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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

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

Με  την  ευκαιρία  της Παγκόσμιας  Ημέρας  για  την  Εξάλειψη  της  Βίας  κατά  των
Γυναικών, η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας
στην Οικογένεια (ΣΕΠΚΒΟ)  τονίζει ότι η βία ενάντια στις γυναίκες αποτελεί ποινικό
αδίκημα και βασίζεται στις έμφυλες ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών.  

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα στατιστικά καταδεικνύουν ότι
οι γυναικοκτονίες έχουν μετατραπεί σε παγκόσμια μάστιγα.  Γυναικοκτονία σημαίνει
όταν  μια  γυναίκα  σκοτώνεται  λόγω του  φύλου  της,  δηλαδή ακριβώς  επειδή  είναι
γυναίκα. Το  2017,  σύμφωνα  με  σχετική  έκθεση  του  ΟΗΕ,  κατά  μέσον  όρο,  137
γυναίκες ανά τον κόσμο, δολοφονούνται καθημερινά από τον σύντροφό τους ή από
κάποιον  συγγενή  τους.  Σημειώνεται  επίσης,  ότι  8  από  τα  10  θύματα
ανθρωποκτονιών  που  διαπράχτηκαν  από  συντρόφους  τους  ήταν  γυναίκες.  Στην
Κύπρο, κατά τη χρονική περίοδο 2015 - 2019 είχαμε 24 δολοφονίες γυναικών και
κοριτσιών, η πλειοψηφία των οποίων αφορούσε έμφυλη βία κατά των γυναικών, με
αποκορύφωμα, μόνο μέσα στο 2019 να μετρούμε 10 δολοφονίες γυναικών, γεγονός
που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, δυστυχώς, ως έτος γυναικοκτονίας στον τόπο
μας.

Σημαντική  εξέλιξη  στην  αντιμετώπιση  του προβλήματος  αποτελεί  η  εξαγγελία  της
κυβέρνησης, τον Ιανουάριο του 2019, για τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας».
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από
τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της
Βίας  κατά  των  Γυναικών  και  της  Ενδοοικογενειακής  Βίας  (Σύμβαση  της
Κωνσταντινούπολης), το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία του «Σπιτιού
της Γυναίκας». Η εν λόγω απόφαση αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών της
ΣΕΠΚΒΟ  αναφορικά  με  την  επιτακτική  ανάγκη  συγκέντρωσης  όλων  των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών στήριξης και προστασίας των γυναικών θυμάτων βίας σε
μια  δομή.  Συγκεκριμένα,  από το  2016,  η  ΣΕΠΚΒΟ  είχε  υποβάλει  ολοκληρωμένη
πρόταση (Αρ.ΣΕ:1178-16 και ημερ.04.07.2016) για το θέμα στο αρμόδιο Υπουργείο.
Το «Σπίτι της Γυναίκας»  θα λειτουργήσει ως ένα διεπιστημονικό κέντρο, όπου ειδικά
εκπαιδευμένοι επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες θα εργάζονται κάτω από την
ίδια στέγη για σκοπούς παροχής στήριξης στα θύματα βίας και τις οικογένειες τους.
Επίσης,  εγκρίθηκε και λειτουργεί  Ad hoc Υπουργική Επιτροπή ειδικά για το θέμα
(αποτελούμενη  από  τους  Υπουργούς,  Εργασίας,  Πρόνοιας  &  Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως και Υγείας), υπό το Συντονισμό της
Συμβουλευτικής  Επιτροπής  για  την  Πρόληψη  και  Καταπολέμηση  της  Βίας  στην
Οικογένεια,  για  την  εποπτεία  των  ενεργειών  για  τη  δημιουργία  του  «Σπιτιού  της
Γυναίκας». 
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Παρά  την  πρόοδο  που  έχει  σημειωθεί,  εντούτοις  υπάρχουν  ακόμα  αρκετές
προκλήσεις. Η ΣΕΠΚΒΟ καλεί το κράτος να θέσει ως πολιτική προτεραιότητα το θέμα
της  ασφάλειας  και  προστασίας  των  γυναικών  θυμάτων  βίας.  Συγκεκριμένα,  η
ΣΕΠΚΒΟ καλεί τους ακόλουθους:

o Το  Υπουργείο  Εργασίας,  Πρόνοιας  και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  όπως
εντατικοποιήσει τις εργασίες για τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας». 

o Την  Αστυνομία  όπως  εφαρμόσει  ανεξαιρέτως  σε  όλους  τους  Τοπικούς
Αστυνομικούς Σταθμούς το «Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας σε
Περιπτώσεις Βίας Μεταξύ Πρώην ή Νυν Συζύγων, Συμβίων και Συντρόφων»,
το  οποίο  έχει  ήδη  υιοθετηθεί  από  το  2018  (Αρ.Φακ.11.02.001.001  και
ημερ.23.01.2018).

o Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όπως προχωρήσει άμεσα
με  τη  δημιουργία  κεντρικού  αρχείου  στατιστικών  δεδομένων  βίας  στην
οικογένεια,  με  βάση  τη  σχετική  ολοκληρωμένη  πρόταση  που  υπέβαλε  η
ΣΕΠΚΒΟ σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία, από το 2016  (Αρ.ΣΕ:
1196-16 και ημερ.30.11.2016).

o Τη Βουλή  των Αντιπροσώπων όπως προχωρήσει  άμεσα στη  ψήφιση  του
σχετικού νομοσχεδίου για τη βία κατά των γυναικών, προς συμμόρφωση με
τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, την οποία η Κυπριακή
Δημοκρατία  κύρωσε  στις  10  Νοεμβρίου  2017,  καθώς  και  τη  ψήφιση  του
νομοσχεδίου  για  την  Παρενοχλητική  Παρακολούθηση,  η  οποία  σχετίζεται
άμεσα με τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών.
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