Γυναίκες θύματα βίας: Αδήριτη ανάγκη η ειδική δομή

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει στις
24.01.2019, την πρόταση της υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για
τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας» εκφράζει η Συμβουλευτική Επιτροπή για την
Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΕΠΚΒΟ). Την ίδια ώρα χαιρετίζει τις
συντονισμένες προσπάθειες των υπουργών Ιωνά Νικολάου και Ζέτας Αιμιλιανίδου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η πρόεδρος (Σουσάνα
Παύλου, βλ. φωτό) και τα μέλη της οποίας διορίστηκαν ως συντονιστές της λειτουργίας του
σπιτιού, «η εν λόγω απόφαση αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών της ΣΕΠΚΒΟ
αναφορικά με την επιτακτική ανάγκη συγκέντρωσης όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών
στήριξης και προστασίας των γυναικών θυμάτων βίας σε μια δομή». Υπενθυμίζεται πως στην
έρευνα του «Π» παρουσιάστηκε η πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για μια
εξειδικευμένη δομή η οποία εκκρεμούσε από το 2016.

Επίσης, η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την ετοιμασία
του νομοσχεδίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών που
ετοίμασε και παρουσίασε σε πρόσφατη δημοσιογραφική διάσκεψη ο υπουργός Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως, και αναμένεται να προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό
έλεγχο και ακολούθως στη Βουλή για ψήφιση.
Τόσο το «Σπίτι της Γυναίκας» όσο και το νομοσχέδιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της
βίας κατά των γυναικών υλοποιούνται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των
Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), την οποία η
Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε το 2017, σημειώνει η Συντονιστική Επιτροπή η οποία
υπογραμμίζει περαιτέρω πως η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί προϋπόθεση για την προαγωγή, την προστασία και την
πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, της δημοκρατίας και
της οικονομικής ανάπτυξης.
Κολλημένο στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής το νομοσχέδιο για Προστασία από την
Παρενόχληση και την Παρενοχλητική Παρακολούθηση
ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ
Στο μεταξύ με χθεσινή ανακοίνωσή του το ΔΗΚΟ εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για ένα βήμα στην κατεύθυνση της προστασίας των
γυναικών θυμάτων βίας και αποτροπής της επαναθυματοποίησης των γυναικών αυτών.
Υπενθυμίζει δε πως το «Σπίτι της Γυναίκας» ήταν μία εκ των προτάσεων, οι οποίες
κατατέθηκαν από το Δημοκρατικό Κόμμα, είτε ως κόμμα, είτε μέσα από τις προτάσεις του
προέδρου του, Νικόλα Παπαδόπουλου στην προεκλογική περίοδο των προεδρικών εκλογών.
Την ίδια ώρα το ΔΗΚΟ θεωρεί πως πρέπει να επισπευσθεί και η εξέταση του νομοσχεδίου για
την Προστασία από την Παρενόχληση και την Παρενοχλητική Παρακολούθηση που εκκρεμεί
από το 2017 στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών αλλά και «η εξέταση, η αξιολόγηση και
η υιοθέτηση, όσων εισηγήσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να
υιοθετηθούν». Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ΔΗΣΥ στην οποία σημειωνόταν πως η
δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας» συμβάλλει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων και ανισοτήτων στη βία κατά των γυναικών.
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