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Suriye’de Kadına karşı şiddet: Sessizliği Kırmak

http://www.fidh.org/Suriye-de-Kadina-karsi-siddet-Sessizligi-Kirmak-13136

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) Aralık 2012 tarihinde Arap Kadınları Örgütü (AWO) ile
birlikte Suriye’deki krizden kaçıp Ürdün’e sığınan Suriyeli kadınlar ile biraraya gelmesi için
uluslararası bir keşif heyetini Ürdün’e gönderdi. 

Heyetin asıl amacı, devam eden çatışmanın kadınlar üzerindeki etkilerini tespit etmek ve kadınlara yönelik
spesifik şiddet formlarının belgelenmesine çalışmak oldu. 

FIDH heyeti Zaatari, Kral Abdullah Parkı ve Cyber City olmak üzere üç adet mülteci kampını ziyaret edip,
Amman, Rusaifa, Dhleil ve Sama Sarhan’da (Zarka Valiliği) “resmi” kampların dışında yaşayan 80 mülteci
ile biraraya geldi. 

Cinsel şiddet suçlarının boyutunu ölçmek son derece zor olmakla beraber, özellikle bu tarz suçların getirdiği
damgalama yüzünden örüntüler hakkında çıkarımlar yapmak da güçtür. 
Ancak görüşülen bütün mülteciler cinsel şiddet vakalarına şahit olduklarını veya böyle vakaları duyduklarını
belirtirken, ülkeden kaçma kararı almalarında tecavüze uğrama korkusunun belirleyici olduğunu söylediler. 

Görüşülen kadınların bir kısmı, evleri aranırken, kontrol noktalarında durdurulduklarında ve
tutuklandıklarında hükümet yanlısı kuvvetler tarafından tecavüze uğradıklarını veya başka şekillerde cinsel
şiddete maruz kaldıklarını dolaylı olarak ima ettiler. 
Hükümet karşıtı silahlı grupların bu tarz suçları işledikleri de anlatıldı. 

Görüşülenlerin pek çoğu, kadınların bilgi edinmek amaçlı veya mahkumların serbest kalmasına karşılık
pazarlık malzemesi olarak çatışmanın bütün tarafları tarafından kaçırılma riski ile karşı karşıya olduklarını
belirtti. 

Pek çok kadın ve destek hizmeti sağlayan örgüte göre, aileler tecavüze uğrayanı evlenmeye zorlayarak
“olayı kapatmaya” çalışıyorlar. 

Damgalanma riski ve tecavüz mağdurlarının dışlanması bir sessizlik kültürü yaratırken, kadınların cinsel
şiddet suçlarını ihbar etmesini engelliyor. Sonuç olarak, tıbbi ve psiko-sosyal yardıma ihtiyaç duyanların çok
büyük bir bölümünün bu tarz hizmetlere erişimi bulunmuyor. 

FIDH bu bilgi notunun sonunda farklı paydaşlara yönelik bir dizi tavsiye sunmaktadır. Ekte ingilizce olarak
bulabilirsiniz. 
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