Η «απαβική άνοιξη» σέβεται την Σαπία
ΠΔΣΡΟ Ι. ΠΑΡΑΡΑ
Μεηά ηα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα πνπ εθδειώζεθαλ ζηε Βόξεηα
Αθξηθή, αξρέο ηνπ 2011, θαη είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλαηξνπή ηνπ
θαζεζηώηνο Μνπκπάξαθ ζηελ Αίγππην, αιιά θαη άιισλ δηθηαηνξηώλ ζηηο
ρώξεο ηνπ Μαγθξέκπ θπξίσο, αξθεηνί ππνζηήξημαλ (π.ρ. N. Nougayrède, Le
Monde, 4.3.2011), όηη ην θίλεηξν ησλ εμεγεξζέλησλ ήηαλ, πξνερόλησο, ε
εγθαζίδξπζε θαη εθεί κνξθήο δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο, κε θαηνρύξσζε
αηνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ πνπ κέρξη ηόηε ζηεξνύληαλ, θαηά ην
πιείζηνλ, νη άξαβεο-κνπζνπικάλνη.
Kαηά ηε γλώκε απηή, νη εμεγέξζεηο νθείινληαλ ζην όηη νη
πνιπάλζξσπεο απηέο θνηλσλίεο, αθελόο επί πνιιά έηε είραλ δήζεη ζε
θαζεζηώο δηθηαηνξηθό θαη, αθεηέξνπ, δηόηη έηζη ζα απεγθισβίδνλην από
θαλόλεο ηνπ ηζιακηθνύ λόκνπ (είλαη ε ιεγνκέλε αξία), νη νπνίνη είλαη
αζύκβαηνη κε ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ δπηηθνύ ηύπνπ (Οηθνπκ.
Γηαθήξπμε ηνπ 1948 θαη ΔΓΑ ηνπ 1950), όπσο έρεη ήδε θξίλεη θαη ην
Δπξσπ. Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ κε ηελ απόθ. Refah Partisi
κατά Τοσρκίας (2003).
Όκσο, έρεη ππνζηεξηρζεί θαη ε γλώκε, όηη νη εμεγέξζεηο απηέο ησλ
εμαζιησκέλσλ πιεζπζκώλ νθείινληαλ θπξίσο ζηελ πιήξε νηθνλνκηθή
αλέρεηα θαη ηελ πείλα πνπ κάζηηδε ηνπο πιεζπζκνύο απηνύο, νη νπνίνη


Σν θείκελν δεκνζηεύηεθε ζηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή ζηηο 13.01.2012.



Ο Π. Ι. Παραράς είλαη επίηηκνο αληηπξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο θαη
θαζεγεηήο ζπληαγκαηηθνύ δηθαίνπ.
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απνδεηνύζαλ ηώξα ηελ βειηίσζε ησλ όξσλ δηαβίσζεο. Γελ εθάλε δε όηη ην
άκεζν θίλεηξν ήηαλ ε αλάγθε ζεβαζκνύ ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξώπνπ,
κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη, ηδίσο δε ησλ γπλαηθώλ, ε ζέζε ησλ νπνίσλ είλαη
ππνβαζκηζκέλε ζην θείκελν ηεο αξία, αλ ιεθζεί ππ’όςηλ, π.ρ., όηη ν
αθξσηεξηαζκόο ησλ άθξσλ, ζε πεξίπησζε θινπήο, ν ιηζνβνιηζκόο ησλ
γπλαηθώλ γηα απηζηία ή ε επηβνιή ζαλαηηθήο πνηλήο ζε πεξίπησζε αιιαγήο
ζξεζθείαο, είλαη κεξηθνί από ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο.
Φαίλεηαη, ινηπόλ, όηη ε δεύηεξε απηή γλώκε (Π. Παξαξάο,
πληαγκαηηθόο πνιηηηζκόο θαη ΓηΑ, Αλη. Ν. άθθνπιαο, Οθηώβξ. 2011,
ζει. 77-79) κάιινλ επαιεζεύεηαη από ηηο πνιηηηθέο πνπ εμάγγεηιαλ νη λένη
εγήηνξεο ζηα επηκέξνπο θξάηε.
Δηδηθώηεξα, ζηελ Αίγππην, ελώ νη γπλαίθεο κάρνληαλ ζην πιεπξό ησλ
αλδξώλ θαηά ηνπ Μνπκπάξαθ, ε λέα ηάμε πξαγκάησλ ζπξξηθλώλεη ηα
δηθαηώκαηά ηνπο: θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπο λα δεηνύλ δηαδύγην,
αλαζεώξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Αηγύπηνπ ζε δηεζλείο ζπλζήθεο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ γπλαηθώλ, εκπόδηα ζηελ κόξθσζή ηνπο (ην 50% ησλ
γπλαηθώλ ζηελ Αίγππην εμαθνινπζνύλ λα κε γλσξίδνπλ γξαθή θαη
αλάγλσζε). Μεηαδίδεηαη δε όηη εθόζνλ αλαιάβνπλ ηελ εμνπζία νη “Αδειθνί
Μνπζνπικάλνη” (1928), ζα ππάξμνπλ πξνζπάζεηεο γηα εθδίσμε ησλ
γπλαηθώλ από ηελ πνιηηηθή, σο θαη γηα γεληθεπκέλε ρξήζε ηεο ηζιακηθήο
καληίιαο (βι. “Καζεκεξηλή” ηεο 11.11.2011: Σα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ
ζηελ Αίγππην νπηζζνδξνκνύλ). ην δε πξνεηνηκαδόκελν ύληαγκα δελ
θαηνρπξώλνληαη αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, νη θόπηεο κάιινλ δελ ζα
εμαζθαιίζνπλ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, ελώ, αληηζέησο, ζα δηαηεξεζεί ζε
ηζρύ ην άξζξν 2 ηνπ παιαηνύ πληάγκαηνο πνπ δηαθεξύζζεη όηη ε αξία
είλαη ε θπξίαξρε λνκνζεηηθή βάζε (D. Ignatius, “Καζεκεξηλή” ηεο
13.11.2011). Ο δε αληηπξόεδξνο ηνπ θόκκαηνο ησλ “Αδειθώλ” Issam Al2

Arian, δηαθεξύζζεη όηη ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ είλαη ζεβαζηά, κόλνλ
εθόζνλ δελ αληηβαίλνπλ ζην λόκν ηνπ Ιζιάκ (Courrier International, n°
1099/24-30.11.2011, ζει. 14).
ηε Ληβύε, εληππσζηάδεη ε δέζκεπζε ησλ πξνζσξηλώλ αξρώλ όηη ε
αξία ζα απνηειέζεη ην ζεκέιην ηνπ λένπ πληάγκαηνο θαη ζα επηηξέπεηαη ε
πνιπγακία. Ο Πξόεδξνο ηνπ Μεηαβαηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληειηδαιίι
δήισζε όηη ε αξία ζα είλαη ην αλώηαην ύληαγκα γηα θάζε κνπζνπικάλν
(ξεπνξηάδ Reuters κε ηίηιν «Ιζιακηθόο λόκνο ηώξα ζηε Ληβύε»,
“Καζεκεξηλή” ηεο 25.10.2011). Ξελίδεη, ινηπόλ, ε απηόζη αλακεηαδηδόκελε
δήισζε ηεο εθπξνζώπνπ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Κάζξηλ Άζηνλ: «Πεξηκέλνπκε από ηε λέα Ληβύε λα βαζηζηεί ζηνλ ζεβαζκό
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο»! Μα είρε
θάπνηα έλδεημε από ην παξειζόλ όηη νη κνπζνπικαληθέο θνηλσλίεο θαη νη
πνιηηηθνί πξντζηάκελνί ηνπο ζα άξρηδαλ θάπνηε λα εθαξκόδνπλ ηα
δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ, όπσο απηά ηζρύνπλ γηα όιε ηελ Δπξώπε θαη
θαηαγξάθνληαη κέζα ζηελ ΔΓΑ;
Σα πξάγκαηα είλαη θάπσο δηαθνξεηηθά γηα ηελ Σπλεζία. ηηο εθινγέο
γηα πληαθηηθή πλέιεπζε ηεο 23.10.2011 ππεξίζρπζε ην ηζιακηθό θόκκα
Ennahda, ν δε Ali Mezghani, θαζεγεηήο Ννκηθήο, πξνηξέπεη ηνπο
εθιεγκέλνπο ζηε πλέιεπζε λα ζπληάμνπλ ύληαγκα πνπ λα κε πξνβιέπεη
ηελ πνιπγακία, λα απαγνξεύεη ηνλ αθξσηεξηαζκό ηνπ ρεξηνύ ή ηνλ
ιηζνβνιηζκό ηεο γπλαίθαο (“Le Monde” ηεο 21.10.2011). Οη εγέηεο ηνπ
θόκκαηνο απηνύ έρνπλ δεζκεπζεί λα θαζηεξώζνπλ ίζεο επθαηξίεο ζηελ
εθπαίδεπζε, ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, αθόκε θαη ηελ ειεπζεξία ησλ γπλαηθώλ
λα επηιέμνπλ ή όρη ηελ ηζιακηθή ελδπκαζία. Αλ πξαγκαηνπνηεζνύλ νη
παξαηλέζεηο απηέο, ε Σπλεζία ζα απνηειέζεη ηελ πξώηε αξαβηθή
“δεκνθξαηία”, κε ηελ δπηηθνεπξσπατθή έλλνηα ηνπ όξνπ.
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Σα εθηεζέληα παξαδείγκαηα δελ άγνπλ βέβαηα ζε ςόγν απηώλ ζηα
νπνία πηζηεύνπλ νη κνπζνπικάλνη νύηε θαη ησλ θεηκέλσλ πνπ ηνπο ηα
επηβάιινπλ.

Άιισζηε,

ν

ηζιακηθόο

θόζκνο,

έρνληαο

πνιηηηζκηθή

ηδηαηηεξόηεηα πνπ νθείινπκε λα ζεβόκαζηε (ν λ. 3520/2006 θύξσζε ηε
Γηεζλή ύκβαζε πνπ πξνζηαηεύεη ηελ πνιπκνξθία ησλ πνιηηηζκηθώλ
εθθξάζεσλ), νπδέπνηε είρε δερζεί ηελ νηθνπκεληθόηεηα ησλ δηθαησκάησλ
ηνπ αλζξώπνπ δπηηθνύ ηύπνπ.
Γελ

εμεγέξζεθαλ,

ινηπόλ,

νη

άξαβεο-κνπζνπικάλνη

γηα

λα

θαηαξγήζνπλ ηελ αξία θαη λα εθαξκόζνπλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ηεο
Γύζεο, νύηε όκσο θαη απηά κπνξνύλ λα ηνπο επηβιεζνύλ έμσζελ (…), δηόηη
πξέπεη λα ζεβόκαζηε ό,ηη απνηειεί πεξηερόκελν ηνπ δηθνύ ηνπο πνιηηηζκνύ.
Άιιν είλαη ην δήηεκα όηη νξηζκέλνη εθ ησλ ηζιακηζηώλ (νη ξηδνζπάζηεο
ζαιαθηζηέο) ζέινπλ λα πξνσζήζνπλ ηα δηθά ηνπο πηζηεύσ ζηνλ δπηηθό
θόζκν.
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