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Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας, η Υπουργός Δικαιοσύνης και

Δημόσιας Τάξης κ. Έμιλυ Γιολίτη, επισκέφθηκε σήμερα το Αρχηγείο Αστυνομίας, όπου

μαζί με τον Αρχηγό Αστυνομίας κ. Στέλιο Παπαθεοδώρου, ευχήθηκαν χρόνια πολλά

στις γυναίκες που υπηρετούν στην Αστυνομία και τη Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μιλώντας προς της γυναίκες μέλη της Αστυνομίας, η κ. Γιολίτη αναφέρθηκε στον πρωτεύοντα,

όπως είπε, ρόλο που διαδραματίζει η σημερινή γυναίκα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής,

πολιτικής και οικονομικής ζωής. «Η σημερινή μέρα», είπε η υπουργός, «προσδιορίζει την

αναγκαιότητα αποφασιστικών διεκδικήσεων όσον αφορά στην προστασία, το σεβασμό και την

κατοχύρωση των έννομων δικαιωμάτων και ελευθεριών των γυναικών».

Η κ. Γιολίτη, αναφέρθηκε και στο θέμα της βίας κατά των γυναικών, διαβεβαιώνοντας για την

ύπαρξη πολιτικής βούλησης για αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών, αλλά και

παραδειγματική τιμωρία των δραστών. «Ως Υπουργείο», σημείωσε, «ετοιμάσαμε και προωθούμε

ειδικά νομοσχέδια  που ποινικοποιούν όλες τις μορφές βίας σε βάρος των γυναικών,

περιλαμβανομένης της παρενόχλησης και της παρενοχλητικής παρακολούθησης, στο πλαίσιο της

πλήρους συμμόρφωσης με το εκτενές και σύγχρονο κατευθυντήριο πλαίσιο που θέτει η Σύμβαση

της Κωνσταντινούπολης».

Αναφερόμενη τέλος, στις γυναίκες μέλη της Αστυνομίας, είπε πως αυτές αποτελούν «παράδειγμα

προσφοράς και επαγγελματικής επάρκειας της Κύπριας γυναίκας διότι φέρουν εις πέρας με

επιτυχία το δύσκολο έργο τους χωρίς να υστερούν σε τίποτα συγκριτικά με τους άνδρες

συναδέλφους τους».

Από πλευράς του ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Στέλιος Παπαθεοδώρου, αναφέρθηκε στην σημασία της

σημερινής μέρας και στον πολλαπλό ρόλο της γυναίκας στη σημερινή μέρα, σημειώνοντας ότι η

προσπάθεια για εξάλειψη των διακρίσεων πρέπει να εντατικοποιηθεί.

Ο κ. Παπαθεοδώρου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις σημαντικές βελτιώσεις που υπήρξαν

στην Αστυνομία, στο θέμα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.
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Αναφέρθηκε επίσης στις υποθέσεις βίας και κακοποίησης γυναικών, τονίζοντας πως «ως

Αστυνομία χειριζόμαστε τις συγκεκριμένες υποθέσεις με πλήρη εμπιστευτικότητα και

επιδεικνύοντας την δέουσα προσοχή και ευαισθησία και με γνώμονα τη δίκαιη,  αμερόληπτη και

αντικειμενική προσαγωγή τους ενώπιον της δικαιοσύνης.

Τέλος το μέλος της Επιτροπής Ισότητας Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στην Αστυνομία, Αστυνόμος

΄Β Κυριακή Λαμπριανίδου, ανέφερε με τη σειρά της ότι σήμερα, αρκετές ανισότητες μεταξύ ανδρών

και γυναικών στην Αστυνομία, έχουν εκλείψει, ωστόσο σημείωσε, πως υπάρχουν ακόμα κάποιες

ανισότητες.

Κάλεσε μάλιστα τις γυναίκες αστυνομικούς να αντιληφθούν και οι ίδιες ότι είναι ίσες με τους

άνδρες συναδέλφους τους και να διεκδικήσουν όλα όσα τους αξίζουν.

Δείτε πιο κάτω αναλυτικά, όλα όσα ανέφεραν Υπουργός Δικαιοσύνης, Αρχηγός Αστυνομίας και

μέλος της Επιτροπής Ισότητας:

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Έμιλυ Γιολίτη

Ο ρόλος της γυναίκας τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναβαθμιστεί αισθητά, διαδραματίζοντας η ίδια

πρωτεύοντα ρόλο σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής. Η

ψυχολογική, σεξουαλική, σωματική ή λεκτική βία κατά των γυναικών λαμβάνει κοινωνικές

διαστάσεις, ξεφεύγει από την ατομική εσωστρέφεια του ίδιου του θύματος, και η εξάλειψή της

επιζητά τη συνεργασία, το συντονισμό και τη μεθοδικότητα των συναρμόδιων υπηρεσιών και

φορέων.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας συνιστά χρονικό ορόσημο αξιολόγησης δράσεων και

συλλογικών ενεργειών, ενώ προσδιορίζει την αναγκαιότητα αποφασιστικών διεκδικήσεων όσον

αφορά στην προστασία, το σεβασμό και την κατοχύρωση των έννομων δικαιωμάτων και

ελευθεριών των γυναικών.

Τους τελευταίους μήνες ολοένα και περισσότερες γυναίκες σπάζουν το «νόμο της σιωπής» και

καταγγέλλουν περιστατικά βίας, κακοποίησης και σύνθλιψης της αξιοπρέπειάς τους στις Αρχές. Σας

διαβεβαιώνω ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για αποτελεσματική αντιμετώπιση των θλιβερών

αυτών φαινομένων, για στήριξη των θυμάτων και για παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Ως

Υπουργείο ετοιμάσαμε και προωθούμε ειδικά νομοσχέδια  που ποινικοποιούν όλες τις μορφές βίας

σε βάρος των γυναικών, περιλαμβανομένης της παρενόχλησης και της παρενοχλητικής

παρακολούθησης, στο πλαίσιο της πλήρους συμμόρφωσης με το εκτενές και σύγχρονο

κατευθυντήριο πλαίσιο που θέτει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Όπως γνωρίζεται στην Αστυνομία έχουν ήδη συσταθεί και λειτουργούν ειδικά Κλιμάκια σε όλες τις

Επαρχίες και ειδικές ομάδες στα ΤΑΕ Αρχηγείου, που διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση,

εξειδίκευση και κατάρτιση για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των υποθέσεων βίας σε

βάρος γυναικών. Η συμμετοχή των γυναικών αστυνομικών στα κλιμάκια αυτά και γενικά η

συμβολή τους μέσα από την υπηρεσία τους, στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών είναι

ανεκτίμητη.
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Επιτακτική είναι η ενεργοποίηση όλων των κρατικών φορέων και υπηρεσιών, μη κυβερνητικών

οργανώσεων, εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων και του κάθε πολίτη ξεχωριστά,

προκειμένου περιστατικά βίας να αποτελούν παρελθόν και η ισότητα και αναγνώριση των

ελευθεριών όλων των γυναικών παγκοσμίως, να αποτελέσουν γενικότερη προτεραιότητα.

Προς τη κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μαζί με την ηγεσία της

Αστυνομίας προωθεί την ευαισθητοποίηση του προσωπικού της σε θέματα βίας και κακοποίησης.

Τούτο επιτυγχάνεται και μέσω της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που παρέχει στα στελέχη της

Αστυνομίας, η Αστυνομική Ακαδημία μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών της δίνει ιδιαίτερη βάση

στην ορθή και πλήρη κατάρτιση του προσωπικού με σφαιρική ανάδειξη των ζητημάτων της βίας

κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Θα ήμασταν ανακόλουθοι με όσα είπαμε αν δεν είχαμε αποδεδειγμένα κατοχυρώσει τη θέση της

γυναίκας στα πλαίσια της Αστυνομικής Κοινότητας, τόσο μέσω του κανονιστικού πλαισίου, που

προασπίζεται τα κεκτημένα δικαιώματά της (μητρότητας, άδεια ανατροφής τέκνου κ.α.) όσο και με

την ανέλιξη σε ανώτερες ιεραρχικές βαθμίδες.

Στη δύσκολή περίοδο που βιώνουμε εδώ και μήνες, οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για

αντιμετώπιση και αναχαίτιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού. Απασχολούνται συχνά

σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και είναι εκτεθειμένες σε υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης στον

ιό, αλλά και σε πολλαπλές μορφές βίας και κακοποίησης. Είτε ως εργαζόμενες στον τομέα της

υγείας, των σωμάτων ασφαλείας, της εκπαίδευσης, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ως

φροντίστριες, ερευνήτριες, αλλά και ως ηγέτιδες κρατών και διεθνών οργανισμών, αποδεικνύουν

καθημερινά και μέσα από αντίξοες συνθήκες ότι διαθέτουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα

προσόντα να δημιουργήσουν συνθήκες ανάκαμψης για ένα πιο δικαιοκρατικό, ισότιμο και

ελπιδοφόρο μέλλον.

Σε αυτό τον αγώνα, οι γυναίκες αστυνομικοί αποτελούν παράδειγμα της προσφοράς και

επαγγελματικής επάρκειας της Κύπριας γυναίκας διότι φέρουν εις πέρας με επιτυχία το δύσκολο

έργο τους χωρίς να υστερούν σε τίποτα συγκριτικά με τους άνδρες συναδέλφους τους. Συχνά, κάτω

από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες καλούνται να συμφιλιώσουν τις οικογενειακές και

επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και το επιτυγχάνουν χάρη στον επαγγελματισμό και τις άοκνες

προσπάθειές τους.

Όλες αυτές τις γυναίκες τιμούμε σήμερα, που παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις ανισότητες,

τις ποικίλες μορφές και κινδύνους βίας που αντιμετωπίζουν, αλλά και τις διακρίσεις που

υφίστανται, συνεχίζουν να αγωνίζονται, να διεκδικούν, να πρωτοπορούν και να οδηγούν την

κοινωνία μπροστά.

Εύχομαι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας να γίνει η απαρχή ενός γόνιμου διαλόγου. Να καταστεί

γενικότερα το έναυσμα κατανόησης, κοινωνικής ευαισθησίας και προάσπισης των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων και του αγαθού της ασφάλειας για την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων στα

πλαίσια της αρμονικής συνύπαρξης και της κοινωνικής προόδου και ευημερίας.

Σας διαβεβαιώ ότι ως Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θα είμαι στην πρώτη γραμμή
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των προσπαθειών για προώθηση και εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη, καθώς και

για εδραίωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, της αξιοπρέπειας και της

ανεμπόδιστης άσκησης των δικαιωμάτων τους σε όλους τους  τομείς της κοινωνίας μας. Ευχαριστώ

και εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας.

Αρχηγός Αστυνομίας κ. Στέλιος Παπαθεοδώρου

8η  Μαρτίου… Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας…

Ημέρα μνήμης, τιμής και αγώνα των γυναικών για ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες και εδραίωση της

θέσης που αξίζουν στη σύγχρονη κοινωνία.

Με αυτή τη λιτή αλλά ιδιαιτέρως σημαντική συνάντηση, λόγω των συνθηκών που διαβιούμε από

την εξάπλωση της πανδημίας, τιμούμε και εμείς τη γυναίκα για την προσφορά της τόσο στην

Αστυνομία όσο και στην κοινωνία ευρύτερα.

Πολλά για μας σήμερα φαίνονται αυτονόητα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι για τις πλείστες γυναίκες,

τις μητέρες και τις γιαγιάδες μας, πριν από μερικές δεκαετίες δεν ήταν καθόλου δεδομένα. Ακόμα

και σήμερα υφίστανται διακρίσεις που εμποδίζουν στην πράξη την ισότητα των δύο φύλων.

Διακρίσεις που κρατούν τις γυναίκες σε δυσμενή θέση, αποστερώντας από την κοινωνία μας εκείνες

τις δυνάμεις, τις ιδέες, τις δεξιότητες και την ευαισθησία που οι γυναίκες διαθέτουν.

Η σύγχρονη Κύπρια γυναίκα διαδραματίζει ένα πολλαπλό ρόλο. Είναι ταυτόχρονα μητέρα, σύζυγος

και εργαζόμενη. Μέσα από αυτό το πρίσμα χρειάζεται να αξιολογηθεί η προσφορά της και να

στηριχθεί στην πράξη η ισότητα, ώστε να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για εξάλειψη των

διακρίσεων.

Σήμερα οι κύριες μορφές διακρίσεων σε βάρος των γυναικών αφορούν μεταξύ άλλων το χάσμα

ουσιαστικής και ίσης συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, αλλά και στη μισθολογική αμοιβή για ίσης

αξίας εργασία.

Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί στην Αστυνομία υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις στην ίση

μεταχείριση ανδρών – γυναικών, ιδίως σε θέματα πρόσληψης, εκπαίδευσης, αποδοχών, στήριξης

και ευκαιριών ανέλιξης. Σε ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο επάγγελμα, οι 1326 γυναίκες – μέλη

της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που αντιστοιχούν στο 24% της υφιστάμενης

δύναμης του Σώματος, επιτελούν ουσιαστικά καθήκοντα, με εξαιρετική επιτυχία, σε δύσκολους και

ευαίσθητους τομείς.

Εκφράζω τη βαθιά μου εκτίμηση προς όλες τις γυναίκες μέλη μας καθώς και τη στήριξή της

Ηγεσίας, στις προσδοκίες τους στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και στη συμφιλίωσή τους με

τους οικογενειακούς στόχους και ανάγκες.

Θέλω επίσης να απευθυνθώ στην κοινωνία και να υπογραμμίσω τον κρίσιμο ρόλο που

διαδραματίζει η Αστυνομία στην προστασία των γυναικών, ανηλίκων και της οικογένειας, που

βρίσκονται εκτεθειμένοι σε φαινόμενα βίας και εκμετάλλευσης.

Στα σύγχρονα και πολύπλοκα κοινωνικά προβλήματα, η προσοχή μας ως Αστυνομία στρέφεται στις
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ευάλωτες ομάδες: τις γυναίκες μονογονιούς, τις γυναίκες που είναι θύματα σωματεμπορίας, τις

γυναίκες που πίσω από κλειστές πόρτες γίνονται σιωπηρά θύματα βίας και αδυνατούν να

αντιδράσουν από φόβο. Η Αστυνομία έχει αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της και τις στελέχωσε με

εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να συνδράμει αποφασιστικά, σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες

Υπηρεσίες του Κράτους, στην πάταξη αυτών των επαίσχυντων φαινομένων σε βάρος γυναικών.

Απόλυτα καταδικαστέες και οι πρόσφατες υποθέσεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και

αφορούν βία και κακοποίηση εις βάρος γυναικών και ανδρών. Ως Αστυνομία χειριζόμαστε τις

συγκεκριμένες υποθέσεις με πλήρη εμπιστευτικότητα και επιδεικνύοντας την δέουσα προσοχή και

ευαισθησία και με γνώμονα τη δίκαιη, αμερόληπτη και αντικειμενική προσαγωγή τους ενώπιον της

δικαιοσύνης.

Η 8η του Μάρτη, αποτελεί μέρα μνήμης και τιμής των αγώνων των γυναικών, και μέρα αποτίμησης

για τα μέχρι τώρα επιτεύγματα στο μέγα θέμα της ισότητας των φύλων. Παράλληλα, όμως είναι και

ημέρα - αφετηρία για νέους στόχους, μέρα που θα πρέπει να οπλίζει τις γυναίκες με δύναμη που θα

πηγάζει μέσα από την ουσιαστική συνειδητοποίηση του ρόλου και της προσφοράς τους. Θα πρέπει

όμως να είναι ημέρα αφύπνισης ολόκληρης της κοινωνίας. Γιατί η ισότητα των φύλων δεν αφορά

αποκλειστικά και μόνο τις γυναίκες, αφορά όλους και τον καθένα ξεχωριστά. Γιατί η καταξίωση της

γυναίκας ως ισότιμου μέλους της κοινωνίας, ο πλήρης και απόλυτος σεβασμός και η αφειδώλευτη

στήριξη στη γυναίκα και στον πολύπλευρο ρόλο της αποτελούν ολοζώντανη απόδειξη του επιπέδου

πολιτισμού μιας κοινωνίας και ακόμη πιο σημαντικό, του επιπέδου Δημοκρατίας της κοινωνίας

αυτής.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλες τις γυναίκες της Αστυνομίας Κύπρου και τους εύχομαι χρόνια πολλά.

Εύχομαι σε όλες τις γυναίκες της Κύπρου, υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Μέλος της Επιτροπής Ισότητας Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στην Αστυνομία, Αστυνόμος ΄Β

Κυριακή Λαμπριανίδου

Θα ήθελα πρωτίστως να ευχαριστήσω την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κυρία Εμιλυ

Γιολίτη και τον Αρχηγό Αστυνομίας κ. Στέλιο Παπαθεοδώρου, που αφιέρωσαν σήμερα από τον

πολύτιμο χρόνο τους, χρόνο για να τιμήσουν την Κύπρια Αστυνομικό. Να τιμήσουν τις γυναίκες

αυτές που υπηρετούν ισάξια και μαζί με τους άνδρες συναδέλφους τους, τον κύπριο πολίτη μέσω

των αστυνομικών καθηκόντων τους και μπορούν και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις

της κοινωνίας που ζούμε.

Όταν μου ζητήθηκε να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση απάντησα με ευκολία θετικά.

Πηγαίνοντας όμως στο σπίτι και προβληματιζόμενη στο τί θα αναγνώσω που θα ανταποκρίνεται

στο τι σημαίνει κύπρια αστυνομικός σήμερα και κατά πόσον αυτή αντιμετωπίζεται ισότιμα με τους

άνδρες συναδέλφους της, τότε ομολογώ ότι άρχισα να δυσκολεύομαι. Να δυσκολεύομαι επειδή έχω

βιώσει τόσο εγώ, όσο και άλλες γυναίκες συνάδελφοι μου παλαιότερα, σεξισμό, ανισότητα και

κάποιες φορές χλευασμό… Ταυτόχρονα όμως συνειδοτοποίησα ότι από κάποιους προϊσταμένους

και συναδέλφους βιώναμε ισότητα, δίκαιη αξιοποίηση και εμπιστοσύνη στα πρόσωπα μας, όχι

επειδή είμασταν γυναίκες αλλά επειδή αυτοί μας έβλεπαν ως επαγγελματίες και τίποτα περισσότερο

ή λιγότερο.
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Σκεπτόμενη και προβληματιζόμενη, στο τι θα πω σήμερα ήρθαν μνήμες από παλαιότερους

προϊσταμένους μου, ίσως μιας άλλης «παλαιάς κοπής», που μας έλεγαν κάποιες ατάκες όπως «το

πρόβλημα της αστυνομίας είναι οι γυναίκες», «αφού θέλετε να κάνετε παιδιά γιατί έρχεστε εδώ…

και άλλα παρόμοια, ενοχλητικά σχόλια. Ταυτόχρονα όμως υπήρχαν και οι προϊστάμενοί οι οποίοι

μας έκαναν να νιώθουμε εξίσου ικανές μετους άντρες, μας εμπιστεύονταν σε καθήκοντα

απαιτητικά, μας εμπιστεύονταν να εκπροσωπούμε την Αστυνομία στο εξωτερικό και να

διαπραγματευόμαστε νομοσχέδια και άλλα σημαντικά θέματα, χωρίς να γίνεται λόγος στο φύλο

μας.

Συμπέρασμα όλων αυτών των βιωμάτων και σκέψεων που πραγματεύτηκα στο μυαλό μου είναι ότι

δεν είναι ο οργανισμός που ευθύνεται στην ολότητα του για τις οποιεσδήποτε άνισες αντιλήψεις,

αλλά οι άνθρωποι που τη δεδομένη στιγμή μπορούν να εκφράσουν τα άνισα και πιθανόν σεξιστικά

σχόλια τους. Άρα αυτό που χρειαζόμαστε ως σύγχρονος πλέον οργανισμός είναι η ανάπτυξη μιας

κουλτούρας που να οδηγά όλους να αντιμετωπίζουν τους συναδέλφους τους, τους προϊσταμένους

τους και τους υφισταμένους τους ως ίσους και να τους αξιοποιούν κατάλληλα. Άλλωστε ο κάθε

σύγχρονος αστυνομικός οργανισμός επενδύει πλέον στην γνώση, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης

και όχι στην ανάπτυξη μυϊκής δύναμης…

Σήμερα, με πολλή ευκολία μπορώ να πω ότι αρκετές ανισότητες έχουν εκλείψει. Η γυναίκα

αστυνομικός μπορεί και προσλαμβάνεται ισότιμα με τους άνδρες, μπορεί και εκπαιδεύεται το ίδιο

και μπορεί και διεκδικεί θέσεις και αξιώματα όπως κάθε άντρας.

Σίγουρα εξακολουθούμε να βλέπουμε πολύ μειωμένη την εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτατες

θέσεις της Αστυνομίας Κύπρου, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διεκδικήσουμε και

εμείς οι γυναίκες.

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι είμαστε ίσες με τους άντρες συναδέλφους μας, να διεκδικούμε αυτά

που πιστεύουμε ότι μας αξίζουν αλλά μας τα στερούν, να απαιτούμε ίση μεταχείριση και να είμαστε

όλες έτοιμες να αναλαμβάνουμε και τα ίδια καθήκοντα με τους άνδρες. Σίγουρα υπάρχουν

ανισότητες λόγω φύλου στην μυϊκή δύναμη, όμως αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο στην καριέρα μας.

Μπορεί ένας άνδρας αστυνομικός να χρησιμοποιήσει ανάλογη βία για να συλλάβει ένα μαινόμενο

εγκληματία με περισσότερη ευκολία παρά από μια γυναίκα αστυνομικός, αλλά μια γυναίκα

αστυνομικός μπορεί με περισσότερη ευκολία να προσεγγίσει ένα παιδί θύμα βίας και να το

βοηθήσει να μας εμπιστευτεί και να συνεργαστεί μαζί μας ώστε να το βοηθήσουμε.

Σε πρόσφατη έρευνα της EUROPOL με τίτλο «The Female Factor», όπου αναπτύσσονται θέματα

που σχετίζονται με την ισορροπία των φύλων στις αρχές επιβολής του νόμου, τέθηκε το ερώτημα,

γιατί δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες σε ανώτατες θέσεις των αρχών επιβολής του νόμου, ενώ σε

άλλους εργασιακούς τομείς αυτό δεν ισχύει; Διαφάνηκε ότι αυτό είναι συνεπακόλουθο της

λανθασμένης άποψης που επικρατεί ή επικρατούσε ότι για να εργάζεται κάποιος στην αστυνομία

απαιτείται πρωτίστως μυϊκή δύναμη, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι πρωτίστως χρειάζεται
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ευφυία, κριτική σκέψη και επαγγελματισμός.

Νομίζω έχω μακρηγορήσει αρκετά, αλλά δεν θα μπορούσα να αγνοήσω και το γεγονός ότι από

ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας διορίστηκαν μόνο δύο γυναίκες Υπουργοί Δικαιοσύνης και

Δημοσίας Τάξεως. Πήρε 60 ολόκληρα χρόνια σε πολιτικό επίπεδο να εμπιστευτούν τη θέση αυτή σε

γυναίκα. Τυχαίο; Άραγε δεν υπήρχαν άξιες γυναίκες να αναλάβουν το Υπουργείο αυτό για 60

ολόκληρα χρόνια; Εννοείται δεν θα απαντήσω στα ερωτήματα αυτά, αλλά θα πω ότι είμαστε

ευτυχείς που έχουμε πολιτική προϊστάμενη και ευελπιστούμε ότι αυτό θα είναι εφαλτήριο ώστε να

τοποθετούνται άξιες, μορφωμένες και δυναμικές γυναίκες σε Υπουργικές θέσεις και όχι μόνο.

Εν κατακλείδι, θέλω να ευχαριστήσω όλες τις γυναίκες αστυνομικούς που έδωσαν βήμα σε άλλες

γυναίκες στο χώρο μας, τις παλαιότερες συνάδελφους που έδωσαν «μάχες» ώστε να τυγχάνουν ίσης

μεταχείρισης αλλά και στον νυν Αρχηγό μας, ο οποίος εμπράκτως μας εμπιστεύεται και νιώθουμε

μαζί του ότι αντιμετωπιζόμαστε ως ίσες προς ίσους, αφού εστιάζει στις γνώσεις, δεξιότητες και

ικανότητες όλων μας.

Αγαπητέ κύριε Παπαθεοδώρου, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και τις συναδέλφους που είναι εδώ

σήμερα και ευελπιστώ ότι θα είμαστε όλες παράδειγμα προς μίμηση για τη νέα γενιά αστυνομικών

της Κύπρου.

Διαβάστε επίσης: Σύμβαση Κων/πολης: Σύντομα στη Βουλή - «Σημαντικό εργαλείο» λέει η Γιολίτη
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