«Σπίτι της Γυναίκας» - Έπιασε τόπο η μεγάλη έρευνα του «Π»

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 που συγκλόνισε το
παγκύπριο και κίνησε τα γρανάζια της κρατικής μηχανής, εξήγγειλαν χθες από κοινού οι υπουργοί
Εργασίας και Δικαιοσύνης. Είχε προηγηθεί η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο το βράδυ της
Τετάρτης σχετικής πρότασης της Ζέτας Αιμιλιανίδου. Στο «Σπίτι» γυναίκες θύματα βίας, που όπως
ανέφερε χθες ο κ. Ιωνάς Νικολάου αποτελούν μία από τις πολυπληθέστερες ευάλωτες ομάδες της
κυπριακής κοινωνίας, θα μπορούν να προβαίνουν σε καταγγελία σε εξειδικευμένους αστυνομικούς
καθώς και να λαμβάνουν στήριξη 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 οικογένειές τους, με τρόπο που να
προάγει τα δικαιώματα και το συμφέρον των θυμάτων βίας αλλά και των μελών της οικογένειάς τους»,
σημείωσε η υπουργός Εργασίας.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο «Σπίτι της Γυναίκας» περιλαμβάνουν:
o Συμβουλευτική υποστήριξη των θυμάτων με στόχο την ενημέρωση και την ενδυνάμωση.
o Ενθάρρυνση και υποστήριξη ώστε να πάρουν οι ίδιες τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον
τους.
o Ενθάρρυνση ώστε να βγουν από την απομόνωση και να κατανοήσουν ότι δεν είναι μόνες και
δεν ευθύνονται για τη βία που υφίστανται.
o Ατομική ψυχοκοινωνική συμβουλευτική στήριξη.
o Νομική συμβουλευτική, πληροφόρηση και καθοδήγηση για τα δικαιώματά τους.Υπηρεσίες
παραπομπής ή συνοδείας -όποτε αυτό απαιτείται- των θυμάτων σε καταφύγια, στην
Αστυνομία, στο δικαστήριο και όπου αλλού χρειάζεται.

Για σκοπούς παρακολούθησης των απαιτούμενων ενεργειών όσον αφορά τη δημιουργία της
εξειδικευμένης δομής, καταρτίζεται υπουργική επιτροπή από τους υπουργούς Εργασίας, Δικαιοσύνης
και Υγείας.
Παράλληλα αποφασίστηκε ο διορισμός της κ. Σουζάνας Παύλου, προέδρου της Συμβουλευτικής
Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια και των μελών της εν λόγω
επιτροπής ως συντονιστών για τη λειτουργία του «Σπιτιού».
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Χρονοδιάγραμμα: Όσο πιο σύντομα
«Στόχος της κυβέρνησης είναι να ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε και το ‘Σπίτι της
Γυναίκας’ να γίνει πραγματικότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα προωθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις
γιατί είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να υφίσταται βία», τόνισε
η κ. Αιμιλιανίδου. Ο υπουργός Δικαιοσύνης πρόσθεσε πως με το «Σπίτι της Γυναίκας» πλέον
αντιμετωπίζεται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που ανέδειξε η έρευνα του «Π», το γεγονός
δηλαδή ότι όταν καταγγέλλονται τέτοιου είδους περιστατικά σε κατά τόπους αστυνομικούς σταθμούς
κάποιοι αστυνομικοί προσπαθούν να αποτρέψουν τα θύματα από το να προχωρήσουν στην καταγγελία
ή από το να συνεχίσουν να καταγγέλλουν αυτά τα περιστατικά. «Με τη λειτουργία του ’Σπιτιού’ όλες
αυτές οι περιπτώσεις θα διερευνώνται από εξειδικευμένες ομάδες αστυνομικών». Καταληκτικά,
τονίζεται πως στο νομοσχέδιο για ποινικοποίηση της βίας κατά γυναικών το οποίο παρουσίασε
προχθές ο ο κ. Νικολάου περιλαμβάνονται πρόνοιες για εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων κεκλεισμένων
των θυρών, δη για περιπτώσεις όπως αυτές που ανέδειξε ο «Π» και αποθάρρυναν θύματα από του να
μιλήσουν (βλ. σεξουαλική βία).
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