
   

Λευκωσία, 25 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
25 Νοεμβρίου

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών,
η  Συμβουλευτική  Επιτροπή  για  την  Πρόληψη  και  Καταπολέμηση  της  Βίας  στην
Οικογένεια  εκφράζει  την  ικανοποίηση  της  για  την  απόφαση  της  κυβέρνησης  να
κυρώσει  τη  Σύμβαση  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  για  την  Πρόληψη  και
Καταπολέμηση  της  Βίας  κατά  των  Γυναικών  και  της  Ενδοοικογενειακής  Βίας,
γνωστής και ως Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

Η  Σύμβαση  αποτελεί  το  πρώτο  δεσμευτικό,  διεθνές  εργαλείο  που  μπορεί  να
συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση αποτελεσματικών  πολιτικών για την πρόληψη
όλων  των  μορφών  βίας  κατά  των  γυναικών,  στην  προστασία,  στήριξη  και
ενδυνάμωση των θυμάτων, καθώς και στην παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

Παρόλο που η βία ενάντια στις γυναίκες αποτελεί ποινικό αδίκημα και καταπάτηση
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών, δυστυχώς, η έκταση και η σοβαρότητα
του  προβλήματος  της  βίας  ενάντια  στις  γυναίκες  στην  Κύπρο  παραμένει  μια
πραγματικότητα.  Αυτό  έχει  επιβεβαιωθεί  και  από  τα  ευρήματα  της  πρώτης
παγκύπριας έρευνας για την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών, που έγινε για
τη Συμβουλευτική Επιτροπή το 2012. 

Παρόλο που η Συμβουλευτική Επιτροπή αναγνωρίζει τις σημαντικές βελτιώσεις στην
αντιμετώπιση  των  περιστατικών  ενδοοικογενειακής  βίας,  παράλληλα  παρατηρεί
σημαντικά  κενά  σχετικά  με  την  άμεση  ανταπόκριση  και  διαχείριση  τέτοιων
περιστατικών.  Τα  κενά  αυτά  συνδέονται  με  την  έλλειψη  εξειδίκευσης  των
επαγγελματιών που απασχολούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες και τη μη ικανοποιητική
διατμηματική  συνεργασία  τους.  Ως  αποτέλεσμα,  οι  γυναίκες  θύματα  συχνά
επαναθυματοποιούνται  χωρίς  να  λαμβάνουν  ουσιαστική  προστασία,  στήριξη  και
φροντίδα.  Για  το  σκοπό  αυτό,  έχει  ετοιμαστεί  το  Εθνικό  Σχέδιο  Δράσης  για  την
Πρόληψη και  Καταπολέμηση της  Βίας  στην  Οικογένεια  (ΕΣΔ 2017-2019)  από τη
Συμβουλευτική Επιτροπή, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Μάιο
2017.

Οι βασικοί στόχοι του ΕΣΔ είναι οι ακόλουθοι: 
 Η παρακολούθηση του προβλήματος της βίας στην οικογένεια
 Η πρόληψη του φαινομένου της βίας στην οικογένεια
 Η επιμόρφωση και εξειδίκευση των επαγγελματιών
 Η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας
 Η ενίσχυση των υπηρεσιών προστασίας και στήριξης θυμάτων βίας στην 

Οικογένεια
 Ο συντονισμός και αξιολόγηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
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Σημαντικό  είναι  ότι  το  νέο  ΕΣΔ,  μεταξύ  άλλων,  επιχειρεί  μέσα  από  διάφορες
θυματοκεντρικές δράσεις να ικανοποιήσει βασικές ανάγκες που προκύπτουν από την
εφαρμογή της Σύμβασης, όπως το κεντρικό αρχείο στατιστικών δεδομένων, καθώς
και την συγκέντρωση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στήριξης και προστασίας
γυναικών θυμάτων βίας σε μια δομή για αποφυγή της επαναθυματοποίησης τους. 

Η βία κατά των γυναικών και η ενδοοικογενειακή βία έχει καταστροφικές συνέπειες,
όχι μόνο στις ζωές αυτών που επηρεάζονται, αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. Το
κράτος  έχει  υποχρέωση  να  λάβει  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  την  προάσπιση  και
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. 

Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια
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