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ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ
ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ;
Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας
κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας είναι η διεθνής συνθήκη που κάνει ιδιαιτέρως
σημαντικά βήματα για την εξάλειψη αυτών των σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στοχεύει στη μηδενική ανοχή τέτοιων περιστατικών βίας και αποτελεί σημαντική πρόοδο για την
εγγύηση μεγαλύτερης ασφάλειας για τις γυναίκες εντός και εκτός Ευρώπης.
■ Η πρόληψη της βίας, η προστασία των θυμάτων και η δίωξη των δραστών είναι οι ακρογωνιαίοι
λίθοι της Σύμβασης. Στόχος της επίσης αποτελεί η εξέλιξη των νοοτροπιών προτρέποντας όλα τα
μέλη της κοινωνίας, ιδιαίτερα τους άντρες κάθε ηλικίας, να αλλάξουν συμπεριφορά. Ουσιαστικά, η
Σύμβαση απευθύνει μία νέα έκκληση για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών,
διότι η βία κατά των γυναικών, διαιωνιζόμενη από μία κουλτούρα ανοχής και άρνησης, είναι βαθιά
ριζωμένη στην ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσα στην κοινωνία.
■

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ;
■ Η Σύμβαση αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών ως παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και μορφή διάκρισης. Η μη λήψη των κατάλληλων μέτρων από τα κράτη για την αντιμετώπιση αυτού
του είδους της βίας επισύρει την ευθύνη αυτών.

Πρόκειται για την πρώτη διεθνή συνθήκη που προσδιορίζει τον όρο «φύλο». Συνεπώς, γίνεται δεκτό
σήμερα ότι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν έχουν απλώς βιολογικά χαρακτηριστικά θηλυκού ή αρσενικού
γένους, αλλά ότι υπάρχει επίσης μία κοινωνικά δομημένη κατηγορία, το φύλο, η οποία προσδίδει στις
γυναίκες και στους άνδρες συγκεκριμένους ρόλους και συμπεριφορές. Έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένοι
ρόλοι και συμπεριφορές μπορούν να συνεισφέρουν στην αποδοχή της βίας κατά των γυναικών.
■

■ Η Σύμβαση καθιερώνει ένα αριθμό νέων ποινικών αδικημάτων όπως τον ακρωτηριασμό των
γυναικείων γεννητικών οργάνων, τον καταναγκαστικό γάμο, την παρενόχληση, την καταναγκαστική
έκτρωση και την καταναγκαστική στείρωση. Τα κράτη θα πρέπει επομένως να καθιερώσουν σημαντικά
αδικήματα τα οποία δεν υπήρχαν στο νομικό τους σύστημα.

Η Σύμβαση καλεί κάθε αρμόδιο κρατικό όργανο και κάθε αρμόδια κρατική υπηρεσία να κινητοποιηθεί
με στόχο τη συντονισμένη καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.
Κατά συνέπεια, οι διάφοροι φορείς και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δε θα πρέπει να ενεργούν
μεμονωμένα, αλλά να εργάζονται μαζί προκειμένου να διαμορφώσουν πρωτόκολλα συνεργασίας.
■

ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ
ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΏΝ ΒΆΣΕΙ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ;
ΠΡΌΛΗΨΗ
33 αλλαγή συμπεριφορών, αλλαγή ρόλων αποδιδόμενων στους
άνδρες και στις γυναίκες καθώς και αλλαγή στερεοτύπων
που καθιστούν τη βία κατά των γυναικών αποδεκτή·
33 κατάρτηση των επαγγελματιών που εργάζονται με τα θύματα·
33 ευαισθητοποίηση για τις διάφορες μορφές βίας
και τις τραυματικές συνέπειες αυτών ·
33 ένταξη στα σχολικά προγράμματα όλων των βαθμίδων
διδακτικού υλικού σχετικού με θέματα ισότητας·
33 συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τον ιδιωτικό
τομέα για την ευαισθητοποίηση του κοινού.
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
33 διασφάλιση ότι οι ανάγκες και η ασφάλεια των θυμάτων
βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε μέτρου·
33 δημιουργία εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης για την παροχή
ιατρικής βοήθειας, καθώς επίσης και ψυχολογικών και νομικών
συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θύματα και στα παιδιά τους·
33 δημιουργία ενός επαρκούς αριθμού κέντρων φιλοξενίας
καθώς και μιας δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής έκτακτης
ανάγκης, διαθέσιμης σε εικοσιτετράωρη βάση.

ΔΊΩΞΗ
33 διασφάλιση ότι η βία κατά των γυναικών
ποινικοποιείται και τιμωρείται δεόντως·
33 διασφάλιση ότι οι δικαιολογίες που βασίζονται στην κουλτούρα,
στην παράδοση, στη θρησκεία ή στην αποκαλούμενη
«τιμή» δε γίνονται αποδεκτές για καμία πράξη βίας·
33 διασφάλιση ότι τα θύματα επωφελούνται μέτρων ειδικής προστασίας
κατά τη διάρκεια των ερευνών και των ένδικων διαδικασιών·
33 διασφάλιση ότι οι διωκτικές αρχές ανταποκρίνονται
αμέσα σε εκκλήσεις για βοήθεια και διαχειρίζονται με
τον κατάλληλο τρόπο επικίνδυνες καταστάσεις.

OΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉ
33 διασφάλιση ότι όλα τα παραπάνω μέτρα είναι μέρος συνολικών
και συντονισμένων πολιτικών και παρέχουν μια ολοκληρωμένη
απάντηση στη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία.

ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΆ
Η ΣΎΜΒΑΣΗ
Η Σύμβαση προστατεύει τις γυναίκες κάθε προέλευσης, ανεξαρτήτως της ηλικίας, της φυλής,
του θρησκεύματος, της κοινωνικής καταγωγής, της μεταναστευτικής ιδιότητας ή του σεξουαλικού
προσανατολισμού τους. Η Σύμβαση αναγνωρίζει ότι κάποιες ομάδες γυναικών και κοριτσιών
εκτίθενται συχνά περισσότερο σε πράξεις βίας και τα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ιδιαίτερες
ανάγκες τους λαμβάνονται υπόψη. Τα κράτη ενθαρρύνονται επίσης να εφαρμόζουν τη Σύμβαση και
σε άλλα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, όπως στους άνδρες, στα παιδιά και στους ηλικιωμένους.
■

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΑΔΙΚΉΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΜΒΑΣΗ ?
Η Σύμβαση προβλέπει ένα αριθμό σημαντικών ποινικών αδικημάτων. Ορίζει ότι οι παρακάτω
πράξεις πρέπει να υπόκεινται σε ποινικές ή άλλες νομικές κυρώσεις:
■

33 ενδοοικογενειακή βία (σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική)
33 παρενοχλητική παρακολούθηση·
33 σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού·
33 σεξουαλική παρενόχληση·
33 ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων·
33 καταναγκαστική έκτρωση και καταναγκαστική στείρωση.
Η Σύμβαση καθιστά σαφές ότι η βία κατά των γυναικών και η ενδοοικογενειακή βία δεν
ανήκουν στην ιδιωτική σφαίρα. Το αντίθετο μάλιστα : προκειμένου να τονιστεί η ιδιαίτερα
τραυματική επίδραση των εγκλημάτων που τελούνται στο πλαίσιο της οικογένειας, μια βαρύτερη
ποινή είναι δυνατό να επιβληθεί στον δράστη, όταν το θύμα είναι η σύζυγος, η σύντροφος ή
ένα μέλος της οικογένειας.
■

ΠΏΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΊΤΑΙ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ
ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
■ Η Σύμβαση θεσπίζει ένα μηχανισμό
παρακολούθησης για τον καθορισμό του
τρόπου εφαρμογής των διατάξεών της. Ο
μηχανισμός παρακολούθησης βασίζεται σε δύο
πυλώνες: η Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και
της ενδοοικογενειακής βίας (GREVIO), ένα σώμα
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και η Επιτροπή
των Μερών, πολιτικό όργανο που αποτελείται από
αντιπροσώπους των συμβαλλομένων Μερών της
Σύμβασης. Οι αναλύσεις και οι προτάσεις τους θα
βοηθήσουν να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με
τη Σύμβαση από τα κράτη και να εξασφαλισθεί η
μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της.

Prems 040216

www.coe.int/conventionviolence
conventionviolence@coe.int

GRC

www.coe.int

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι η κορυφαία
οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα
της ηπείρου. Περιλαμβάνει 47 κράτη μέλη,
28 από τα οποία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου
της Ευρώπης έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μια
συνθήκη που αποσκοπει στην προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και
του κράτους δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβλέπει την
εφαρμογή της Σύμβασης στα κράτη μέλη.

