
Στη Βουλή το «Σπίτι της Γυναίκας»

Για τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας», μια εξειδικευμένη δομή για γυναίκες που υφίστανται
βία, την αναγκαιότητα δημιουργίας της οποίας ανέδειξε ο «Π» στη μεγάλη έρευνά του #BeTheirVoice2
τον περασμένο Δεκέμβριο που συγκλόνισε το παγκύπριο και κίνησε τα γρανάζια της κρατικής μηχανής,
ενημέρωσε σήμερα την κοινοβουλευτική επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η υπουργός Εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Εντός  της  Επιτροπής,  η  Υπουργός  Εργασίας  είπε  ότι  λήφθηκε  η  πολιτική  απόφαση  και  ξεκινά  ο
σχεδιασμός,  σημειώνοντας  ότι  η  Κυβέρνηση  αποφάσισε  να  στηρίξει  τις  γυναίκες  που  σήμερα
υποφέρουν και υπόκεινται σε βία.

Στόχος, είπε, είναι να δημιουργηθούν χώροι σε όλη την Κύπρο σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού αρχικά
θα λειτουργήσει στη Λευκωσία.

Ανέφερε ότι  θα γίνει  περαιτέρω διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους και  θα ακουστούν οι
απόψεις  τους και  ότι  τους επόμενους  μήνες  θα γίνουν οι  απαραίτητες  διεργασίες  και  σχεδιασμοί,
ούτως ώστε τον Ιούνιο να κατατεθεί ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός στη Βουλή.

Η Υπουργός είπε ότι στις 28 Φεβρουαρίου η τεχνική επιτροπή που συστάθηκε θα πραγματοποιήσει την
πρώτη  της  συνάντηση  και  ότι  η  υπουργική  επιτροπή  την  έχει  εξουσιοδοτήσει  να  επισκεφθεί  και
παρόμοιους χώρους στην Ευρώπη.

«Γίνεται η αρχή. Αυτό είναι το σημαντικό, η πορεία θα είναι όλων μαζί για να επιτύχουμε τον καλύτερο
στόχο»,  ανέφερε  η Υπουργός και  σημείωσε  ότι  δεν θα προσφέρονται  εκεί  οι  ίδιες  υπηρεσίες  που
προσφέρονται στους χώρους που λειτουργεί ο Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην
Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).

Η εξαγγελία δημιουργίας του Σπιτιού της Γυναίκας έγινε πριν ένα μήνα από την Υπουργό Εργασίας και
τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Εκεί, γυναίκες – θύματα βίας, θα μπορούν να προβούν σε καταγγελία καθώς
και να τύχουν στήριξης από εξειδικευμένα άτομα.



Το ‘Σπίτι της Γυναίκας’ θα λειτουργεί ως ένα διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό προς τα θύματα βίας, όπου
επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες και κρατικοί λειτουργοί, όπως κλινικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί, ειδικά εκπαιδευμένα μέλη της Αστυνομίας, θα εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για
σκοπούς παροχής της κατάλληλης στήριξης στα θύματα βίας και τις οικογένειες τους, με τρόπο που να
προάγει τα δικαιώματα και το συμφέρον των θυμάτων βίας αλλά και των μελών της οικογένειάς τους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΣΠΑΒΟ για το 2017, το 89% των θυμάτων ενδοοικογενειακής
βίας  ήταν  γυναίκες.  Το Συμβούλιο  της Ευρώπης επικαλούμενο τον ΣΠΑΒΟ αναφέρει  ότι  η  γραμμή
στήριξης θυμάτων 1440 στην Κύπρο  δέχθηκε το 2018 14.404 κλήσεις από 12.833 κλήσεις που δέχθηκε
το 2017.  Τα τελευταία 15 χρόνια δολοφονήθηκαν περισσότερες από 30 γυναίκες από συντρόφους ή
πρώην συντρόφους τους στην Κύπρο.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαριέλλα Αριστείδου είπε ότι
συζήτησαν την πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει με την δημιουργία του Σπιτιού της
Γυναίκας κάτι που θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία των γυναικών θυμάτων βίας.

Ως  Επιτροπή,  είπε,  χαιρετίζουμε  την  απόφαση  και  διαβεβαιώνουμε  ότι  θα  συμβάλουμε  στην
προσπάθεια αυτή. Θα διοριστεί, ανέφερε, μια ad hoc Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Υπουργούς
Εργασίας, Δικαιοσύνης και Υγείας με αποστολή την εποπτεία των ενεργειών που απαιτούνται για την
λειτουργία  του  Σπιτιού  της  Γυναίκας  και  τον  διορισμό  του  προέδρου  και  των  μελών  της
συμβουλευτικής  επιτροπής  για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  βίας  στην  οικογένεια  ως
συντονιστών για την λειτουργία του Σπιτιού της Γυναίκας. Πρόσθεσε ότι έχει διοριστεί ως συντονίστρια
η Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Σουζάνα Παύλου.

Στόχος  της  προσπάθειας,  ανέφερε,  είναι  να  «σπάσουμε  τη  σιωπή  των  γυναικών  θυμάτων  βίας».
Ερωτηθείσα  εάν  θα  μπορούν  να  μένουν  τα  θύματα  βίας  στο  Σπίτι,  είπε  ότι  «αυτή  τη  στιγμή
βρισκόμαστε στην αρχή, έχουμε δρόμο ακόμη για πως θα λειτουργήσει» και σημείωσε ότι   στόχος είναι
να ενδυναμώσουμε τα θύματα βίας.

Ανέφερε ότι τόσα χρόνια δεν υπήρχε ο κατάλληλος συντονισμός με αποτέλεσμα οι γυναίκες αυτές θα
επαναθυματοποιούνται. Για  πρώτη φορά έχουμε τη δημιουργία του Σπιτιού της Γυναίκας, είπε.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Σκεύη Κουκουμά, είπε ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε κάτω από την υποχρέωση
που πηγάζει από την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

Έθιξε το θέμα της ονομασίας «Σπίτι της Γυναίκας» και είπε ότι ο όρος «σπίτι» σε θέματα κακοποίησης
και ενδοοικογενειακής βίας διεθνώς ταυτίζεται και υποδηλώνει την παροχή στέγης και καταφυγίου για
άτομα  που  βρίσκονται  σε  κίνδυνο.  Η  δε  προσθήκη  στην  ονοματοδοσία  «γυναίκας»  εστιάζει  σε
ζητήματα  βίας  κατά  των  γυναικών  και  καταρρίπτει  την  συντονισμένη  καταπολέμηση  της
ενδοοικογενειακής βίας όπως αυτή προνοείται  στη Σύμβαση,  εφόσον δεν λαμβάνει  υπόψη και δεν
γίνεται  καμία  αναφορά  σε  υπηρεσίες  σε  θύματα  άνδρες,  ηλικιωμένους  παιδιά  θύματα  και  άλλες
ομάδες  υψηλού  κινδύνου.  Θα  πρέπει  να  γίνει  μια  δεύτερη  σκέψη  στον  όρο  αυτό,  ανέφερε,
προτείνοντας πχ να ονομαστεί κέντρο πολυθεματικής στήριξης θυμάτων βίας.

Είπε ότι στην εξαγγελία της απόφασης αναφέρθηκε ότι λήφθηκε υπόψη η έρευνα που έγινε από την
εφημερίδα «Πολίτης» και είπε ότι εμείς θεωρούμε ότι τα όσα παρουσιάζονται ή τα συμπεράσματα από
αυτή την έρευνα δυστυχώς δεν φαίνεται να καλύπτονται από τη δημιουργία του Σπιτιού.

Η κ. Κουκουμά σημείωσε ότι πολλά προγράμματα που σχετίζονται με βία σήμερα βρίσκονται κάτω από
το ΣΠΑΒΟ και πρόσθεσε ότι θεωρούμε ότι αυτό που χρειαζόταν να γίνει είναι όχι η αντιγραφή ή να



αποκοπούν κάποια προγράμματα από το ΣΠΑΒΟ αλλά να μελετηθούν θέματα ευρύτερης κοινωνικής
επανένταξης των θυμάτων που δεν προσφέρονται σήμερα και από το ΣΠΑΒΟ.

Είπε ότι στην ΕΕ μια στις τρεις γυναίκες έχουν υποστεί κάποιας μορφής βία από την ηλικία των 15
χρονών, 55% των γυναικών στην ΕΕ έχουν βιώσει σεξουαλική βία τουλάχιστον μια φορά από την ηλικία
των 15 χρονών και 3,7 εκατ. γυναικών έχουν δηλώσει ότι έχουν υποστεί σεξουαλική βία τη χρονιά που
πέρασε.

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Ιωσηφίνα Αντωνίου, είπε ότι χαιρετίζει τη δημιουργία ενός κέντρου
διαχείρισης  κακοποιημένων  γυναικών,  λέγοντας  ότι  έτσι  καλύπτεται  ένα  κενό,  το  κενό  της
συντεταγμένης  πολιτείας  στην  αντιμετώπιση  αυτών  των  θυμάτων  με  την  συγκέντρωση  όλων  των
υπηρεσιών, από αστυνομία, νομική αρωγή, ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες και όσοι άλλοι εμπλέκονται.

«Τη χαιρετίσαμε  αλλά αναμένουμε πιο πολλές λεπτομέρειες  και  την απόφαση και  το πόρισμα της
τεχνικής επιτροπής της οποία έχει διορίσει η διυπουργική επιτροπή», είπε.

Εξέφρασε  τη  διαφωνία της στο  θέμα  της  ονομασίας  «Σπίτι  της  Γυναίκας»  λέγοντας  ότι  είναι  ένας
συμβολισμός που αναπαράγει  έμφυλα στερεότυπα και θα ήταν πιο δόκιμος ένας όρος να αναφέρεται
στη  γυναίκα και στη διαχείριση των θυμάτων βίας, αλλά όχι «σπίτι» που παραπέμπει σε στέγη. Θα
είναι ένα κέντρο διαχείρισης των θυμάτων από συντεταγμένες υπηρεσίες και για αυτό θα πρέπει να
παραμείνει ως κέντρο διαχείρισης και όχι σαν σπίτι».

Είπε  ότι  το  θέμα  της  βίας  έχει  αυξητική  τάση  και  πρόσθεσε  ότι  οκτώ  στα  δέκα  θύματα  της
ενδοοικογενεικής βίας είναι γυναίκες και ένα μικρό ποσοστό παιδιά, ενώ υπάρχουν και άντρες θύματα
και δυστυχώς και ηλικιωμένοι.

Για  το  θέμα  της  ονομασίας,  η  Υπουργός  είπε  ότι  η  λέξη  Σπιτι παραπέμπει  σε  κάτι  οικείο  όπου  οι
γυναίκες θα νοιώθουν ασφάλεια.

Εξάλλου, σε δηλώσεις της, η Αλεξία Σακαδάκη, Αναπληρώτρια ΓΓ της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων
είπε ότι το κίνημα εξέφρασε τους ενδοιασμούς του σε σχέση με την ονομασία γιατί παραπέμπει σε κάτι
άλλο από αυτό που θα ήθελαν να δημιουργηθεί για ουσιαστική προστασία των θυμάτων βίας. Επίσης
είπε ότι πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα σε σχέση με το ποιες μορφές βίας θα εμπίπτουν στο κέντρο
αυτό και εάν θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και να δοθεί ένας ουσιαστικός ρόλος στις ΜΚΟ.

Εντός  της  Επιτροπής,  βουλευτές,  εκπρόσωποι  Υπουργείων,  φορέων,  γυναικείων  οργανώσεων  κτλ.
χαιρέτισαν την προσπάθεια της Κυβέρνησης και ζήτησαν σειρά διευκρινίσεων όπως και να προωθηθεί
το θέμα σύντομα, να δημιουργηθούν δομές σε όλες τις επαρχίες, η προσβασιμότητα να είναι για όλο το
24ωρο, να υπάρχουν προγράμματα επανένταξης των θυμάτων δηλαδή μια ενδιάμεση δομή, αλλά και
προγράμματα για τους θύτες.
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