Έρευνα «Π» για βία κατά γυναικών: Ετοιμάζεται Σπίτι Γυναίκας

Σοβαρά υπόψη τόσο τις εισηγήσεις και τις προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη
και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια όσο και άλλων εταίρων για το θέμα λαμβάνουν οι
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, δηλώνει στον «Π» η αναπληρώτρια διευθύντριά τους Μαρία
Κυρατζή. Η κ. Κυρατζή επικοινώνησε χθες με τον «Π» εξηγώντας πως οι ΥΚΕ είναι σε διαδικασία
αναδιάρθρωσης, στο πλαίσιο της οποίας θα τύχουν σοβαρής και εξειδικευμένης προσέγγισης όλα τα
ζητήματα που αφορούν ευάλωτες ομάδες, ανάμεσα στις οποίες είναι και οι γυναίκες που υφίστανται
βία. Όπως δε πληροφορείται ο «Π», στόχος των ΥΚΕ είναι και η λειτουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας»
κατά το πρότυπο του «Σπιτιού του Παιδιού», το οποίο εν πολλοίς ικανοποιεί και την πρόταση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ενώ ήταν και στις εισηγήσεις του ΔΗΚΟ και του προγράμματος του Νικόλα
Παπαδόπουλου ως υποψήφιου Προέδρου που υιοθετήθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Μένει ωστόσο να φανεί πότε θα υλοποιηθεί και αν θα ικανοποιεί τον σκοπό της αποτελεσματικής
προστασίας των γυναικών θυμάτων βίας.
Στη Βουλή
Με τον «Π» επικοινώνησε και η βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων Στέλλα Κυριακίδου, η οποία διαβεβαίωσε ότι θα επαναφέρει το θέμα για συζήτηση μέσα
στον Ιανουάριο. «Τον Ιανουάριο το θέμα θα γραφτεί για άμεση συζήτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Αντρών και Γυναικών για να παρακολουθούμε στενά την πορεία
υλοποίησης όλων των αναγκαίων δράσεων», έγραψε χθες στο twitter η κ. Κυριακίδου. Η βουλευτής θα
ζητήσει με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών και επίσπευση της εξέτασης του
νομοσχεδίου περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση. Το
νομοσχέδιο κατατέθηκε στις 27/1/2017, πλην όμως η εξέτασή του δεν προχωρεί, με την κ. Κυριακίδου
να δηλώνει πως η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι έτοιμη να το εξετάσει αυτή σε περίπτωση
φόρτου εργασίας της Επιτροπής Νομικών. Η κ. Κυριακίδου, όπως μας δήλωσε, αυτή τη στιγμή καλείται
να χειριστεί δύο τέτοιες περιπτώσεις γυναικών που παρενοχλούνται, πλην όμως η απουσία νομοθεσίας
δένει τα χέρια και της Αστυνομίας, με τη βουλευτή να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς το
επόμενο στάδιο της παρενόχλησης είναι και ο φόνος, κάτι που, όπως είπε, συνέβη στο πρόσφατο
παρελθόν.
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της προστασίας προσώπων από συμπεριφορά που είναι
παρενοχλητική και από συμπεριφορά που συνιστά παρενοχλητική παρακολούθηση, καθώς και άλλα

συναφή θέματα. Ειδικότερα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ποινικοποίηση των αδικημάτων της
παρενόχλησης και της παρενοχλητικής παρακολούθησης, με διαφοροποίηση στις ποινές που
επιβάλλονται, αναλόγως της έντασης της προκληθείσας παρενόχλησης και των συνεπειών της στο
θύμα, όπως αυτό ορίζεται στο νομοσχέδιο, καθώς και ο καθορισμός των περιστάσεων οι οποίες θα
προσμετρώνται ως επιβαρυντικές κατά την επιμέτρηση της ποινής.
Τέλος της έρευνας «Π», ώρα για δράσεις
Η έρευνα του «Π» για τις γυναίκες θύματα βίας, η οποία ολοκληρώθηκε χθες, καταδεικνύει με
παραστατικό μάλιστα τρόπο σε σχετικό γράφημα την ύπαρξη σημαντικών κενών σε σχέση με την
άμεση ανταπόκριση και διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Καταδεικνύει πώς οι
γυναίκες θύματα βίας μπροστά στην αποτυχία του συστήματος να τις προστατεύσει
επαναθυματοποιούνται.
Συνεπώς θα πρέπει να γίνουν αμέσως μικρά και μεγάλα βήματα. Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να
εφαρμόζονται πιστά οι υφιστάμενες νομοθεσίες, ενώ θα πρέπει να βγει από το συρτάρι και η πρόταση
της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας για δημιουργία ενός
συστήματος συλλογής δεδομένων, το οποίο είναι απαραίτητο γιατί θα βοηθήσει στη διατμηματική
συνεργασία και στον συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως
ΜΚΟ, Υπηρεσίες Υγείας, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Αστυνομία και άλλες.
«Τα δημοσιεύματα καταδεικνύουν πως προκύπτει μια πιο σύνθετη και ευρεία ανάγκη της πολιτείας για
στήριξη και ενδυνάμωση των θυμάτων βίας από συγκεκριμένους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες
της κοινωνίας», σημειωνόταν μεταξύ άλλων στη γραπτή τοποθέτηση της Αστυνομίας για την έρευνα
του «Π», στην οποία τονιζόταν και η «τεράστια πρόοδος» του Σώματος «προκειμένου να αντεπεξέλθει
με επάρκεια και επαγγελματισμό στην αντιμετώπιση τόσο πολύπλοκων κοινωνικών προβλημάτων». Η
Αστυνομία τονίζει πως δίνει καθημερινά αγώνα ώστε θύματα βίας να μην παγιδεύονται στη σιωπή.
Πλην όμως, και αυτό κατέδειξε η έρευνα, ο δρόμος για να σπάσει η σιωπή παραμένει μακρύς.
Οικολόγοι: Άμεση λήψη μέτρων
«Διόλου δεν τιμά την Κύπρο αλλά ούτε και θυμίζει σύγχρονο και ευρωπαϊκό κράτος η πολιτική που
(δεν) εφαρμόζει η κυβέρνηση για στήριξη γυναικών που είναι θύματα βίας μέσα στην οικογένεια»,
αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το Κίνημα Οικολόγων .
«Η έρευνα της εφημερίδας ’Πολίτης’, αφού κατέγραψε τις προηγούμενες μέρες συγκεκριμένα
περιστατικά αλλά και την αδυναμία του συστήματος διερεύνησης των καταγγελιών, καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση έχει βάλει σε κάποιο συρτάρι την εισήγηση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής για τη Βία, που κατατέθηκε από το 2016 ώστε να παρακάμπτεται η σημερινή δυσκίνητη και
αναποτελεσματική διαδικασία, συγκεντρώνοντας όλες τις απαιτούμενες και εμπλεκόμενες υπηρεσίες
για τη στήριξη των θυμάτων κάτω από μία στέγη (μονάδα στήριξης θυμάτων οικογενειακής βίας)»,
προστίθεται στην ανακοίνωση, για να καταλήξει πως «παρόλο που το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
και συμπεριέλαβε την ίδρυση αυτής της μονάδας στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2017-2019, ακόμη δεν
έγινε τίποτα λόγω –εξ όσων αντιλαμβανόμαστε– οικονομικού κόστους».
Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί την κυβέρνηση να υλοποιήσει αμέσως και
στοχευμένα ένα σχέδιο δημιουργίας μονάδων στήριξης γυναικών σε κάθε επαρχία.
#BeTheirVoiceCY
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