
16 μέρες Ακτιβισμού ενάντια στην έμφυλη βία:

Βελτίωση της αξιολόγησης και της διαχείρισης του ρίσκου 

στις περιπτώσεις της συντροφικής βίας

  
Από σήμερα 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, μέχρι τη 
10η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Μέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στηρίζουμε τις 16 μέρες Ακτιβισμού 
ενάντια στην έμφυλη βία. Αυτή είναι μια περίοδος κατά την οποία εντατικοποιούμε τις δράσεις και τις 
εκστρατείες για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και Κοριτσιών ανά τον κόσμο.

Φέτος ευαισθητοποιούμε για τη Βία κατά των Γυναικών ξεδιπλώνοντας σημαντικές δράσεις που 
υλοποιήθηκαν το 2019. Κάνουμε αρχή με ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της αξιολόγησης
και της διαχείρισης του ρίσκου στις περιπτώσεις της συντροφικής βίας, ώστε να προλαμβάνονται οι 
γυναικοκτονίες.

Κατά μέσο όρο, μια γυναίκα δολοφονείται κάθε μέρα, από τον σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς της, 
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο τα τελευταία 19 χρόνια περισσότερες από 37 
γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν από άντρες. Η αστυνομία ή/και άλλες κρατικές υπηρεσίες 
γνώριζαν για την πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων.

Ανακοινώνουμε τη δημοσίευση του οδηγού αξιολόγησης κινδύνου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Ισότητας Φύλων (EIGE), ο οποίος έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη στήριξη της αστυνομίας, ώστε να 
αποτρέπει τις επαναλαμβανόμενες και θανατηφόρες πράξεις συντροφικής βίας και να σώζει ζωές. 
Είμαστε περήφανες για τη συμμετοχή μας σε αυτό το έργο - η διευθύντρια του MIGS, Σουσάνα Παύλου 
είναι μία από τις συγγραφείς του οδηγού.

Μια από τις καινοτομίες του οδηγού είναι η διατμηματική προσέγγιση στην αξιολόγηση κινδύνου, η 
οποία δείχνει πώς η αστυνομία και άλλοι αρμόδιοι φορείς από τους τομείς της  δικαιοσύνης και της 
υγείας μπορούν να συνεργαστούν, για να διασφαλίσουν ότι τα θύματα της συντροφικής βίας θα έχουν 
πρόσβαση σε ουσιαστικές και σωτήριες για τη ζωή δημόσιες υπηρεσίες.



Απαιτούμε από την Αστυνομία Κύπρου και τους αρμόδιους φορείς στους τομείς της υγείας, της 
κοινωνικής πρόνοιας και της δικαιοσύνης να υιοθετήσουν αυτές τις συστάσεις για να αναπτύξουν 
αποτελεσματικότερες δράσεις και πολιτικές στην πρόληψη της συντροφικής βίας και των 
γυναικοκτονιών στην Κύπρο.

Ο οδηγός για την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου βρίσκεται εδώ.

Για την έκθεση επισκόπησης σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του κινδύνου, κάντε κλικ 
εδώ.
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