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Παγκόσµια Ηµέρα αγώνα 

 

Η βία κατά των γυναικών συνεχίζεται καλυµµένη σε όλο τον κόσµο 

 

 
  

Η γυναίκα της φωτογραφίας µόλις άκουσε την ετυµηγορία των δικαστών που απελευθέρωσαν τους βιαστές 

της (Associated Press) 

 

Στρασβούργο 

 

Η βία κατά των γυναικών συνεχίζεται σε ολόκληρο τον κόσµο συχνά καλυµµένη, 

αναφέρει σε µήνυµα του ο ΓΓ του ΟΗΕ Μπαν Γκι-Μουν, ενώ δεσµεύθηκε να πράξει 

ό,τι είναι δυνατόν για την ενίσχυση της αυτονοµίας τους. Παράλληλα, σε έκθεση του 

Συµβουλίου της Ευρώπης επισηµαίνεται ότι τουλάχιστον µία φορά έχει υποστεί 

σωµατική βία το 20% µε 25% των γυναικών της Ευρώπης.  

Το Συµβούλιο της Ευρώπης στην έκθεσή του, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρας της 

Γυναίκας (8 Μαρτίου) προειδοποιεί ότι πρόκειται για µία µάστιγα που εκτός των 

άλλων, κοστίζει και πολύ ακριβά στην κοινωνία. 
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Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 31 από τα 46 κράτη- µέλη της 

πανευρωπαϊκής οργάνωσης, πρόκειται κυρίως για σεξουαλική και οικογενειακή βία, 

µε δράστες ως επί το πλείστον νυν ή πρώην συζύγους ή ερωτικούς συντρόφους.  

Συγκεκριµένα, τουλάχιστον το ένα δέκατο των γυναικών έχει υποστεί σεξουαλική 

βία, ενώ το 12%-15% των γυναικών έχει βιώσει την οικογενειακή βία µετά την ηλικία 

των 16 ετών. Σε ό,τι αφορά στο φλερτ, το οποίο συχνά περιλαµβάνει και σεξουαλική 

παρενόχληση, πλήττεται το 45% των γυναικών. 

Για πρώτη φορά η µελέτη εξετάζει την οικονοµική διάσταση του προβλήµατος και το 

µεγάλο κόστος που έχει η βία κατά των γυναικών για την κοινωνία. 

 

Οι γυναίκες γίνονται πιο ευάλωτες στη νικοτίνη, το αλκοόλ ή στις ψυχοτρόπες 

ουσίες, συνεπώς οι απόπειρες αυτοκτονίας είναι πενταπλάσιες και η προσφυγή στη 

βοήθεια ψυχιάτρων τετραπλάσιες από ό,τι στις άλλες κατηγορίες γυναικών. Ως εκ 

τούτου η βία κατά των γυναικών επιβαρύνει σε µεγάλο βαθµό το σύστηµα υγείας, τη 

δικαιοσύνη και τις κοινωνικές υπηρεσίες. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µόνο στη Βρετανία το συνολικό κόστος της 

ενδοοικογενειακής βίας υπολογίζεται σε 34 δισ. ευρώ για το 2004. 

Μήνυµα ΓΓ του ΟΗΕ 

«Η βία εναντίον των γυναικών και των κοριτσιών δεν υποχωρεί, για όποια ήπειρο, 

χώρα ή κουλτούρα και αν πρόκειται», τονίζει ο ΓΓ του ΟΗΕ στο µήνυµά του µε 

αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας.  

«Παρά τα αποτελέσµατα της διεθνούς συνάντησης κορυφής του 2005, οπότε και 

επαναδιατυπώθηκε η αρχή της ισότητας των φύλων, απέχουµε ακόµη από το να την 

µεταφράσουµε σε οικουµενική πρακτική» σηµειώνει ο Μπαν Γκι Μουν. 

 

«Σε όλες σχεδόν τις χώρες, η εκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα αποφάσεων 

παραµένει χαµηλή και η εργασία των γυναικών συνεχίζει να είναι υποτιµηµένη, 

υποαµειβόµενη και µερικές φορές να µην αµείβεται καθόλου», καταλήγει ο ΓΓ του 

ΟΗΕ, υπενθυµίζοντας ότι 100 εκατοµµύρια παιδιά στο κόσµο δεν πηγαίνουν σχολείο, 
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στην πλειοψηφία τους κορίτσια, ενώ 800 εκατοµµύρια ενήλικες δεν γνωρίζουν 

ανάγνωση, στην πλειονότητά τους γυναίκες. 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας µια γυναίκα στις πέντε πέφτει θύµα 

σεξουαλικής βίας πριν φτάσει τα 15 χρόνια της και αυτό «έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στην υγεία της για τα επόµενα χρόνια». «Η βία κατά των γυναικών είναι το πλέον 

συχνό έγκληµα και αυτό που τιµωρείται λιγότερο απ΄ όλα σε ολόκληρο τον κόσµο», 

δήλωσε από την πλευρά της η Ύπατη Αρµοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, Λουίζ Αρµπουρ. 

Με αφορµή την ηµέρα, η UNICEF υποστηρίζει πως η εκπαίδευση είναι το κλειδί για 

την αντιµετώπιση των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών και τονίζει την 

ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει µεταξύ των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και της 

βίας όπως η βία που ασκείται στις ένοπλες συρράξεις, η παράνοµη διακίνηση 

(trafficking) και πρακτικές όπως εγκλήµατα τιµής, πρώιµοι γάµοι και ο 

ακρωτηριασµός των γεννητικών οργάνων. 
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