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Η αρούσα

κατάσταση
 

Σύμφωνα με στατιστικές του UNODC – 

Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Ναρκωτικά και το Έγκλημα, 137 γυναίκες 

και κορίτσια δολοφονούνται καθημερινά 

παγκοσμίως από ένα μέλος της οικογένειάς 

τους ή από τον (πρώην) σύντροφό τους, 

επειδή ακριβώς είναι γυναίκες και 

κορίτσια.1 Ο αριθμός αυτός σε ετήσιο 

επίπεδο υπολογίζεται στα περίπου 50.000 

θύματα παγκοσμίως.2 

 

 

 

 

 
1 United Nations Drugs and Crime (2019) “Global Study on 

Homicide: Gender-related killing of women and girls, Vi-

enna”, S. 10, https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/gsh/Booklet_5.pdf (Τελευταία πρόσβαση: 

15.07.2020). 

2 Πηγή: έκθεση με τίτλο “Combating violence against wo-

men”(Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen* und Mädchen) 

της OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 

in Europa), Νοέμβριος 2016, https://www.osce.org/fi-

les/f/documents/e/2/286336.pdf. 

3 United Nations Economic and Social Council (2013) “Vi-

enna Declaration on Femicide”:  https://www.unodc.org/doc-

uments/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_

E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf 

(Τελευταία πρόσβαση: 10.09.2020). “Αναγνωρίζοντας ότι η 

Αυτοί οι αριθμοί, που είναι παρόμοιοι με 

τον απολογισμό θανάτων στον πόλεμο στη 

Συρία –με 40.000 θανάτους τους πρώτους 

20 μήνες του πολέμου- είναι σοκαριστικοί 

και αντανακλούν ένα παγκόσμιο ζήτημα. 

Ωστόσο, ο αριθμός των δολοφονιών 

γυναικών και κοριτσιών για τους οποίους 

δεν έχει γίνει καταγγελία, παραμένει σε 

παγκόσμιο επίπεδο σημαντικά 

υψηλότερος, εξαιτίας της συστηματικής  

αδυναμίας σε κυβερνητικό επίπεδο για τη 

συλλογή δεδομένων που αναγνωρίζουν και 

καταγράφουν τον αριθμό των γυναικών 

και κοριτσιών που έχουν βιώσει βία και 

φόνους εξαιτίας του φύλου τους.  

Η «γυναικοκτονία»,  η εσκεμμένη 

δολοφονία γυναικών και κοριτσιών με 

βάση το φύλο τους3, έχει πολλά 

γυναικοκτονία είναι η δολοφονία γυναικών και κοριτσιών με 

βάση το φύλο τους, που μπορεί να πάρει τις εξής μορφές: (1) 

δολοφονία γυναικών ως αποτέλεσμα βίας από τον ερωτικό 

τους σύντροφο (2) βασανιστήρια και μισογυνιστικός φόνος 

γυναικών (3) δολοφονία γυναικών και κοριτσιών στο όνομα 

της “τιμής” (5) στοχευμένοι φόνοι γυναικών και κοριτσιών 

στο πλαίσιο ενόπλων συγκρούσεων(5) δολοφονίες γυναικών 

με αφορμή την “προίκα” (6) δολοφονίες γυναικών και 

κοριτσιών εξαιτίας του γενετήσιου προσανατολισμού τους 

και της ταυτότητας φύλου τους (7) δολοφονίες αυτόχθονων 

γυναικών και κοριτσιών εξαιτίας του φύλου τους 8) θηλυκή 

παιδοκτονία και δολοφονία εμβρύου (foeticide) βασισμένη 

στο φύλο (9) θάνατοι εξαιτίας ακρωτηριασμού γεννητικών 

οργάνων(10) κατηγορίες μαγείας (11) άλλου είδους 

γυναικοκτονίες σχετιζόμενες με συμμορίες, οργανωμένο 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/e/2/286336.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/e/2/286336.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf


διαφορετικά πρόσωπα. 

 

Αρκετές γυναίκες και κορίτσια είναι 

θύματα διαφόρων μορφών βίας με βάση το 

φύλο: χάνουν τη ζωή τους στην 

προσπάθειά τους να δραπετεύσουν και να 

βρουν καταφύγιο, σε περιπτώσεις 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 

ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών 

οργάνων, οργανωμένου εγκλήματος, 

εμπορίας ναρκωτικών και ανθρώπων, βίας 

από (πρώην) ερωτικό σύντροφο, 

εγκλημάτων «τιμής», ή εξαιτίας του 

γενετήσιου προσανατολισμού τους ή/και 

της ταυτότητας φύλου τους.   

Η βία κατά των γυναικών υπερβαίνει τα 

εθνικά σύνορα και δεν αποτελεί ένα 

ιδιωτικό ζήτημα. Είναι ένα παγκόσμιο 

πρόβλημα που έχει τις ρίζες του στους 

παγιωμένους ρόλους των φύλων και στις 

πατριαρχικές δομές εξουσίας. 

Η απότομη αύξηση εξτρεμιστικών και 

ρατσιστικών κινημάτων τα τελευταία 

χρόνια, όπως ακροδεξιών οργανώσεων ή 

θρησκευτικών φονταμενταλιστικών 

ομάδων, αποτελεί πηγή αυξανόμενης 

ανησυχίας. Τέτοιες τάσεις συμβάλλουν 

στην εξάπλωση μισογυνιστικών 

συμπεριφορών και αντιλήψεων, και 

 

 

 

 

έγκλημα, διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων και 

διάδοση φορητών όπλων". 

αντιπροσωπεύουν μια περαιτέρω 

παγκόσμια απειλή για τις γυναίκες και τα 

κορίτσια. Αυτά τα αρκετά «ηχηρά» αντι-

φεμινιστικά και ρατσιστικά κινήματα της 

σημερινής εποχής επηρεάζουν επίσης 

αρνητικά την ορατότητα και την ασφάλεια 

της LGBTQI κοινότητας.  

 

Δυσκολίες στη πρόληψη των 

γυναικοκτονιών 

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που 

καθιστούν τον αγώνα κατά των 

γυναικοκτονιών δύσκολο. Οι τρεις πιο 

σημαντικοί είναι οι παρακάτω: 

Η ανισότητα φύλων μεταξύ ανδρών και 

γυναικών ως κυρίαρχη τάση 

Όσο επικρατούν στην κοινωνία μας 

πατριαρχικές, σεξιστικές απεικονίσεις που 

αντικειμενοποιούν τις γυναίκες, τόσο θα 

υποφέρουν γυναίκες και κορίτσια από 

διάφορες μορφές βίας σχετιζόμενες με το 

φύλο που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Η γλώσσα των μέσων ενημέρωσης και 

της καθημερινότητας 

   Η σημασία της βίας με βάση το φύλο 

ενάντια στις γυναίκες και στα κορίτσια 

υποβαθμίζεται και κανονικοποιείται στην 

καθημερινή χρήση της γλώσσας και  

 



στη γλώσσα που χρησιμοποιείται απ’ τα 

μίντια. Σε τέτοιες περιστάσεις, πολλές 

φορές 

            μιλούν για «οικογενειακή 

τραγωδία», «έγκλημα τιμής», «φόνο 

χωρισμού», «δολο- 

            φονία από ζήλια». Η χρήση αυτή 

της γλώσσας καθιστά δύσκολη την 

αναγνώριση των 

            γυναικοκτονιών και τη 

γενικότερη μάχη κατά αυτών των 

δολοφονιών και των 

            πράξεων βίας. 

Ανεπαρκής εφαρμογή μέτρων στη μάχη 

κατά κάθε μορφής βίας ενάντια σε γυναίκες 

και κορίτσια.  

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 

έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, τη 

προστασία των γυναικών και των 

κοριτσιών από τη βία, συμβάλλοντας στην 

εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των 

γυναικών και, μέσα από γενικότερα 

πολιτικά και άλλου είδους μέτρα, 

δημιουργώντας το πλαίσιο που 

διασφαλίζει την προστασία και στήριξη 

αυτών που έχουν πληγεί καθώς και τη 

δίωξη των αυτουργών. Η υλοποίηση των 

μέτρων αυτών υπέρ των δικαιωμάτων των 

γυναικών και των κοριτσιών κρίνεται 

απαραίτητη στον αγώνα κατά των 

γυναικοκτονιών. 

Αιτήματα 

Ως οργανισμοί για τα δικαιώματα των 

γυναικών και των κοριτσιών από 

διαφορετικές χώρες της ΕΕ, αιτούμαστε 

την θεσμική υιοθέτηση των παρακάτω 

μέτρων σχετικά με την υλοποίηση της 

Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 

ανεξαιρέτως, ώστε να σταματήσουν οι 

γυναικοκτονίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Α. Οργανισμοί για τα δικαιώματα 

των γυναικών και των κοριτσιών 

πρέπει να ενσωματωθούν σε όλα τα 

επίπεδα υποστήριξης αυτών, 

αναπτύσσοντας νέα πλαίσια και 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων ώστε 

να εδραιωθεί η υλοποίηση της 

Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης!  

 

Οργανισμοί για τα δικαιώματα των 

γυναικών και των κοριτσιών προσφέρουν 

σε γυναίκες και κορίτσια που έχουν 

υποστεί βία ασφαλής χώρους και 

πρόσβαση σε κοινωνική στήριξη με τη 

μορφή ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής 

βοήθειας και ιατρικών παροχών. Είναι οι 

οργανισμοί που κατανοούν καλύτερα τις 

συγκεκριμένες ανάγκες των γυναικών και 

κοριτσιών που έχουν βιώσει βία 

Η ΕΕ οφείλει να προχωρήσει περαιτέρω 

με τη πλήρη αναγνώριση, συνεργασία και 

οικονομική στήριξη των Οργανισμών για 

τα δικαιώματα των γυναικών και των 

κοριτσιών, ώστε να ενισχύσει τις 

στρατηγικές παρέμβασης και πρόληψης 

στη μάχη κατά των γυναικοκτονιών! 

(Αρθ.9) 

 

Β. Οι κυβερνήσεις πρέπει να 



αναπτύξουν και να εφαρμόσουν 

τακτικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης 

και ενημέρωσης σχετικές με τις 

γυναικοκτονίες! 

 

Μια βιώσιμη και αποτελεσματική μάχη 

κατά των γυναικοκτονιών είναι μόνο 

δυνατή εφόσον οι κυβερνήσεις 

υιοθετήσουν μια διαθεματική προσέγγιση 

στην εξιχνίαση φόνων γυναικών και 

κοριτσιών με βάση το φύλο. Χρειαζόμαστε 

επίσης θεσμικό διαμοιρασμό πληροφοριών 

σχετικών με τις μορφές βίας ενάντια στις 

γυναίκες. 

 

Οι κυβερνήσεις πρέπει να παρέχουν 

επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς 

πόρους ώστε να εξαλειφθούν όλες οι 

μορφές βίας κατά των γυναικών και των 

κοριτσιών, όπως αναφέρονται στη 

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, 

συμπεριλαμβανομένης και της 

διαδικτυακής βίας! (Αρθ. 8) 

 

Οι κυβερνήσεις πρέπει να διεξάγουν 

συστηματική και θεσμική συλλογή, 

ανάλυση και διάδοση των δεδομένων της 

βίας βασισμένης στο φύλο, ώστε να 

δημιουργηθούν καινούρια πλαίσια για τη 

προστασία των γυναικών και των 

κοριτσιών από τη βία με βάση το φύλο. 

 

 

Απαιτούμε το τέλος της πολιτισμικής 

αποδοχής των γυναικοκτονιών μέσω της 

γλώσσας και της κάλυψης απ’ τα μίντια. 

Απαιτούμε την αναγνώριση των φόνων 

των γυναικών και των κοριτσιών ως 

γυναικοκτονιών! 

 

Γ. Απαιτούμε ποικιλομορφία και 

προστατευτικά μέτρα που έχουν σχέση 

με το φύλο σε όλες τις  πτυχές της 

κοινωνίας! 

 

Ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση των 

γυναικοκτονιών είναι να μειωθεί η βία με 

βάση το φύλο! Αυτό απαιτεί το να λάβουν 

όλα τα κοινωνικά στρώματα την 

απαραίτητη εκπαίδευση και να 

ευαισθητοποιηθούν ώστε να 

αναγνωρίζουν καλύτερα, να καταγράφουν 

και να καταγγέλλουν περιπτώσεις βίας με 

βάση το φύλο, και να αλλάξουν οι 

κοινωνικές νόρμες και στάσεις που 

καθίστανται βλαβερές προς τις γυναίκες. 

 

Χρειαζόμαστε καμπάνιες διαθεματικής 

ευαισθητοποίησης που παλεύουν ενάντια 

στη βία βασισμένη στο φύλο, και που 

υπερασπίζονται τα δικαιώματα των 

γυναικών και των κοριτσιών! (Αρθ. 13) 

Χρειαζόμαστε εκπαίδευση στα σχολεία 

ευαισθητοποιημένη ως προς το φύλο, με 

ευρύ φάσμα βιβλίων και δασκάλων! (Αρθ. 

14) 

Χρειαζόμαστε ευρύ, ευαισθητοποιημένο 



ως προς το φύλο, και πολύγλωσσο 

προσωπικό που εξετάζει και αποφασίζει 

για αιτήματα ασύλου σχετιζόμενα με το 

φύλο, και που συνοδεύει και στηρίζει τα 

άτομα σε όλες τις διαδικασίες (δηλαδή 

αστυνομικούς, μεταφραστές, κοινωνικούς 

λειτουργούς, υγειονομικό προσωπικό)! 

(Αρθ. 15 

Χρειαζόμαστε προγράμματα θεραπείας 

με ευαισθησία προς τη πολυμορφία, για 

την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας 

ενάντια στις γυναίκες και τα κορίτσια! 

(Αρθ. 16) 

Χρειαζόμαστε εργαλεία εποπτείας της 

γλώσσας των μίντια, με ευαισθησία σε 

ζητήματα πολυμορφίας και φύλου, και 

κρατικές κυρώσεις για όσες δηλώσεις 

απειλούν ή προσβάλλουν γυναίκες και 

κορίτσια, συμπεριλαμβανομένων και των 

πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης! (Αρθ. 

17) 

Δ. Απαιτούμε εκτενή μέτρα στήριξης 

για ανθρώπους που ζητούν προστασία! 

 

Αποτελεσματικά μέτρα κατά των 

γυναικοκτονιών συμπεριλαμβάνουν την 

κάλυψη των βασικών αναγκών των 

γυναικών και κοριτσιών που έχουν 

υποστεί βία, ώστε να μπορέσουν να 

ξεφύγουν από τη βίαιη σχέση ή οικογένειά 

τους. Ένα ευρύτερο πρόγραμμα παροχών 

βοήθειας απαιτεί πολυγλωσσικούς και 

οπτικοακουστικούς πόρους για 

επικοινωνία χωρίς φραγμούς. 

 

Απαιτούμε πρόσβαση χωρίς διακρίσεις 

και εμπόδια, σε δομές και καταφύγια 

υποστήριξης για γυναίκες και κορίτσια! Σε 

αυτό συγκαταλέγονται και συμβουλευτικά 

κέντρα (και σε πιο αποκεντρωμένες 

περιοχές), καταφύγια και όργανα επιβολής 

των νόμων! (Αρθ. 18) 

Απαιτούμε παροχές βοήθειας με 

ευαισθησία ως προς την πολυμορφία και 

πολυγλωσσικές, και ειδικότερα 

ψυχοθεραπείας για αυτούς που 

χρειάζονται προστασία! (Αρθ. 22) 

Απαιτούμε πρόσβαση σε καταφύγια για 

γυναίκες και κορίτσια χωρίς διακρίσεις. 

(Αρθ. 23) 

Απαιτούμε τη σύσταση μιας 

πολυγλωσσικής γραμμής βοήθειας 

διαθέσιμη όλο το 24ωρο, για την 

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με 

μορφές βίας σχετιζόμενες με το φύλο! 

(Αρθ. 24) 

Απαιτούμε διαμεσολαβητές για κάθε 

σύντροφο ξεχωριστά σε ζητήματα 

κηδεμονίας σε ένα γενικότερο πλαίσιο 

προστατευτικών και υποστηρικτικών 

μέτρων για γυναίκες και κορίτσια που 

έχουν υποστεί βία! (Αρθ. 31) 

Απαιτούμε τη θέσπιση κατάλληλων και 

αποτελεσματικών μέτρων για την 

εξάλειψη κάθε μορφής ακρωτηριασμού 

θηλυκών γεννητικών οργάνων (FGM) σε 

γυναίκες και κορίτσια, και την ανάθεση 

φροντίδας σε εξειδικευμένους γιατρούς και 

συμβουλευτικά κέντρα για αυτούς που 

έχουν πληγεί! (Αρθ. 38) 



 

Ε. Κρίνεται απαραίτητη η πρόσβαση 

σε μέτρα στήριξης από όλες τις 

γυναίκες και τα κορίτσια! 

 

Γυναίκες και κορίτσια με προσφυγικό 

και/ή μεταναστευτικό υπόβαθρο 

πλήττονται από ένα συνδυασμό 

διακρίσεων, όπως ο ρατσισμός και ο 

σεξισμός. Για τέτοιες γυναίκες και 

κορίτσια, είναι αναγκαία μια μοναδική 

προοπτική που εστιάζει σε διακρίσεις 

βασισμένες στον τύπο της άδειας διαμονής 

τους. 

Απαιτούμε να εξασφαλιστεί η άνευ 

διακρίσεων εφαρμογή της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης –ανεξαρτήτως 

βιολογικού φύλου, ταυτότητας φύλου, 

φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, 

πολιτικών (ή άλλων) πεποιθήσεων, 

εθνοτικού ή κοινωνικού υποβάθρου, 

ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, 

γέννησης, γενετήσιου προσανατολισμού, 

ηλικίας, κατάστασης υγείας, αναπηρίας, 

οικογενειακής κατάστασης, καθεστώτος 

μετανάστη ή πρόσφυγα ή οποιοδήποτε 

άλλο καθεστώς που μπορεί να έχουν 

γυναίκες και κορίτσια που έχουν υποστεί 

βία. (Αρθ. 4) 

Είναι αναγκαίο το δικαίωμα για 

χορήγηση άδειας παραμονής ανεξαρτήτως 

γάμου για γυναίκες και κορίτσια από 

μεταναστευτικό υπόβαθρο, έτσι ώστε 

καμία γυναίκα να μη κρίνεται παράνομη 

και όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια να 

λαμβάνονται υπόψην από τα μέτρα! (Αρθ. 

59 

Αιτούμαστε όλα τα κράτη μέλη να 

υιοθετήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ώστε να διασφαλίσουν ότι γυναίκες και 

κορίτσια που έχουν υποστεί 

ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, 

βιασμό, εξαναγκασμό σε γάμο και άλλες 

μορφές βίας με βάση το φύλο να μπορούν 

να ασκήσουν το δικαίωμά τους για άσυλο! 

(Αρθ. 60) 

Απαιτούμε να δοθεί άμεσα τέλος στις 

απελάσεις γυναικών και κοριτσιών σε 

εμπόλεμες ζώνες και περιοχές κρίσης, 

όπου αδυνατούν να ασκήσουν τα 

ανθρώπινα δικαιώματά τους! (Αρθ. 60) 

Αιτούμαστε το τέλος των απάνθρωπων 

δοκιμών διάκρισης, παρενόχλησης και 

ρατσισμού σε LGBTQI πρόσφυγες και 

απαιτούμε μια δίκαιη και αποτελεσματική 

διαδικασία χορήγησης ασύλου! Απαιτούμε 

να δοθεί άμεσα τέλος στις απελάσεις των 

LGBTQI προσφύγων σε όλες τις χώρες 

όπου δε μπορούν να ασκήσουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματά τους! (Αρθ. 60) 

 

 

ΣΤ. Είναι επιτακτικό να 

επανεξετάζονται οι δράσεις από 

κοινού! 

 

Είναι απαραίτητη η εδραίωση 

αλληλένδετων πολιτικών και η συνεργασία 

μεταξύ όλων των φορέων – κυβερνητικών 

οργανισμών, εθνικών, περιφερειακών και 



τοπικών αρχών, εθνικών φορέων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών – για να 

εξασφαλιστεί η πλήρης προστασία των 

θυμάτων. (Αρθ. 7) 

Υπάρχει η ανάγκη για έναν μηχανισμό 

ελέγχου/ επιτήρησης και για έναν 

συντονιστικό φορέα σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα 

συνεργάζονται με ΜΚΟ στον τομέα των 

δικαιωμάτων τον γυναικών και των 

κοριτσιών για την πλήρη εφαρμογή της 

Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και που 

θα δρουν ως «σημεία επαφής»! (Αρθ. 10)  

  

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διεύθυνση 

Mail: presse@damigra.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.damigra.de/
mailto:vogel@damigra.de

