Απέδωσε καρπούς η έρευνα του «Π» για τη βία κατά γυναικών

Το ποθητό αποτέλεσμα, ήτοι τη δημιουργία δομής, και το πιο σημαντικά άμεσα, για ουσιαστική
στήριξη και προστασία των γυναικών, απέφερε η μεγάλη έρευνα του «Π» για τις γυναίκες θύματα βίας,
η οποία ολοκληρώθηκε την τελευταία μέρα του 2018. Μια έρευνα η οποία κατέδειξε με παραστατικό
μάλιστα τρόπο σε σχετικό γράφημα την ύπαρξη σημαντικών κενών σε σχέση με την άμεση
ανταπόκριση και διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
Η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου καταθέτει προς
έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση για λειτουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας» κατά το
πρότυπο του «Σπιτιού του Παιδιού», το οποίο εν πολλοίς ικανοποιεί και την πρόταση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια που εκκρεμεί
από το 2016, ενώ ήταν, όχι ωστόσο σε τέτοια μορφή, και στις εισηγήσεις του ΔΗΚΟ και του
προγράμματος του Νικόλα Παπαδόπουλου ως υποψηφίου Προέδρου που υιοθετήθηκαν από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Η πρόταση της υπουργού, όπως πληροφορείται ο «Π», προβλέπει τη συγκέντρωση λειτουργών από
όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες σε έναν χώρο, ενώ το πλέον σημαντικό είναι ότι σε αυτόν τον χώρο θα
λαμβάνουν καταθέσεις εξειδικευμένοι αστυνομικοί. Θυμίζουμε ότι η έρευνα του «Π» κατέδειξε πως
συμπεριφορές αστυνομικών σε τοπικούς σταθμούς, εκεί όπου υποχρεούται μια γυναίκα να
καταγγείλει, οδηγούσαν σε επαναθυματοποίηση. Υπενθυμίζουμε επίσης και την παρέμβαση του
υπουργού Δικαιοσύνης και του αρχηγού Αστυνομίας οι οποίοι θορυβήθηκαν από τα δημοσιεύματα.
Μάλιστα ο αρχηγός Αστυνομίας είχε διατάξει και διοικητική έρευνα με σκοπό να διαπιστωθούν
πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες εναντίον οποιουδήποτε μέλους της Αστυνομίας, το πόρισμα
της οποίας αναμένουμε.

Η έρευνα
Η έρευνα του «Π» σκοπούσε στο να ενώσει το παζλ που θα δώσει ουσία σε μια λέξη, αυτήν που
επικαλέστηκαν όλες οι γυναίκες θύματα βίας στις συνεντεύξεις τους: Ασφάλεια. Όταν μια γυναίκα, η
οποία υπόκειται οποιανδήποτε μορφή βίας, αποφασίζει να πει «φτάνει πια», δεν την ενδιαφέρει το
ποινικό κομμάτι. Πρωτίστως την ενδιαφέρει να διαφύγει από μια κόλαση και να πάει κάπου που να
νιώθει ασφάλεια. Και έτσι να αποφασίσει πώς θα κινηθεί: για την ίδια, για τα παιδιά της αν έχει,
ενάντια στον θύτη, αν το αποφασίσει… Όταν μια γυναίκα βιώνει την κόλαση, δεν μπορεί να διαβάζει
ενημερωτικά φυλλάδια από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για το τι θα πράξει, πού να πάει, σε πόσες
αρχές να αποταθεί, πού μπορεί να βρει το δίκιο της… Το «Σπίτι της Γυναίκας» αυτόν τον σκοπό
αναμένεται να εξυπηρετήσει.
Αυτεπάγγελτα το ΑΚΕΛ, πρόταση οι Οικολόγοι
«Μέσα από δημοσιογραφική έρευνα για το θέμα της βίας ενάντια στις γυναίκες έχει διαφανεί ότι
υπάρχει στασιμότητα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία Μονάδας Στήριξης σε κάθε επαρχία. Ζητούμε όπως
συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα για να διαπιστωθεί η πορεία υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου
εφόσον συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη και καταπολέμηση της Βίας
στην Οικογένεια 2017-2019».
Τα πιο πάνω αναφέρονται σε επιστολή που απέστειλε η βουλευτίνα του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά (την
συνυπογράφουν και οι συναδέλφισσές της Ευανθία Σάββα και Ειρήνη Χαραλαμπίδου) στην πρόεδρο
της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 11/01/2019 μετά από τη δημοσίευση της έρευνας από
τον «Π». Θυμίζουμε ότι σε παρέμβασή της η πρόεδρος της επιτροπής Στέλλα Κυριακίδου είχε
δεσμευτεί και η ίδια για να εγγράψει το θέμα για συζήτηση. Η κ. Κυριακίδου, η οποία οικουρεί λόγω
ατυχήματος που είχε στη Μαδρίτη, επρόκειτο να 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.
Σε μια άλλη εξέλιξη, το Κίνημα Οικολόγων επεξεργάζεται πρόταση νόμου επιχειρώντας να επιλύσει
άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα που ανέδειξε η έρευνα. Την έκθεση των θυμάτων στις δικαστικές
αίθουσες. Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος προβλέπει πως «οι
ανακρίσεις διεξάγονται και η υπόθεση εκδικάζεται χωρίς καθυστέρηση» και πως για αποτροπή
εκφοβισμού κατά την εκδίκαση υποθέσεων για διάπραξη αδικημάτων βίας, το δικαστήριο μπορεί να
διατάξει «ολόκληρη ή μέρος της υπόθεσης να εκδικαστεί κεκλεισμένων των θυρών». Ωστόσο, το
γεγονός ότι το δικαστήριο κρίνει ανά περίπτωση, δεν βοηθά τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία να
νιώσουν ασφάλεια.
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