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25Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ
ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών
καθόρισε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή
Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των
Γυναικών (ψήφισμα 54/134).

της βίας κατά των γυναικών, αλλά η
ημερομηνία καθορίστηκε επίσημα στις 17
Δεκεμβρίου
1999,
μέσω
επίσημου
ψηφίσματος του ΟΗΕ.

Ο σκοπός αυτής της ημέρας είναι η
ευαισθητοποίηση απέναντι στο γεγονός ότι
οι γυναίκες ανά τον κόσμο υπόκεινται σε
πλήθος μορφών βίας. Επιπλέον, ένας από
τους κύριους στόχους της ημέρας είναι να
αναδείξει ότι η αληθινή εικόνα, καθώς και
το εύρος τέτοιων περιστατικών συχνά
αποκρύπτεται.

Ο ΟΗΕ και η Διακοινοβουλευτική Ένωση
ενθαρρύνουν
κυβερνήσεις,
διεθνείς
οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις
να οργανώνουν δραστηριότητες για την
υποστήριξη της ημέρας σε παγκόσμια
κλίμακα.

Ιστορικά, η 25η Νοεμβρίου συνδέεται με
την ημέρα της δολοφονίας των τριών
αδερφών Mirabal το 1960.
Οι αδερφές Mirabal ήταν πολιτικές
ακτιβίστριες στη Δομινικανή Δημοκρατία
και δολοφονήθηκαν με εντολή του
Δομινικανού δικτάτορα Rafael Trujillo
(1930-1961).
Το 1981, ακτιβιστές όρισαν την 25η
Νοεμβρίου
ως
ημέρα
για
την
ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση

Η οργάνωση Γυναίκες των Ηνωμένων Εθνών
(UN Women - η οντότητα των Ηνωμένων
Εθνών για την Ισότητα των φύλων και τη
χειραφέτηση των γυναικών) παρακολουθεί
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τη θεματολογία
που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο
προώθησης για αυτή την ημέρα και
ενθαρρύνουν και άλλους οργανισμούς να
πράξουν το ίδιο.
Για το 2014, η έμφαση δόθηκε στον τρόπο
καταπολέμησης της βίας και στους 12
βασικούς
τομείς
ενδιαφέροντος
της
Διακήρυξης του Πεκίνου και της Πλατφόρμας
Δράσης.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ?
Γιατί η ΒΙΑ κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Γιατί ΒΙΑ κατά των γυναικών αποτελεί συνέπεια των Διακρίσεων κατά των Γυναικών, τόσο στη
νομοθεσία, όσο και στην πράξη, καθώς και των επίμονων ανισοτήτων μεταξύ των ανδρών και
των γυναικών.
Γιατί η ΒΙΑ κατά των γυναικών παρεμποδίζει την πρόοδο σε πολλούς τομείς, όπως την
εξάλειψη της φτώχειας, την καταπολέμηση του HIV / AIDS, την ειρήνη και την ασφάλεια.
Γιατί η ΒΙΑ κατά των γυναικών και των κοριτσιών δεν είναι αναπόφευκτη. Η πρόληψη είναι
αναγκαία και ουσιαστικής σημασίας.
Γιατί η ΒΙΑ κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί μια παγκόσμια πανδημία.
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H ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Τον Ιούλιο του 2010, η Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων
Εθνών
δημιούργησε
την
Οργάνωση Γυναίκες των Ηνωμένων Εθνών
(UN Women). Η Οργάνωση, αποτελεί την
οντότητα των Ηνωμένων Εθνών για την
ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των
γυναικών.
Για πολλές δεκαετίες, ο ΟΗΕ έχει σημειώσει
σημαντική πρόοδο στην προώθηση της
Ισότητας των Φύλων, συμπεριλαμβανομένων
και των συμφωνιών ορόσημο όπως η
Διακήρυξη του Πεκίνου και η Πλατφόρμα
Δράσης και η Σύμβαση για την Εξάλειψη
όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των
Γυναικών (CEDAW).
Η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο ένα
βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, η επίτευξη
επίτευξη του στόχου της ισότητας έχει
τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες.
Η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί
βασικό παράγοντα για τις ακμάζουσες
οικονομίες, τονώνοντας την παραγωγικότητα
και την ανάπτυξη.

Ωστόσο, βαθιά ριζωμένες ανισότητες μεταξύ
των φύλων υφίστανται σε κάθε κοινωνία. Οι
γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε
αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες και
αντιμετωπίζουν
τον
επαγγελματικό
διαχωρισμό και τις μισθολογικές διαφορές
των δύο φύλων. Πολύ συχνά τους
απαγορεύεται η πρόσβαση στη βασική
εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη.
Οι γυναίκες σε όλα τα μέρη του κόσμου
υποφέρουν από τη βία και τις διακρίσεις ενώ
ταυτόχρονα
βρίσκονται
υποεκπροσωπούμενες
σε
πολιτικές
και
οικονομικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Για πολλά χρόνια, ο ΟΗΕ έχει αντιμετωπίσει
σοβαρές προκλήσεις στις προσπάθειες του
για την προώθηση της ισότητας των φύλων
σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η έλλειψη
χρηματοδότησης
και
η
έλλειψη
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις
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ΤΟΥ

ΟΗΕ

δραστηριότητες του ΟΗΕ για θέματα
Ισότητας των Φύλων.
Η Οργάνωση Γυναικών των Ηνωμένων
Εθνών, δημιουργήθηκε με στόχο για την
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.
Στόχος είναι να αποτελέσει μία δυναμική και
ισχυρή υποστηρικτική παρουσία για τις
γυναίκες και τα κορίτσια, αποτελώντας μια
ισχυρή φωνή σε παγκόσμιο, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο.

Η Οργάνωση στηριζόμενη στο όραμα της
ισότητας του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,
μεταξύ άλλων, εργάζεται για:
 Την εξάλειψη των διακρίσεων κατά
των γυναικών και των κοριτσιών.
 Τη χειραφέτηση των γυναικών.
 Την επίτευξη της ισότητας μεταξύ
γυναικών και ανδρών ως κοινών
εταίρων
και
δικαιούχων
της
ανάπτυξης,
των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, του ανθρωπιστικού
έργου, της ειρήνης και την ασφάλειας.
Η δράση των Γυναικών του ΟΗΕ εκτείνεται
σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων, με στόχο την
ουσιαστική επίτευξη της ισότητας των
φύλων:
 Συμμετοχή στην Ηγεσία και στην
Πολιτική
 Οικονομική ενδυνάμωση
 Καταπολέμηση της Βίας κατά των
Γυναικών
 Ειρήνη και Ασφάλεια
 Διακυβέρνηση
προγραμματισμός

και

εθνικός

 Αναπτυξιακή Ατζέντα (κατόπιν του
2015)
 HIV/AIDS
http://www.unwomen.org/en

ΔΟΜΕΣ
ΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Στα Ιόνια Νησιά, έχουν δημιουργηθεί
κοινωνικές δομές, με στόχο την παροχή
υπηρεσιών
πρώτης
γραμμής
που
απευθύνονται κυρίως σε γυναίκες που
υφίστανται
βία
(ενδοοικογενειακή,
σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό, εμπορεία
και διακίνηση – trafficking και οποιαδήποτε
άλλη μορφή βίας).
Οι δομές αυτές έχουν δημιουργηθεί μέσω της
απορρόφησης Ευρωπαϊκών κονδυλίων της
Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007 –
2014.
Ειδικότερα, στην Κέρκυρα υπό την αιγίδα του
Δήμου, έχει τεθεί σε λειτουργία Ξενώνας
Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, με
ικανότητα φιλοξενίας 20 γυναικών με τα
παιδιά τους, ο οποίος έχει στελεχωθεί με
επιστημονικό
προσωπικό
(ψυχολόγο,
παιδοψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό κλπ.),
για την παροχή υποστήριξης.
Ταυτόχρονα στους Δήμους Κέρκυρας και
Κεφαλονιάς, λειτουργούν, υπό την αιγίδα της
Γενικής
Γραμματείας
Ισότητας,
τα
Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών Κέρκυρας.
Ομοίως και στο Δήμο Ζακύνθου έχει
δημιουργηθεί, μέσω της συνεργασίας του
Δήμου και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας,
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών.

Τα
Συμβουλευτικά
Κέντρα,
έχουν
στελεχωθεί από ειδικό επιστημονικό
προσωπικό συμβούλων εξειδικευμένων
στην προσέγγιση των γυναικών με την
οπτική
του
φύλου
(ψυχολόγους,
κοινωνικές/-ούς λειτουργούς και νομικούς)
και
παρέχουν
δωρεάν
υπηρεσίες
πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις
γυναίκες που απευθύνονται σε αυτά, στο
πλαίσιο
ολοκληρωμένων
δράσεων
ψυχοκοινωνικής στήριξης.
Στα Κέντρα παρέχονται εξειδικευμένες και
εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως:
 Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική σε
θύματα βίας λόγω φύλου
 Συμβουλευτική σε θέματα ισότητας
φύλων,
δικαιωμάτων
γυναικών
θυμάτων βίας και σχετικής νομοθεσίας
Παραπομπή ή συνοδεία, όποτε αυτό
απαιτείται, σε άλλες κοινωνικές
υπηρεσίες (νοσοκομείο, αστυνομία,
κέντρο ψυχικής υγείας, πρόνοια,
ξενώνες φιλοξενίας κ.ά.)
 Ενημέρωση,
πρόληψη
και
ευαισθητοποίηση
της
τοπικής
κοινότητας.
 Νομική
συμβουλευτική
και
υποστήριξη.

Tο παρόν Ενημερωτικό Φυλλάδιο συντάχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Εξειδίκευση του πρότυπου συστήματος
ένταξης της ισότητας των φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου –
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007–2013» και ειδικότερα του
Άξονα ΙΙΙ (Γενικός στόχος ΙΙΙ): «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης»,
από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), σε συνεργασία με την Ένωση εταιρειών REMACO Σύμβουλοι
Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης A.E., BOLT- Λ.ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ-Ι.ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε. και TEC Σύμβουλοι Οργανισμών και
Επιχειρήσεων A.E,
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και ειδικότερα από το Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση.
ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
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