ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Ελληνική Ψυχιατροδικαστική Εταιρία (ΕΨΔΕ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των
Γυναικών, ενημερώνει τα μέλη της για το σοβαρό θέμα της έμφυλης βίας, η εξάλειψη της οποίας οφείλει να
αποτελεί προτεραιότητα.
Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα περίπλοκο και διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο, πλήττοντας ιδιαίτερα τις
γυναίκες και τα κορίτσια. Συνιστά παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και μορφή διάκρισης. Αποτελεί
παγκόσμιο πρόβλημα κι όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις στην αντιμετώπιση της.
Τα δεδομένα για την ενδοοικογενειακή και την έμφυλη βία είναι συγκλονιστικά: σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, σχεδόν το 30% των γυναικών έχουν αναφέρει ότι έχουν υποστεί κάποια μορφή σωματικής ή/
και σεξουαλικής βίας από τον σύντροφό τους (Βία κατά των Γυναικών, ΠΟΥ, 2017) ενώ σύμφωνα με το Συμβούλιο
της Ευρώπης μία στις τέσσερις Ευρωπαίες βιώνει ή θα βιώσει ενδοοικογενειακή βία κάποια στιγμή στη ζωή της.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη δημοσκοπική έρευνα για τη βία κατά των γυναικών, που έχει διεξαχθεί
παγκοσμίως, (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014), με τη συμμετοχή πάνω από 42.000 γυναικών,
ηλικίας από 18 έως 74 ετών:
•

1 στις 2 γυναίκες έχει βιώσει ψυχολογική βία από τον σύντροφό της,

•

1 στις 8 γυναίκες έχει υποστεί οικονομική βία από τον σύντροφό της.

•

50 γυναίκες στην ΕΕ κάθε εβδομάδα και 2.600 ετησίως χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της ενδοοικογενειακής
βίας.

•

Το 82% των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας έχει θύματα τις γυναίκες.

•

1 στις 2 δολοφονίες γυναικών παγκοσμίως γίνεται από τους συζύγους/συντρόφους.

Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη στη λίστα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία από
την έμφυλη βία, με κατακερματισμένες υπηρεσίες και χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης των θυμάτων στο ΣΑΠΔ και
στα πλαίσια παροχής σχετικών υπηρεσιών. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που
καταγγέλθηκαν στη γραμμή «SOS 15900» τους πρώτους επτά μήνες του 2022, ενώ η ακραία της μορφή, η
γυναικοκτονία, βρίσκεται σε έξαρση.
Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους μέχρι και τον Ιούλιο, οι κλήσεις στην τηλεφωνική γραμμή «SOS
15900» για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ανήλθαν σε 2.090, ενώ, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως
μόνο τους τελευταίους δύο μήνες, δηλαδή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, έγιναν 708 κλήσεις.

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν νόμους για την αντιμετώπιση της βίας που στρέφεται κατά ατόμων λόγω του
φύλου τους ή των σεξουαλικών τους προτιμήσεων. Ωστόσο, η ανυπαρξία κοινού ορισμού της έμφυλης βίας και
κοινών κανόνων για την αντιμετώπισή της συμβάλουν στη διαιώνιση του προβλήματος. Η ενημέρωση και η μηανοχή απέναντι στην κακοποίηση γυναικών και παιδιών αποτελούν σημαντικά βήματα στην πρόληψη της βίας.
Αλλά για να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή χρειάζεται διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία, καλή αποτίμηση
των αναγκών των θυμάτων και, φυσικά, σαφής πολιτική βούληση και δέσμευση από κάθε κράτος.
Θεμελιώδους σημασίας αναδεικνύεται η εφαρμογή των προβλέψεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, η
δημιουργία συντονισμένων ομάδων που θα παρέχουν αποτελεσματική προστασία αλλά και υποστήριξη, ανάλογα
με τις ανάγκες των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας καθώς και η σωστή κάλυψη των περαστικών έμφυλης βίας
από τα μέσα ενημέρωσης, με αποφυγή της επαναθυματοποίησης και με κατάρριψη των σχετικών κοινωνικών
στερεοτύπων.
Σε θεσμικό επίπεδο, οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί, όπως η έκκληση στο Ευρωκοινοβούλιο για συμπερίληψη
της βίας λόγω φύλου ως έγκλημα στο ευρωπαϊκό δίκαιο, με εξασφάλιση κοινών νομικών ορισμών, προτύπων και
ελάχιστων ποινικών κυρώσεων σε όλα τα κράτη μέλη αλλά και θέσπισης ευρωπαϊκής οδηγίας για την πρόληψη
και καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας θεωρούνται, επί της αρχής, ακρογωνιαίας σημασίας.
Η ΕΨΔΕ στηρίζει κάθε άτομο που δέχεται οποιασδήποτε μορφής βία και χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που
λαμβάνονται σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο για την εξάλειψη της.

