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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Η Συμβουλευτική  Επιτροπή  για  την  Πρόληψη  και  Καταπολέμηση  της  Βίας  στην  Οικογένεια
(ΣΕΠΚΒΟ) εκφράζει το συγκλονισμό της για την πρόσφατη δολοφονία της 26χρονης γυναίκας,
μητέρας ενός ανήλικου παιδιού, από τον πρώην σύντροφό της.

Την Παρασκευή μετρήσαμε ακόμα μια νεκρή γυναίκα, την 8η γυναίκα θύμα βίας το τελευταίο
διάστημα.  Ακόμα μια  δολοφονία που διαπράχθηκε στα πλαίσια της έμφυλης βίας κατά των
γυναικών στην κυπριακή κοινωνία. 

Η ΣΕΠΚΒΟ θεωρεί απαράδεκτο τον τρόπο που κάποια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
μεταδίδουν  τις  απόπειρες  δολοφονίας  γυναικών και  δολοφονίες  γυναικών.  Αντί  τα  ΜΜΕ να
κάνουν  λόγο  για  γυναικοκτονία,  ρομαντικοποιούν  τις  δολοφονίες  με  τίτλους  ειδήσεων  που
μιλούν για «οικογενειακή τραγωδία», «έγκλημα πάθους», ή πως «το χέρι του θύτη το όπλισε η
ζήλια και η αγάπη», καθώς και άλλες υπόνοιες που ενοχοποιούν ή προσδίδουν συμμετοχή στην
αποτρόπαια  πράξη  από  το  θύμα,  ανακατασκευάζοντας  την  πραγματικότητα.  Τέτοιοι  τίτλοι
ειδήσεων δυσχεραίνουν το έργο όλων εμάς που έχουμε υποχρέωση να λέμε τα πράγματα με το
όνομά  τους.  Να  κατονομάσουμε  δηλαδή,  ως  κοινωνία,  ότι  όλες  αυτές  οι  γυναίκες
δολοφονήθηκαν  επειδή  ακριβώς  ήταν  γυναίκες,  και  όχι  επειδή  «αγαπήθηκαν  πολύ»  ή
«προκάλεσαν» το σύντροφό τους.  

Οι  δολοφονίες  γυναικών  το  τελευταίο  χρονικό  διάστημα  στον  τόπο  μας,  καταδεικνύουν  ότι
τίθεται μείζον θέμα ασφάλειας και προστασίας των γυναικών θυμάτων βίας. Η ΣΕΠΚΒΟ καλεί το
κράτος να θέσει ως πολιτική προτεραιότητα το σημαντικό αυτό θέμα και να προχωρήσει άμεσα
στη ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου για τη βία κατά των γυναικών, σε συμμόρφωση με τις
πρόνοιες της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση
της  Βίας  κατά  των  Γυναικών  και  της  Ενδοοικογενειακής  Βίας  (Σύμβαση  της
Κωνσταντινούπολης), την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε στις 10 Νοεμβρίου 2017. Η
Σύμβαση  της  Κωνσταντινούπολης  αποτελεί  το  μονο  δεσμευτικό,  διεθνές  εργαλείο  που
αναμένεται  να  συμβάλει  ουσιαστικά  στη  διαμόρφωση  αποτελεσματικών  πολιτικών  για  την
πρόληψη  όλων  των  μορφών  βίας  κατά  των  γυναικών,  στην  προστασία,  στήριξη  και
ενδυνάμωση των θυμάτων βίας και στην παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

Η ΣΕΠΚΒΟ ζητά επίσης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και  Δημοσίας Τάξεως και  από τον
Αρχηγό Αστυνομίας, όπως επανακαθορίσουν άμεσα τον τρόπο αξιολόγησης και χειρισμού των
περιστατικών βίας κατά των γυναικών από την Αστυνομία,  με ρητές και  ξεκάθαρες οδηγίες,
ιδιαίτερα αναφορικά με τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας που πρέπει να παρέχονται  στα
θύματα βίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 30% των γυναικών που δολοφονήθηκαν στην Κύπρο,
από το 2000, ήταν με όπλο. Συνεπώς, το υφιστάμενο πλαίσιο άδειας οπλοκατοχής θα πρέπει
να αναθεωρηθεί, με εισαγωγή αυστηρών κριτηρίων και περιορισμών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
όπου ο κάτοχος σχετίζεται με αναφορές/ καταγγελίες/ αδικήματα βίας.

Η  εξάλειψη  της  βίας  κατά  των  γυναικών  και  της  ενδοοικογενειακής  βίας  αποτελεί  βασική
προϋπόθεση  μιας  υγιούς  και  ανεπτυγμένης  δημοκρατικής  κοινωνίας  που  οφείλει  να
προστατεύει και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, και την ισότητα των φύλων.
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