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Η 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα κατά
της βίας των γυναικών από το 1981. Αυτή η
ημερομηνία επιλέχθηκε για να τιμήσει τις αδελφές
Mirabal, τρεις πολιτικές ακτιβίστριες από τη
Δομινικανή Δημοκρατία, που δολοφονήθηκαν
βίαια το 1960 με εντολή του κυβερνήτη της
χώρας, Rafael Trujillo (1930-1961).

Η βία κατά των γυναικών ορίζεται από τα
Ηνωμένα Έθνη, ως «κάθε πράξη βίας με βάση το
φύλο που έχει ως αποτέλεσμα ή είναι πιθανό να
έχει ως αποτέλεσμα σωματική, σεξουαλική ή
ψυχική βλάβη ή ταλαιπωρία στις γυναίκες,
συμπεριλαμβανομένων απειλών τέτοιων πράξεων,
εξαναγκασμού ή αυθαίρετης στέρησης της
ελευθερίας, είτε συμβαίνει σε δημόσια είτε σε
ιδιωτική ζωή».
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Η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι μια από τις πιο επίμονες
και διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και λαμβάνει χώρα κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 1/4 των γυναικών
υφίστανται σωματική ή σεξουαλική βία, κυρίως
από ένα οικείο πρόσωπο. Ενώ η ενδοοικογενειακή
βία και η κακοποίηση είναι μερικές φορές
«κρυμμένες», αν γνωρίζουμε τα σημάδια μιας
καταχρηστικής σχέσης, ενδέχεται να είμαστε σε
θέση να την αναγνωρίσουμε καλύτερα και να
αναζητήσουμε ή να προσφέρουμε βοήθεια.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, 243 εκατομμύρια
γυναίκες και κορίτσια κακοποιήθηκαν από
ένα οικείο πρόσωπο τον τελευταίο χρόνο.
Ωστόσο, λιγότερο από το 40% των γυναικών
που βιώνουν βία, το αναφέρουν ή ζητούν
βοήθεια.
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Την περίοδο της πανδημίας Covid19, λόγω της
πολυήμερης και πολύωρης συνύπαρξης στον ίδιο χώρο, έχουν
αυξηθεί οι αναφορές για ενδοοικογενειακή βία. Tα θύματα
ενδοοικογενειακής βίας αναγκάζονται να παραμείνουν μέσα
στο σπίτι με κακοποιητικούς συντρόφους. Πρόσθετοι
οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες έχουν αυξήσει το άγχος
και επιβαρύνουν τις οικογένειες κατά τη διάρκεια του Covid19.
Πριν την πανδημία, εκτιμάται ότι μια γυναίκα μπορεί να έκανε
τουλάχιστον 7 προσπάθειες για να διακόψει μια καταχρηστική
σχέση. Η αναζήτηση βοήθειας μέσα στην πανδημία είναι τώρα
πιο δύσκολη για 3 λόγους:

•
•
•

Πολλοί θύτες περιορίζουν ή παρακολουθούν την πρόσβαση
των θυμάτων στο Διαδίκτυο.
Τα θύματα φοβούνται επειδή παραβιάζουν τα μέτρα
κοινωνικής απόστασης, εάν επιχειρήσουν να φύγουν από
το σπίτι τους.
Τα θύματα ανησυχούν ότι η διαμονή τους σε ξενώνες
φιλοξενίας μπορεί να τους θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο
ακόμα και να προσβληθούν από τον ιό COVID-19

Τι να κάνετε σε περίπτωση που είστε θύμα βίας ή κακοποίησης;
Ακολουθούν ορισμένες βασικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο εύρεσης ασφάλειας και
υποστήριξης:


Ζητήστε βοήθεια. Η απόφαση αυτή ενδεχομένως δεν σας είναι εύκολη, δεν μπορεί όμως να συγκριθεί με αυτό που ήδη
βιώνετε. Προσπαθήστε να υπερκεράσετε τα εμπόδια και αναζητήστε υποστήριξη.



Εξετάστε το ενδεχόμενο να μοιραστείτε αυτό που περνάτε με έναν αξιόπιστο φίλο, μέλος της οικογένειας ή
ακόμα και γείτονά σας. Μαζί τους αναπτύξτε ένα σχέδιο για όταν θα χρειαστείτε βοήθεια. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει
τη δημιουργία μυστικού κώδικα ή λέξεων, προτάσεων ή ενός emoji ή μιας συγκεκριμένης χειρονομίας σε βιντεοκλήση,
που θα σας βοηθήσουν να επικοινωνήσετε με ασφάλεια μαζί τους και να δηλώσετε ότι είστε σε κίνδυνο.



Αναπτύξτε μια στρατηγική διαφυγής, επιλέξτε έναν φίλο, γείτονα, συγγενή ή δομή φιλοξενίας στο οποίο μπορείτε να
πάτε, σχεδιάστε πώς θα φτάσετε εκεί και προετοιμάστε ένα σακίδιο με βασικά προσωπικά αντικείμενα δικά σας (και των
παιδιών σας αν έχετε) για να το πάρετε μαζί σας.



Διαμορφώστε, αν είναι δυνατόν, ένα ασφαλές δωμάτιο (με τρόφιμα, νερό, κάποια ρούχα, σήμα κινητού
κλειδώνει) και έχετε πάντα μαζί σας το κλειδί και το κινητό σας τηλέφωνο.



Εάν είναι δυνατόν, κρατήστε ένα τηλέφωνο πάντα φορτισμένο και μάθετε ποιους αριθμούς πρέπει να καλέσετε για
βοήθεια: φίλος, μέλος της οικογένειας ή αστυνομία. Εάν η ζωή σας κινδυνεύει, καλέστε την αστυνομία.



Προσπαθήστε να εντοπίσετε μοτίβα στη χρήση και στο επίπεδο βίας του ανθρώπου που την ασκεί. Αυτό μπορεί να
σας βοηθήσει να προβλέψετε πότε μπορεί να κλιμακωθεί η κακοποιητική συμπεριφορά.



Μιλήστε με κάποιον ειδικό, σύμβουλο ψυχικής υγείας.

και να

Τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε κάποια γυναίκα που
γνωρίζετε ότι υφίσταται κακοποίηση;
Εάν ανησυχείτε για μια γυναίκα που σας έχει ενημερώσει ότι βιώνει ενδοοικογενειακή βία ή κακοποίηση ή
αισθάνεται ανασφαλής κοντά σε ένα δικό της πρόσωπο, ακολουθούν ορισμένες βασικές συμβουλές για το
πώς να τη βοηθήσετε να βρει ασφάλεια και υποστήριξη.
•

Αποφύγετε να κάνετε αδιάκριτες ερωτήσεις, ώστε οι γραμμές επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτές.

•

Ρωτήστε την πώς προτιμά να επικοινωνεί. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας, καθώς θα
βρίσκεται, σε πολλές περιπτώσεις, κοντά στο θύτη που μπορεί να παρακολουθεί συνομιλίες.

•

Εάν και οι δύο έχετε παιδιά, μπορείτε να προτείνετε βιντεοκλήσεις μεταξύ των δυο σας και των παιδιών. Μπορείτε να
δημιουργήσετε λέξεις μυστικού κώδικα για χρήση σε συνομιλίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να επικοινωνήσετε με
μεγαλύτερη ασφάλεια.

•

Να είστε υποστηρικτικοί και να την πιστεύετε. Διαβεβαιώστε την ότι δεν είναι μόνη και ότι υπάρχει βοήθεια και
υποστήριξη. Αναγνωρίστε ότι μπορεί να είναι δύσκολο για την ίδια να μιλήσει για την κακοποίηση. Αν θέλει να μιλήσει,
ακούστε προσεκτικά.

•

Βοηθήστε την να σκεφτεί πώς να παραμείνει ασφαλής κατά τη διάρκεια του COVID-19. Υπάρχουν φίλοι ή οικογένεια
που θα μπορούσε να μείνει μαζί τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου; Εξετάστε το ενδεχόμενο να τη βοηθήσετε να
προσεγγίσει αυτούς τους ανθρώπους για να κάνουν ένα σχέδιο.

•

Σεβαστείτε το δικαίωμα συγκατάθεσής της. Εάν δεν πιστεύετε ακράδαντα ότι η ζωή της κινδυνεύει, αποφύγετε να κάνετε
ενέργειες χωρίς τη συγκατάθεσή της. Γνωρίζει καλύτερα τους κινδύνους για την ασφάλεια της και, επομένως, πρέπει να λάβει
τις προσωπικές της αποφάσεις. Σεβαστείτε το απόρρητο. Λόγω ζητημάτων ασφάλειας, στίγματος, αισθήματος ντροπής και
κατηγορίας που αντιμετωπίζουν συχνά τα θύματα, είναι σημαντικό οι εμπειρίες και η ταυτότητά τους να παραμείνουν
εμπιστευτικές, εκτός εάν δίνουν ρητά τη συγκατάθεσή τους.

•

Προσφέρετε πρακτική βοήθεια. Εάν είστε σε θέση, προσφέρετε ένα ασφαλές μέρος διαμονής, μεταφορά ή άλλες μορφές
υποστήριξης που μπορεί να αυξήσουν την ασφάλειά της.

•

Ενημερώστε ότι μπορεί να μιλήσει με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Δώστε πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές υπηρεσίες
και τις γραμμές βοήθειας.
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ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ.
ΔΕ ΣΙΩΠΟΥΜΕ.

Πάντα δίπλα σας
24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή
Συμβουλευτικής Υποστήριξης
800 11 50 327

(από σταθερό, χωρίς

χρέωση)

ΣΥΜΜΕTEΧΟΥΜΕ
ΣΤΗ ΛΥΣΗ.

694 80 50 163 (από κινητό)
Ανώνυμα και Εμπιστευτικά

