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Βία κατά των γυναικών: κάθε μέρα και παντού
Μια νέα έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) παρουσιάζει τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης
δημοσκοπικής έρευνας που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα παγκοσμίως για
τη βία κατά των γυναικών, αποκαλύπτοντας την έκταση της βίας στο σπίτι,
στη δουλειά, σε δημόσιους χώρους και στο διαδίκτυο. Η έκθεση
περιγράφει λεπτομερώς εμπειρίες σωματικής και σεξουαλικής βίας και
κατά την παιδική ηλικία. Η έρευνα καταδεικνύει την ανάγκη να
αναγνωρίσει η πολιτεία την έκταση του φαινομένου αυτού και να
διασφαλίσει ότι η καταπολέμησή του θα διασφαλίσει όχι θεωρητικά αλλά
πρακτικά τις ανάγκες και τα δικαιώματα όλων των γυναικών που έχουν
πέσει θύματα βίας.
«Τα στοιχεία της έρευνας αυτής απλά δεν μπορούν και δεν πρέπει να αγνοηθούν.
Η έρευνα του FRA καταδεικνύει ότι η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία
κατά των γυναικών αποτελεί μια εκτεταμένη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ», είπε ο Διευθυντής του FRA, Morten Kjaerum. «Η
τεράστια διάσταση του προβλήματος αποδεικνύει ότι η βία κατά των γυναικών δεν
αφορά απλώς έναν περιορισμένο αριθμό γυναικών – επηρεάζει καθημερινά
ολόκληρη την κοινωνία. Συνεπώς, η πολιτεία και οι πολίτες πρέπει να
επανεξετάσουν τα μέτρα που παίρνουν για την αντιμετώπιση όλων των μορφών
βίας κατά των γυναικών ανεξάρτητα οπουδήποτε συμβαίνουν. Τα μέτρα για την
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών πρέπει να αναβαθμιστούν άμεσα.»
Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα ερωτήθηκαν σχετικά με εμπειρίες
σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής βίας και ενδοοικογενειακής βίας. Η έρευνα
περιελάμβανε ερωτήσεις για σεξουαλική παρενόχληση, επίμονη παρακολούθηση
(stalking) καθώς και για το ρόλο που διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες, π.χ.
διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, κ.λπ. στις εμπειρίες κακοποίησης των γυναικών.
Ορισμένα βασικά ευρήματα δείχνουν ότι:







33% των γυναικών έχουν πέσει θύματα σωματικής ή/και σεξουαλικής
βίας από την ηλικία των 15 ετών και άνω. Αυτό το ποσοστό σε
αντιπροσωπευτικό δείγμα γυναικών αντιστοιχεί σε 62 εκατομμύρια γυναίκες
στην ΕΕ.
22% έχουν πέσει θύματα σωματικής ή/και σεξουαλικής βίας από το
σύντροφό τους.
5% του συνόλου των γυναικών έχει πέσει θύμα βιασμού. Μία στις 10
γυναίκες θύματα σεξουαλικής βίας από μη συντρόφους ανέφεραν ότι στο πιο
σοβαρό περιστατικό εμπλέκονταν περισσότεροι αυτουργοί.
43% έχουν βιώσει κάποια μορφή ψυχολογικής βίας από έναν τέως ή νυν
σύντροφο, όπως π.χ. δημόσιο εξευτελισμό, απαγόρευση εξόδου από το σπίτι ή
κλείδωμα στο σπίτι, εξαναγκασμό να δουν πορνογραφικό υλικό και απειλές
χρήσης βίας.
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33% είχαν εμπειρίες σωματικής ή ψυχολογικής βίας κατά την παιδική
ηλικία από κάποιον ενήλικα. 12% είχαν εμπειρίες σεξουαλικής βίας κατά την
παιδική ηλικία, οι μισές εκ των οποίων προέρχονταν από άνδρες που δεν
γνώριζαν. Αυτές οι μορφές κακοποίησης αφορούν, συνήθως, περιστατικά
όπου ενήλικας επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα ή αγγίζει τα γεννητικά
όργανα ή το στήθος του παιδιού.
18% των γυναικών έχουν πέσει θύματα επίμονη παρακολούθηση (stalking)
από την ηλικία των 15 ετών και άνω και 5% κατά τους 12 μήνες που
προηγήθηκαν της συνέντευξης. Αυτό το ποσοστό σε αντιπροσωπευτικό δείγμα
γυναικών αντιστοιχεί σε 9 εκατομμύρια γυναίκες στην ΕΕ. 21% των γυναικών
που έχουν πέσει θύματα επίμονης παρακολούθησης (stalking) ανέφεραν ότι
διήρκεσε πάνω από 2 χρόνια.
11% των γυναικών έχουν δεχθεί ανάρμοστες προτάσεις σε ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης ή ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα ή μηνύματα
κινητού (SMS) σεξουαλικού περιεχομένου. 20% των νεαρών γυναικών (18-29
ετών) έχουν πέσει θύματα αυτής της μορφής ηλεκτρονικής παρενόχλησης.
55%
των
γυναικών
έχουν
βιώσει
κάποια
μορφή
σεξουαλικής
παρενόχλησης. 32% του συνόλου των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης
ανέφεραν ότι αυτουργός ήταν προϊστάμενος, συνάδελφος ή πελάτης.
67% των γυναικών δεν κατήγγειλε το πιο σοβαρό περιστατικό βίας από
σύντροφο στην αστυνομία ή άλλη οργάνωση.

Η δημοσκοπική έρευνα στην οποία βασίζεται η έκθεση καθιστά σαφή την ανάγκη
ανάληψης δράσης από ένα ευρύ φάσμα ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των
εργοδοτών, ιατρών και ψυχολόγων και φορέων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου,
με στόχο την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ο Οργανισμός
υποβάλλει σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης και την υποστήριξη
των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για τη
θέσπιση και εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της
βίας κατά των γυναικών:










Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να επικυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου
της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών
και
της
ενδοοικογενειακής
βίας
(Σύμβαση
της
Κωνσταντινούπολης).
Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζουν τη βία από ένα σύντροφο
ως δημόσιο και όχι ιδιωτικό ζήτημα. Η νομοθεσία σε όλα τα κράτη μέλη της
ΕΕ πρέπει, συνεπώς, να αντιμετωπίζει τον βιασμό εντός γάμου με τον ίδιο
τρόπο που αντιμετωπίζονται τα υπόλοιπα περιστατικά βιασμού, και την
ενδοοικογενειακή βία ως μείζον ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να επανεξετάσουν την υπάρχουσα νομοθεσία
και τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης,
αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να σημειωθεί σε διάφορα περιβάλλοντα και
μέσω διαφορετικών μέσων, όπως το διαδίκτυο ή τα κινητά τηλέφωνα.
Οι αστυνομικές αρχές, οι επαγγελματίες της υγείας, οι εργοδότες και οι
ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων πρέπει να είναι κατάλληλα
καταρτισμένοι και να διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους και εξουσίες
ώστε να παρέχουν αποτελεσματική βοήθεια στα θύματα.
Η αστυνομία και οι άλλες σχετικές υπηρεσίες πρέπει να είναι κατάλληλα
εκπαιδευμένες για να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τον αντίκτυπο της
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ψυχολογικής κακοποίησης στα θύματα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
αναγνώριση, η καταγραφή και η ανάληψη δράσης έναντι όλων των
μορφών βίας κατά των γυναικών (και κοριτσιών).
Η αστυνομία πρέπει να αναγνωρίζει και να διερευνά τακτικά υποθέσεις που
αφορούν ηλεκτρονική επίμονη παρακολούθηση και παρενόχληση.
Οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής
δικτύωσης πρέπει να παίρνουν μέτρα περιορισμού μορφών ανεπιθύμητης
συμπεριφοράς και να βοηθούν ενεργά τα θύματα ηλεκτρονικής
παρενόχλησης έτσι ώστε να αναφέρουν τα περιστατικά κακοποίησης.
Οι ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης οφείλουν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες
των θυμάτων που υποφέρουν, μεταξύ άλλων, από ενοχές και αισθήματα
ντροπής.
Οι εκστρατείες και τα μέτρα αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών
πρέπει να στοχεύουν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. Οι άνδρες
πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε πρωτοβουλίες εναντίον της βία κατά των
γυναικών.
Υπάρχει σαφής ανάγκη βελτίωσης και εναρμόνισης της συλλογής στοιχείων
σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, εντός αλλά και μεταξύ των κρατών
μελών της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωτικό πακέτο (press pack) το
οποίο περιλαμβάνει την έκθεση βασικών αποτελεσμάτων με τα πλήρη ευρήματα
της έρευνας, συνοπτική έκθεση με τίτλο «Με μια ματιά» («at a glance») με τα
βασικά πορίσματα και τις κυριότερες γνώμες και το διαδικτυακό εργαλείο
απεικόνισης δεδομένων που επιτρέπει στους χρήστες να εξετάζουν τα πλήρη
ευρήματα της έρευνας ανά κράτος μέλος και θεματική ενότητα.
Σημείωση προς τους συντάκτες:

o Πάνω από 42.000 γυναίκες συμμετείχαν στην έρευνα. Το δείγμα ήταν

o

o

o

1.500 συμμετέχουσες ανά χώρα (πλην του Λουξεμβούργου όπου το καθαρό
δείγμα ήταν 900 συμμετέχουσες). Οι συμμετέχουσες ήταν ηλικίας από 18
έως 74 ετών κατά τον χρόνο της συνέντευξης.
Όλες οι συμμετέχουσες επιλέχθηκαν τυχαία και τα αποτελέσματα της
έρευνας είναι αντιπροσωπευτικά τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό
επίπεδο.
Η έρευνα περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με εμπειρίες και περιστατικά από
την ηλικία των 15 ετών και άνω και κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν
της συνέντευξης.
Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
παρέχει συμβουλευτική τεκμηριωμένη σε στοιχεία προς τους υπευθύνους
λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και στα κράτη μέλη, συμβάλλοντας έτσι σε πιο
ενημερωμένες και στοχευμένες συζητήσεις και πολιτικές για τα θεμελιώδη
δικαιώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα μέσων ενημέρωσης
του FRA
E-mail: media@fra.europa.eu
Τηλ.: +43 1 580 30 642
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