ΥΠΟΘΕΣΗ
Ραχάφ Μοχάμεντ αλ Κούνουν εναντίον Κράτους

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στη χώρα της Σαουδικής Αραβίας απαγορεύεται σε γυναίκες να παντρεύονται ή να
παίρνουν διαζύγιο, να συναναστρέφονται ελεύθερα με ανθρώπους του αντίθετου
φύλου, να εμφανίζονται δημοσίως χωρίς να φορούν μία ολόσωμη μπούρκα, να κάνουν
αίτηση για εθνική ταυτότητα ή διαβατήριο χωρίς την άδεια του άντρα-κηδεμόνα τους.
Στις αρχές του Ιανουαρίου του 2019, η 18χρονη Ραχάφ Μοχάμεντ αλ Κούνουν από τη
Σαουδική Αραβία, σε μια προσπάθεια της να φύγει από το σκληρό καθεστώς που
επικρατεί στη γενέτειρά της, διέφυγε αεροπορικώς από την χώρα της μέσω του
αεροδρομίου του Κουβέιτ (αντίθετα με τη Σαουδική Αραβία, στο Κουβέιτ δεν
χρειάζεται η έγκριση του άνδρα-κηδεμόνα, ώστε μια γυναίκα να φύγει) ταξιδεύοντας
προς την Αυστραλία. Σχεδίαζε να φτάσει στην Αυστραλία και να ζητήσει άσυλο ως
πολιτικός πρόσφυγας. Ωστόσο, η νεαρή
συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο
Σουβαρναμπούμι της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδης, από όπου θα έπαιρνε την πτήση για
Αυστραλία. Οι ταϊλανδικές αρχές συνέλαβαν την 18χρονη, η οποία προέβη σε
καταγγελία στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ισχυριζόμενη πως το
διαβατήριό της κατασχέθηκε από αντιπρόσωπο της πρεσβείας της Σαουδικής Αραβίας
στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, στο διεθνές αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι.
Η νεαρή κοπέλα κάνει έκκληση μέσω των διεθνών μέσων ενημέρωσης και του Twitter
να μην απελαθεί στην Σαουδική Αραβία, καθώς φοβάται πως η οικογένειά της θα την
σκοτώσει ή θα τη βασανίσει, επειδή αποφάσισε να "ζήσει ελεύθερη". Με αυτόν τον
τροπο ζητάει βοήθεια «από οποιαδήποτε χώρα είναι διατεθειμένη να την
προστατεύσει», όπως η ίδια δηλώνει σε αναρτήσεις της.
Η Ταϊλανδή δικηγόρος Ναντασίρι Μπέργκμαν που υπερασπίζεται την νεαρή Ραχάφ
κατέθεσε αίτηση ασύλου και απευθύνθηκε στην υπηρεσία προσφύγων του ΟΗΕ σε μία
προσπάθεια να εμποδιστεί η απέλαση της 18χρονης. Οι αρμόδιες αρχές της χώρας,
ωστόσο, εμμένουν στην απέλασή της και η αίτηση δεν έγινε δεκτή, καθώς όπως λένε
παραβίασε τους νόμους της χώρας της.

Η ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ

Η δικηγόρος της νεαρής Ραχάφ προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο με το αίτημα να
ακυρωθεί η απόφαση που απορρίπτει την αίτηση παροχής ασύλου, ως αντικείμενη
στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Από τη μεριά
τους, οι αρμόδιες αρχές αντιτάσουν το επιχείρημα ότι κατά το εθνικό δίκαιο της
Ταϊλάνδης έχουν διακριτική ευχέρεια ως προς το περιεχόμενο της απόφασης επί
αίτησης ασύλου, ενώ η άρνηση δεν αντιτίθεται στο διεθνές δίκαιο, στη διεθνή
πρακτική και στα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

