
Navdušeni gledalci so prejšnji četrtek v Parizu 
Vito Mavrič in Janija Kovačiča, ki sta tam 
nastopila s šlagerji in pesmimi Vitomila Zupana, 
nagradili s tako burnim aplavzom, da sta se kar 
štirikrat poklonila, in seveda sta morala imeti 
še podaljšek. Koncert v kulturnem centru, ki je 
v lasti Mestne občine Pariz, konceptualno pa 
se posveča medkulturnemu dialogu, promociji 
državljanskih vrednot, enakopravnosti in 
univerzalizma, je bil popoln uspeh.

Vita Mavrič z Janijem Kovačičem pred odhodom na vajo na 
Montparnassu, v znameniti kavarni Closerie des Lilas, v kateri 
so posedali Ernest Hemingway, Albert Camus, Picasso in drugi 
slavni protagonisti Izgubljene generacije. 

G lasbeno predstavo Šla-
gerji in pesmi iz zapora, 
ki je izšla tudi na albumu, 

sta Vita in Jani v slabih dveh letih 
predstavila na vseh koncih Slovenije, 
pa tudi v Pragi, Budimpešti in na Du-
naju. »Zupan je popotoval, plul, bo-
ksal, ljubil, se vojskoval, popival ... in 
pred drugo svetovno vojno je vedel, 
kaj se dogaja v Parizu. To sva jim šla 
povedat. Da pa bi bil večer polnejši, 
je poskrbel francoski kolega, igralec 
Jean-Philippe Raymond, ki je k na-
stopu pripravil uvod z interpretaci-
jo odlomkov iz Zupanovega romana 
Levitan in k vsaki pesmi dodal nekaj 
biserov s svojimi komentarji,« je po-
vedala Vita, ki je med nastopom z 
veseljem opazovala občinstvo v pol-
ni dvorani. Bilo je nekaj Slovencev, 
med njimi tako rekoč vsi predstavni-
ki naše ambasade, drugi pa so bili do-
mačini. »Ta kulturni center ima svojo 
publiko. Je konceptualno usmerjen 

Vita Mavrič in Jani Kovačič  
navdušila v Parizu

Parižani so 
odkrili Zupana

in od tod tudi publika, ki redno spre-
mlja program. Zupan jo je fasciniral. 
Kot sem se po koncertu pogovarjala z 
nekaterimi, ki so prišli čestitat v zao-
drje, jih je najbolj navdušila dvojnost, 
ki jo je čutiti v predstavi: po eni strani 
izrazita eksistencialna bolečina, ki jo 
je s svojo interpretacijo tako presun-
ljivo podal Jani, in melanholija, ki 
žari iz besedil, napisana na šlagerje, 
ki jih izvajam jaz,« pravi umetnica, ki 
je bila celo malo presenečena nad re-
snično toplim in navdušujočim spre-
jemom. »Po nastopu smo bili vsi trije 
z Jean-Philippom vred zelo zadovolj-
ni.«

Vita in Jani bosta aprila Zupanovo 
ustvarjanje predstavila še v Kijevu, 
Mavričeva pa se počasi že pripravlja 
na verjetno največji dogodek v svoji 
karieri – na veliki koncert v Cankar-
jevem domu, na katerem bo 8. juni-
ja predstavila najboljše ob 30-letnici 
svojega ustvarjanja. (sj)

V njeni vasi Kočo v Sindžar-
ju na severu Iraka so 3. av-
gusta 2014 pripadniki tako 

imenovane Islamske države pobili 
vse moške. Lamija je pripadnica ira-
ških jazidov, ene od verskih manjšin, 
ki jo Isis sistematično pobija. Žen-
ske in otroke so zasužnjili, ugrabili 
so vsa dekleta, tudi Lamijo in njene 

Ko gledaš Lamijo Adži Bašar na fotografijah, 
posnetih pred nekaj meseci, se zgroziš. 

Na njenem mladem obrazu so še žive sledi 
eksplozije mine, ki je ubila njeno prijateljico, 

med begom je umrla tudi njena sestra. Pravi, da 
smrtnih krikov prijateljice ne bo nikoli pozabila. 

Danes so rane na obrazu že malo zaceljene, 
na eno oko je slepa, a jo bo operacija morda 
rešila slepote. Njenih notranjih brazgotin pa 

najbrž ne more nihče pozdraviti. A kljub temu 
devetnajstletnice, ki je bila dve leti v rokah 

bojevnikov in podpornikov Islamske države, 
nihče več ne more utišati.
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sestre. Nato so jih preprodajali raz-
ličnim moškim, pripadnikom IS ali 
njihovim podpornikom, in jih zlora-
bljali kot spolne sužnje.

poskus samomora. Lamija pri-
poveduje: »Hotela sem narediti sa-
momor, prerezala sem si žile, a so me 
dobili in oskrbeli. Po poskusu samo-
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glasom, »štirikrat so me dobili in me 
vrnili, vsakokrat so me pretepli s trdi-
mi predmeti. Enkrat se je name spra-
vilo sedem ljudi. Vsakič ko so me pri-
vedli nazaj, sem bila kaznovana. Tudi 
poniževali so me, da sem nevernica. 
Njihovo obnašanje je bilo živalsko.«

Kaj je z družino. Lamija ne ve 
natančno, kaj je z njeno družino. 
Očeta so skoraj zagotovo ubili že ob 
prvem pokolu moških v vasi, sestra 
je umrla med skupnim begom z La-
mijo, dve sestri in mlajši brat živita z 
njo v Nemčiji, ena sestra živi v Raki. 

O mami Lamija nima informacij, ali 
je živa ali ne. Prav tako ne ve, kaj je z 
enim od bratov, za drugega pa ve, da 
je v ujetništvu Isisa.

petič ji je uspelo. Lamiji je pe-
tič le uspelo pobegniti. Na žalost ni 
uspelo njeni sestri in prijateljici, iz-
gubili sta življenje. »Nihče mi ni ho-
tel pomagati. Če sem se zatekla v 
kakšno muslimansko hišo, mi niso 
pomagali. Sama sem se izvlekla iz 
položaja, v katerem sem bila.« Po 
pobegu se je na skrivaj dobila s svojo 
širšo družino, ki jo je oskrbela z de-
narjem – 7500 dolarjev – in s pomo-
čjo tamkajšnjih tihotapcev ljudi ji je 
uspelo za vedno pobegniti iz rok Is-
isa. Med begom je prišla do bolnišni-
ce v iraškem Kurdistanu, do najbliž-
jega varnega območja. Od tam so jo 
prepeljali na zdravljenje v Nemčijo.

Življenje v nemčiji. »Moje ži-
vljenje tu je zelo urejeno,« pravi 
Lamija, »zahvaljujem se nemški 
državi za vse, kar mi omogoča. 
Približno 1100 žensk in otrok, 
žrtev Isisa, se zdravi v Nem-
čiji. A Isis je še vedno v Iraku 
in ne počutim se dobro, ker se 

grozodejstva še vedno dogajajo, 
prav vsak dan. Upam, da bodo ob-

močja, ki so že osvobojena, dobila 
mednarodno zaščito.«

Kako je preživela takšna gro-
zodejstva? Kako je lahko norma-

len človek? »Seveda je bilo zelo tež-
ko,« pojasnjuje Adži Bašarjeva, »ni-
sem verjela, da mi bo uspelo pobe-
gniti. In tudi nisem verjela, da bom 
kot žrtev lahko govorila o tem v sve-
tu. Prav tako pa še danes ne morem 
verjeti, kaj so počeli otrokom.«

Zaščitite verske manjšine. 
»Kot žrtev kriminala, pokolov, ge-
nocida pozivam mednarodno sku-
pnost,« roti Bašarjeva, »naj zaščiti 
verske manjšine, naj pomaga lju-
dem, ki so bili žrtve posilstev, mu-
čenja. Morda bo nastala še kakšna 
hujša skupina, kot je Isis. Zdaj je v 
suženjstvu Isisa 3800 žensk in otrok. 
Otroke šolajo za vojake, kriminalce, 
perejo jim možgane, da bodo ubijali 
svoje ljudi. Te ženske in otroke je tre-
ba osvoboditi. Veliko moških in žen-
sk je po mučenjih naredilo samomor 
zaradi posilstev, prodaje sorodnikov, 
mam, sester, tega niso prenesli. Ob 
pobegu je moja prijateljica stopila 
na mino, slišala sem njene krike, ki 
jih ne morem pozabiti. Takrat sem 
si obljubila, da bom svetu govorila o 
tem, dokler bo treba.« 

Evropski parlament od leta 1988 vsako leto podeli nagrado 
Saharova posameznikom ali organizacijam, ki so se posebej 
odlikovali pri svojem zavzemanju za človekove pravice in 
svobodo govora. Dobitniki prejmejo finančno podporo za 
svoja prizadevanja. Nadia Murad in Lamija Adži Bašar, ženski, 
ki sta pobegnili iz suženjstva teroristov tako imenovane 
Islamske države, sta 13. decembra na plenarnem zasedanju 
v Strasbourgu dobili nagrado Saharova za svobodo misli. 
Parlament želi z nagrado poudariti pomen njunega boja za 
pravice jazidov v Iraku. Ta verska in etnična skupnost živi pod 
grožnjo genocida. »ISIS je zasužnjil več kot 3500 otrok in žensk. 
Vsak dan umrejo tisočkrat,« je na slavnostni podelitvi nagrade 
Saharov dejala Lamija.

Po zadnjih ocenah ostaja 
v ujetništvu 3800 jazidskih 
žensk in otrok. Na stotisoče 
jih je notranje razseljenih 
v Iraku. Številni drugi so 
postali begunci.

Vsak dan

»Svetu bom govorila o genocidu, mučenju, posilstvih, dokler bo treba.«

lamija Adži 
Bašar, dobitnica 
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Saharova za 
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2016

umrejo tisočkrat
mora sem si rekla, da to nima smisla, 
da sem bolj koristna živa kot mrtva 
– že takrat sem hotela vse to nekoč 
sporočiti svetu.« To je bilo na začetku 
njene sužnosti. Isis je imel ženske in 
otroke petnajst dni zaprte v vasi, ho-
teli so jih prisiliti, da sprejmejo islam. 
Pozneje so jih odpeljali iz vasi, ženske 
so prodajali moškim, otroke pa so za-
čeli učiti vojskovanja. Lamija je bila 
ob vdoru v vas stara petnajst let, ho-
dila je v osnovno šolo, v deveti razred, 
doma so imeli kmetijo. »Petkrat sem 
pobegnila,« na videz neprizadeto pri-
poveduje Lamija s tihim in mirnim 


