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Έμιλυ Γιολίτη: ''Η καταγγελία της βίας είναι αυτονόητη
και επιβαλλόμενη''

Μήνυμα Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κας Έμιλυς Γιολίτη για τη Διεθνή
Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Η βία κατά των γυναικών σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση. Η καταγγελία της βίας και όχι

η απόκρυψή της είναι αυτονόητη και επιβαλλόμενη υποχρέωση. Είναι καιρός η εσφαλμένη αντίληψη ότι η

παρενόχληση και η βία προς τις γυναίκες είναι κοινωνικά ανεκτή και αποδεκτή ν’ ανατραπεί. 

Από τη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μου το θέμα της έμφυλης βίας, καθώς και η ενσωμάτωση σε

νομοθεσίες, όλων των προνοιών της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες

μου. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο λειτουργεί πιλοτικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού κλιμάκιο

διερεύνησης υποθέσεων και καταγγελιών Βίας στην Οικογένεια. Το κλιμάκιο αποτελείται από 10

Αστυνομικούς, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με το θέμα αυτό, προκειμένου να είναι σε θέση ν’

ανταποκρίνονται με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα στη διερεύνηση υποθέσεων βίας. Το κλιμάκιο αυτό

δέχθηκε 84 καταγγελίες κατά το μήνα Σεπτέμβριο και 96 το μήνα Οκτώβριο, ενώ προχώρησε μέχρι σήμερα σε

13 και 16 συλλήψεις αντίστοιχα. Πολύ πρόσφατα, δημιουργήθηκε ακόμη ένα κλιμάκιο στην επαρχία

Λευκωσίας, αποτελούμενο από 11 επαγγελματίες, με στόχο πάλι τον όσο το δυνατό ταχύτερο και

αποτελεσματικότερο χειρισμό των υποθέσεων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.
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Με δεδομένη την πολιτική βούληση για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης,

κάλεσα πριν από μερικές εβδομάδες, ευρεία σύσκεψη, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων,

όπου συμφωνήθηκε να γίνει άμεσα περαιτέρω επεξεργασία του υφιστάμενου νομοσχεδίου για ποινικοποίηση

της βίας σε βάρος γυναικών και κοριτσιών, με στόχο την όσο το δυνατό ταχύτερη προώθησή του για ψήφιση.

Το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να προωθηθεί τάχιστα, αφού θέτει για πρώτη φορά το φύλο στον πυρήνα του

ρυθμιστικού του πλαισίου, με αποκλειστικό στόχο να το προστατεύσει. Ταυτόχρονα, εγκαθιδρύει, για πρώτη

φορά στην Κύπρο, ένα συνεκτικό, συστηματικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο που ποινικοποιεί την έμφυλη βία

και επιδιώκει να προστατεύσει  αποτελεσματικά τις γυναίκες θύματα βίας σε όλες της τις εκφάνσεις και

μορφές.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο στηρίζει και συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για

δημιουργία του πρωτοποριακού «Σπιτιού για τη Γυναίκα», ενός πολυθεματικού κέντρου στήριξης και

ενδυνάμωσης των κακοποιημένων γυναικών, από όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσουμε, στον μέγιστο

βαθμό, τα φαινόμενα της έμφυλης βίας. Ο αγώνας και οι δράσεις μας θα πρέπει να επικεντρωθούν στην

παραδειγματική τιμωρία των δραστών, αλλά κυρίως στην ενίσχυση της φωνής των θυμάτων και στην επίμονη,

σταθερή και συνεχή στήριξη, προστασία και ενδυνάμωσή τους.

 


