
Δελτίο Τύπου Δικτύου Ενάντια στη Βία Κατά των Γυναικών

Είμαστε οι γυναίκες της Κύπρου. Κάθε ηλικίας, κάθε επαγγελματικής κατηγορίας και τάξης. Εργάτριες,

βουλευτίνες,  εκπαιδευτικοί,  ακαδημαϊκοί,  υπάλληλοι,  επαγγελματίες,  γιατρίνες,  δικηγορίνες,

μηχανικοί, δημοσιογράφοι, της τέχνης, κομμώτριες, άνεργες, παντρεμένες, χωρισμένες με συμβίο  ή

συμβία, με παιδιά ή χωρίς, Κύπριες ή αλλοδαπές εργαζόμενες στον τόπο μας. Η βία κατά των γυναικών

έρχεται από παντού, την παράγει και τη συντηρεί το πατριαρχικό μοντέλο εξουσίας. Και καραδοκεί ανά

πάσα στιγμή. 

Βαρεθήκαμε να μας δέρνετε,  να μας  βιάζετε   να μας  κακοποιείτε  και   να μας  σκοτώνετε.  Να μας

αφήνετε απροστάτευτες, έρμαια της πατριαρχικής βίας. Είστε συνένοχοι. Κράτος - Κοινωνία - Θεσμοί.

Όλοι  έχετε  το  λιθαράκι  σας  στην  παραγωγή  και  αναπαραγωγή  της  βίας  κατά  των  γυναικών,  των

κακοποιήσεων,  των  γυναικοκτονιών,  των  βιασμών,  της  σιωπής,  της  συγκάλυψης  και  της  άρνησης

προστασίας.

Οι δολοφονίες γυναικών το 2019, απογύμνωσαν το σύστημα. Καμία θεσμική προστασία. Το τελευταίο

περιστατικό επίθεσης με καυστικό οξύ από πρώην σύντροφο, μας συγκλονίζει. Ακόμα μια γυναικεία

ζωή καταστραμμένη. 

Από σήμερα σπάζουμε τον κύκλο της βίας. Παίρνουμε τη φωνή μας σε όλα τα τοπικά και διεθνή φόρα.

Καταδικάζουμε, καταγγέλλουμε και απαιτούμε προστασία. Δημιουργούμε το Δίκτυο Ενάντια στην Βία

κατά των Γυναικών. Θα μας ακούσετε.

Ενώνουμε τες φωνές μας και διεκδικούμε: 

 Τέρμα σε κάθε μορφή βίας  κατά των γυναικών. Άμεση και χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή της

Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα

βίας.  

 Πλήρη  απαγόρευση  και  ποινικοποίηση  κάθε  μορφής   λεκτικής,  σωματικής,  ψυχικής  και

οικονομικής βίας κατά των γυναικών. Άμεση παραχώρηση νομικής αρωγής στον θύμα για την

εξασφάλιση δικαστικής προστασίας, αποζημιώσεων, και άλλης στήριξης.

 Δημιουργία ειδικής και ξεχωριστής  Μονάδας στο Γραφείο Ευημερίας σε κάθε πόλη με την

άμεση  πρόσληψη  ψυχολόγων,  κοινωνικών  λειτουργών  και  νομικών  για  την  στήριξη  των

θυμάτων βίας  και συνδρομής /παρακολούθησης αλληλοελέγχου με την Αστυνομία.

 Δημιουργία  προγραμμάτων απεγκλωβισμού θυμάτων βίας από τον θύτη και  την απαλλαγή

τους από κάθε μορφής βία με την άμεση παροχή από το Κράτος  κοινωνικής, ψυχολογικής και

οικονομικής στήριξης του θύματος  και για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους από την ένταξη του

θύματος σε πρόγραμμα προστασίας από το κράτος.

 Δημιουργία Ειδικής Μονάδας σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση για τον χειρισμό των υποθέσεων

βίας κατά των γυναικών με στελέχωση από ειδικούς εμπειρογνώμονες και  την στήριξη του

θύματος μάρτυρα για την παρουσία του στα δικαστήρια.

 Θεσμοθέτηση  μόνιμης  και  περιοδικής  εκπαίδευσης  των  αστυνομικών  σε  θέματα  έμφυλης

ισότητας,  αντιμετώπισης  της  βίας  κατά  των  γυναικών  από  ειδικούς  πανεπιστημιακών

προγραμμάτων έμφυλης ισότητας.



 Εισαγωγή της αρχής της έμφυλης ισότητας στα σχολεία. Δημιουργία παιδείας ενάντια στη βία

και τον σεξισμό. 

 Δημιουργία  προγραμμάτων  υποχρεωτικής  παραπομπής  θυτών  για  αποθεραπεία  με

διατάγματα δικαστηρίου.

 Δημιουργία κοινωνικής δικτύωσης με την εκπαίδευση και αξιοποίηση γυναικείων ΜΚΟ για τον

εντοπισμό και ενθάρρυνση θυμάτων να μιλήσουν και να ζητήσουν προστασία.

 Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Ελέγχου και Αξιολόγησης των πολιτικών και προγραμμάτων με

δικαίωμα παρεμβάσεων /εισηγήσεων δράσεων  με την υιοθέτηση συγκεκριμένου στρατηγικού

σχεδίου κοστολογημένου και με κονδύλια για δράσεις στον κυβερνητικό μηχανισμό και στην

κοινωνία.

Ελάτε μαζί μας.                                       

#anoixeto  #akouseto 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ .

Νοέμβριος 2019

ΠΡΩΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Το Δίκτυο Ενάντια στη Βία Κατά των Γυναικών εξαγγέλλει τρεις δράσεις. Καλεί κάθε μία/ένα που θέλει

να γίνει μέρος του δικτύου για να σπάσει ο κύκλος της βίας κατά των γυναικών, να έρθει μαζί μας:

1) 20/11/2019 ώρα 6.30μμ Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Συζήτηση/δημόσιος διάλογος με Υπουργείο

Δικαιοσύνης  και  Δημοσίας  Τάξης,  Αρχηγό  Αστυνομίας  και  εκπρόσωπο  του  γραφείου

καταπολέμησης της Βίας της Αστυνομίας,  εκπρόσωπο του Γραφείου Κοινωνικής Ευημερίας,

Επίτροπο Ισότητας των Φύλων, Ζέλεια Γρηγορίου αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Κύπρου,  Άρη  Κωνσταντινίδη,  αναπληρωτή  καθηγητή  Νομικής  Πανεπιστημίου  Κύπρου,

Αργεντούλα  Ιωάννου  νομικό,  Δρ  Θεανώ  Καλαβανά,  εκπαιδευτικούς,  δημοσιογράφους,

γυναικείες  οργανώσεις,  οργανώσεις  μεταναστών,  οργανώσεις  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων,

Βουλευτίνες από όλα τα πολιτικά φάσματα.

2) 24/11/2019 ώρα 11.00πμ Αρχηγείο  Αστυνομίας  Λευκωσία (συνάντηση στο  parking Καπνού)

εκδήλωση διαμαρτυρίας με συμβολικό και ανατρεπτικό περιεχόμενο.

3) 25/11/2019 ώρα 10.00πμ Δημοσιογραφική Εστία,  Δημοσιογραφική Διάσκεψη και  εξαγγελία

του Δικτύου Ενάντια στη Βία Κατά των Γυναικών, εξήγηση των λόγων σύστασης, του ρόλου του

Δικτύου, των δράσεων, του πλάνου δράσης, την έννοια του #anoixeto #akouseto.


