ιατρικοί παρατηρητές προτείνουν μία πλήρως ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τη χρήση απαγορευμένων όπλων.51
Μαζί με την οικογένεια του ο Mohammed Hamid Mohammed εκτοπίστηκε από το Kobane στο Afrin το 2013 και μετά από το Afrin στο Serekaniye.
Εκεί τραυματίστηκε από τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα που βομβάρδιζαν την
πόλη στα πλαίσια της εισβολής στη Βόρεια Συρία. Προκειμένου να γίνει θεραπεία και έρευνα, ο Mohammed Hamid Mohammed μεταφέρθηκε μέσω της
Συρίας στο Νότιο Κουρδιστάν (Ιράκ) και από εκεί στη Γαλλία.52
Εκτελέσεις πολιτών και στοχοποίηση ιατρικού προσωπικού και οχημάτων
Media Bouzan και Hafin Khalil Ibrahim
Το Καταστατικό της Ρώμης διακηρύσσει, ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, «οι άμεσες επιθέσεις ενάντια σε κτήρια, υλικά, ιατρικές μονάδες και ιατρικά οχήματα», «οι άμεσες επιθέσεις ενάντια στον άμαχο πληθυσμό ή ενάντια σε μεμονωμένους πολίτες που δεν παίρνουν άμεσα μέρος στις εχθροπραξίες» και «οι
άμεσες επιθέσεις ενάντια σε προσωπικό, εγκαταστάσεις, υλικά, μονάδες ή
οχήματα που σχετίζονται με ανθρωπιστική βοήθεια» αποτελούν εγκλήματα
πολέμου.53
Στις 13 Οκτωβρίου 2019, δύο γυναίκες από το παραϊατρικό προσωπι49. https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
50.https://www.thetimes.co.uk/article/turkey-is-suspected-of-using-whitephosphorus-against-kurdish-civilians-in-syriajp23jmqvv
51.https://womendefendrojava.net/wp-content/uploads/2019/10/report-onchemical-weapon-use_Dr-Abbas.pdf
52.https://www.france24.com/en/20191023-kurdish-boy-severely-burned-duringturkish-offensive-arrives-in-france-for-treatment
53. https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
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κό της Κουρδικής Ερυθράς Ημισελήνου, η Media Bouzan και η Hafin Khali
lIbrahim, καθώς και ο οδηγός ασθενοφόρου,ο Mohamed Bouzan Sidi, απήχθησαν κοντά στο Suluk, στα περίχωρα του Gire Spi. Σχεδόν μία εβδομάδα
αργότερα, «τα σώματά τους βρέθηκαν πεταμένα σε έναν υπόνομο».54 Η ευθύνη για αυτές τις εκτελέσεις καθώς και για την στοχοποίηση του ιατρικού
προσωπικού και των υποδομών, ανήκει στους υποστηριζόμενους από την
Τουρκία Ahrar al-Sharqiya.55
Κακοποίηση πτωμάτων
Amara Renas
Το Άρθρο 8, της Σύμβασης της Γενεύης, διακηρύσσει ότι οι νεκροί πρέπει να
αντιμετωπίζονται με τον δέοντα σεβασμό.56 Τα Ηνωμένα Έθνη, έχουν επικυρώσει ότι η παραβίαση αυτής της σύμβασης, αποτελεί έγκλημα πολέμου.57
Στις 21 Οκτωβρίου 2019, κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης «εκεχειρίας»,
συνεργαζόμενες με την Τουρκία ομάδες, δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο στα οποία βεβηλώνουν το σώμα της πολεμίστριας του YPJ, Amara
Renas.58 Το σώμα της, μαζί με πολλά άλλα, δεν έχει ακόμα επιστραφεί, καθώς
η Τουρκία και οι συνεργάτες της, δεν αφήνουν περιθώριο για την ανθρωπιστική πράξη, της επιστροφής των νεκρών.

54. https://rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situation-inNorth-and-East-Syria-25th-October-2019.pdf
55. https://rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situation-inNorth-and-East-Syria-25th-October-2019.pdf
56. https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
57. http://iranarze.ir/wp-content/uploads/2018/01/E5626-IranArze.pdf
58. http://www.syriahr.com/en/?p=144854
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Η μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου δεν συμβαδίζει με το νόμο
Çiçek Kobane
Η κακομεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου, είναι απαγορευμένη από τα
Άρθρα 13, 14, 15 και 16 της Σύμβασης της Γενεύης και το Καταστατικό της
Ρώμης διακηρύσσει ότι «η συνειδητή στέρηση του δικαιώματος, μιας δίκαιης
και κανονικής δίκης, σε έναν αιχμάλωτο πολέμου ή άλλο προστατευόμενο
άτομο» και «η αρπαγή κάποιου, ως ομήρου» αποτελούν εγκλήματα πολέμου.59
Μετά τον τραυματισμό της πολεμίστριας του YPJ, Cicek Kobane ,στη μάχη
της 21ης Οκτωβρίου 2019, κυκλοφόρησαν βίντεο όπου φαίνεται ότι απήχθηκε με συνοπτικές διαδικασίες και απειλήθηκε με εκτέλεση και σεξουαλική
βία.60 Στα βίντεο αναφέρεται σαν όμηρος ή θύμα απαγωγής και όχι σαν αιχμάλωτη πολέμου.

59. https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf; https://
www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
60. http://www.syriahr.com/en/?p=145269
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5. Γυναίκες και παιδιά ως πρόσφυγες και εσωτερικά
εκτοπισμένοι.
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ορίζει ως πρόσφυγα, κάποιον/α που αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα του/της, εξαιτίας
του διωγμού, του πολέμου ή της βίας. Ένα εσωτερικά εκτοπισμένο πρόσωπο,
είναι κάποιος που αναγκάζεται να φύγει για τους ίδιους λόγους, με τη διαφορά
ότι δε διασχίζει διεθνή σύνορα.61
Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένοι, ήταν το
αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής στη Βόρεια Συρία. Η παρούσα ενότητα θα
επικεντρωθεί στην κατάσταση των εσωτερικά εκτοπισμένων προσφύγων, καθώς βρίσκονται ακόμα σε εδάφη που διοικούνται από την Αυτόνομη Διοίκηση
της Βορειανατολικής Συρίας. Οι εσωτερικά εκτοπισμένοι, σε γενικές γραμμές,
αποτελούνται πολύ περισσότερο από γυναίκες και παιδιά από ότι άντρες, οι
οποίοι, είναι πιο πιθανό να περνούν τα διεθνή σύνορα ή λιγότερο πιθανό, να
εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Το UNHCR, ονομάζει τους εσωτερικά εκτοπισμένους, ως τις πιο ευάλωτες ομάδες ανθρώπων, παγκοσμίως συνήθως πηγαίνουν σε περιοχές, οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες από τον ΟΗΕ, ή άλλες
διεθνείς ομάδες βοήθειας. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση της Συρίας μέχρι
στιγμής, δεν έχει επιτρέψει τη βοήθεια του ΟΗΕ, ώστε να μπορέσει να μπει
στη Βόρεια Συρία.62 Εν τω μεταξύ, τον Οκτώβρη του 2019, αναγκάστηκαν να
απομακρυνθούν από την περιοχή, όλες οι διεθνείς ΜΚΟ, εξαιτίας του κινδύνου που δημιουργήθηκε από την εισβολή.63 Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η
διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης, έχει σημαντικές ελλείψεις πόρων.
Αποτέλεσμα της 2ης Νοεμβρίου, ήταν να εκτοπισθούν περίπου 200.000
με 300.000 άνθρωποι από την τουρκική εισβολή. Από αυτούς, οι 150.000 βρίσκονται στην περιοχή της Jazeera.64 Σύμφωνα με όλες τις αναφορές, οι περισ61. https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/
62. https://www.unhcr.org/internally-displaced-people.html
63. https://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/151020192
64. https://rojavainformationcenter.com/2019/11/report-displaced-population-andrefugee-camps/
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σότεροι από αυτούς είναι γυναίκες και παιδιά.
Η κατάσταση των εκτοπισμένων είναι κρίσιμη, με λίγες προμήθειες φαγητού και νερού, η οποία επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο από τις επιθέσεις
στις υποδομές, όπως για παράδειγμα στον σταθμό νερού Alouk.65 Βρίσκονται
σε υψηλό κίνδυνο προσβολής από νόσους και είναι ευάλωτοι σε άλλους κινδύνους.66 Σύμφωνα με τοπικές ΜΚΟ που εργάζονται σε camp, τα παιδιά εμφανίζουν σημάδια ψυχικών τραυμάτων.67 Δεν υπάρχουν υποδομές για εκπαίδευση, συμβουλευτική ή για την ανάπτυξη των παιδιών. Οι υποδομές υγείας είναι
ελλιπείς σε πολλές από τις κατασκηνώσεις.
Η κατασκήνωση Washokani χτίστηκε πρόσφατα, χωρίς καμία διεθνή υποστήριξη, κοντά στη Heseke, στο Καντόνι Jazeera. Σύνηθες για τους εσωτερικά
εκτοπισμένους από αυτήν την περιοχή, οι ενήλικοι άντρες αποτελούν λιγότερο
του 20% του συνολικού πληθυσμού του camp. Όλοι εκεί, έχουν μετακινηθεί
από πόλεις και περίχωρα της πόλης Serekaniye και Tel Temer.68
Σύμφωνα με αναφορές που έγιναν από την υπεύθυνη των γυναικών στην
κατασκήνωση, ένας από τους λόγους που ο αριθμός των γυναικών είναι πολύ
μεγαλύτερος από τους άντρες, είναι ότι οι γυναίκες πιθανώς, φεύγουν νωρίτερα, εξαιτίας της επιπλέον απειλής για σεξουαλική βία και βιασμού από τους
επιτιθέμενους. Επιπλέον, επωμίζονται το βάρος της φροντίδας των παιδιών.
Ωστόσο, παρ’ όλο που είναι πιο πιθανό να εκτοπιστούν, οι γυναίκες και τα παιδιά επηρεάζονται εντονότερα. Στα παιδιά αυτό συμβαίνει καθώς είναι περισσότερο ευάλωτα και συχνά δεν καταλαβαίνουν την κατάσταση. Οι γυναίκες
φαίνεται να υποφέρουν σε υψηλότερο επίπεδο από ψυχολογικά τραύματα
εξαιτίας της εκτόπισης, συγκριτικά με τους άντρες, και επίσης γίνονται σχετικά
πιο ευάλωτες εφόσον το σπίτι τους και η γη τους είναι για εκείνες, το κέντρο
της ασφάλειας, της ταυτότητας και της ζωής τους.69
65. https://rojavainformationcenter.com/2019/11/the-water-will-not-last-morethan-a-month-northeast-syria-facescritical-water-shortage/
66. https://womendefendrojava.net/wp-content/uploads/2019/11/9th-october-to14th-of-november-doc-1.pdf
67. Kongra Star Research Interview: Dilo Can, Manager, Camp Washokani, 17/11/2019
68. Kongra Star Research Interview: Dilo Can, Manager, Camp Washokani, 17/11/2019
69. Kongra Star Research Interview: Dilo Can, Manager, Camp Washokani, 17/11/2019
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6.Επίλογος και δήλωση του KongraStar
Βασισμένες σε όλες τις αποδείξεις που είναι διαθέσιμες και που αναφέρθηκαν σε αυτήν την συλλογή κειμένων , θεωρούμε ως Kongra Star, ότι στην
Βορειοανατολική Συρία, πραγματοποιείται μια γενοκτονία και ταυτόχρονα μια
γυναικοκτονία σε πολιτικό επίπεδο, για τις γυναίκες, ως διακριτή κοινωνική
ομάδα. Αυτές οι επιθέσεις, ενάντια στο σύστημα της αυτόνομης Διοίκησης
της Βορειοανατολικής Συρίας, είναι επιθέσεις στην γυναικεία ασφάλεια και
ελευθερία. Εκτός αυτού, υπάρχουν οι ακραία αρνητικές, ανθρωπιστικές συνέπειες, αυτής της εισβολής, η οποία επηρεάζει τις γυναίκες και τα παιδιά, και
κατ’ επέκταση τις κοινότητες, το οποίο είναι μακράν, υψίστης σημασίας.
Θεωρούμε αναγκαίο να βρεθεί μία πολιτική λύση που να εμπεριέχει τις
φωνές από όλες τις διαφορετικές εθνικές ομάδες, όλες τις ηλικίες, όλες τις
οργανώσεις και πάνω από όλα, τις φωνές και ανάγκες όλων των γυναικών.
Για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, πρέπει να δοθεί η άδεια στις γυναίκες, να
στείλουν εκπροσώπους για να πάρουν μέρος στις συζητήσεις, για τη σύνταξη
του Συντάγματος της Συρίας.
Είναι επίσης απαραίτητο να ακολουθηθεί η δικαστική οδός, για όλα τα
εγκλήματα πολέμου και όλες τις δολοφονίες. Για να αποδοθεί δικαιοσύνη,
πρέπει να υπάρχει επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας καθώς και των γυναικοκτονιών, από το τουρκικό κράτος και τους συμμάχους του.
Για το άμεσο μέλλον ζητάμε να σταματήσει η κοινωνική και υλική κρίση, η
οποία προκλήθηκε από την τουρκική εισβολή και την βία, από τον εκτοπισμό
του πληθυσμού, από τα εγκλήματα πολέμου και τους αμέτρητους βιασμούς
που διαπράχθηκαν.
Τα ακόλουθα μέτρα που προτείνουμε, ζητάμε να ληφθούν άμεσα από την
διεθνή κοινότητα:
◊ Μία ζώνη “NoFly” πάνω από την Βόρεια Συρία, για να σταματήσει ένα
μέρος της αδιάκριτης βίας και να επιτραπεί στις δυνάμεις αυτοάμυνας να προστατεύσουν το λαό τους από τις μαζικές σφαγές.
◊ Τερματισμό της κατοχής, της γενοκτονίας καθώς και της γυναικοκτονίας
και άμεση αποχώρηση του τουρκικού στρατού και όλων των συμμαχικών
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στρατιωτικών του δυνάμεων, από την περιοχή της Συρίας.
◊ Παρουσία των ειρηνευτικών δυνάμεων της Διεθνούς Κοινότητας στα
τουρκο-συριακά σύνορα, για την πρόληψη επιπλέον επιθέσεων του τουρκικού στρατού.
◊ Άμεσες οικονομικές κυρώσεις για το τουρκικό κράτος και διακοπή κάθε
εμπορίου όπλων με αυτό.
◊ Άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη περιοχή της Αυτόνομης Διοίκησης της Βορειοανατολικής Συρίας.
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