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Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών έχει
ορισθεί η 25η Νοεμβρίου, και
πολλές οργανώσεις, σύλλογοι και
φορείς διοργανώνουν δράσεις με
σκοπό
την
αφύπνιση,
την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι σ’
ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμιες διαστάσεις, που διαπερνά
όλους τους πολιτισμούς, όλες τις χώρες, όλες τις κοινωνίες…

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, με σκοπό την πρόληψη
και καταπολέμηση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών,
υλοποιεί εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας όσον
αφορά το φαινόμενο της έμφυλης βίας και, ειδικότερα, την
εξάλειψη των στερεοτύπων και των κοινωνικών και πολιτιστικών
στάσεων και αντιλήψεων που καθιστούν τη βίαιη συμπεριφορά
αποδεκτή.
Ειδικότερα, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου υλοποιούνται οι ακόλουθες
δράσεις:
Συνέντευξη Τύπου της γενικής γραμματέα Ισότητας των
Φύλων, Φωτεινής Κούβελα, στις 11.30 π.μ. Η συνέντευξη θα
γίνει στα γραφεία της ΓΓΙΦ.
Διανομή ενημερωτικού εντύπου στο κοινό, στο μετρό
Συντάγματος από υπαλλήλους και στελέχη της ΓΓΙΦ.

Φωταγώγηση του κτιρίου της Βουλής με πορτοκαλί χρώμα
(χρώμα που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ).
Ανάρτηση της αφίσας της ΓΓΙΦ στις οθόνες του Μετρό και
του ΗΣΑΠ από 23 – 28 /11.
Συνεργασία με τους τηλεοπτικούς σταθμούς για ανάδειξη
του θέματος της βίας κατά των γυναικών (εμφάνιση
γυναικών και ανδρών τηλεπαρουσιαστών με το πορτοκαλί
κορδελάκι στο πέτο κ.λπ.).
Εκδήλωση σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, στις 25/11, στις 21:00, στο
Βασιλικό Θέατρο.
Πληροφορίες: www.isotita.gr
Τηλ.: 213 1511102
Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Συμβουλευτικό
Χαλανδρίου

Κέντρο

Γυναικών
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Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Χαλανδρίου διοργανώνει
δράση «street work» στην κεντρική πλατεία Χαλανδρίου, από τις
10 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι.
“Η βία κατά των γυναικών είναι ίσως η πιο επαίσχυντη
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Δεν κάνει διαχωρισμό
μεταξύ συνόρων, πολιτισμών ή πλούτου. Όσο συνεχίζεται, δεν
μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι κάνουμε ουσιαστική πρόοδο προς
την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη”.
Με αφετηρία την ανακοίνωση αυτή από την 4η Παγκόσμια Διάσκεψη
Γυναικών στο Πεκίνο, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου
Χαλανδρίου μάς καλεί όλους να «μιλήσουμε τη φωνή της ισότητας
για μηδενική ανοχή σε φαινόμενα βίας και εκμετάλλευσης κατά
των γυναικών».

«25 Νοεμβρίου 2015… 1 στις 3 γυναίκες εξακολουθεί να
πέφτει θύμα σωματικής ή σεξουαλικής βίας και παρά την
αυξανόμενη διεθνή προσοχή στο ζήτημα, τα επίπεδα της βίας κατά
των
γυναικών
παραμένουν
απαράδεκτα
υψηλά,
περιλαμβάνοντας ενδοοικογενειακή βία, βιασμούς, ακρωτηριασμούς
γεννητικών οργάνων, καταναγκαστικούς γάμους και trafficking.
Την ημέρα αυτή, τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών
Δήμου Χαλανδρίου θα βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία
Χαλανδρίου (stand πλησίον ΚΕΠ), από τις 10:00 έως τις 13:00,
ενημερώνοντας τους πολίτες και διαθέτοντας έντυπο υλικό των
υπηρεσιών του Κέντρου μας» τονίζουν τα στελέχη του
Συμβουλευτικού Κέντρου για τη δράση της 25 η ς Νοεμβρίου.
Σε ποιες γυναίκες απευθύνεται το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών
του Δήμου Χαλανδρίου;
«Γυναίκες από κάθε περιοχή και προέλευση μπορούν να ωφεληθούν
από τις υπηρεσίες του και όλες παρέχονται δωρεάν.
Γυναίκες που έχουν βιώσει οποιαδήποτε μορφή βίας (ψυχολογική,
λεκτική, οικονομική, σεξουαλική, σωματική) στο οικογενειακό,
στο επαγγελματικό ή στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά
και γυναίκες που βιώνουν μια ψυχοπιεστική συνθήκη ζωής
(ανεργία, μονογονεϊκή οικογένεια, μετανάστευση, ειδικές
δυσκολίες, κ.ά.) μπορούν να απευθύνονται στο κέντρο για
συμβουλευτική,
ψυχολογική
παρέμβαση,
επαγγελματική
συμβουλευτική, νομικές συμβουλές και παραπομπές σε άλλες
συνεργαζόμενες δομές όποτε αυτό χρειάζεται.
Σκοπός του κέντρου είναι η ενδυνάμωση κάθε γυναίκας που
αντιμετωπίζει οποιασδήποτε μορφής δυσκολίες, ώστε να αναλάβει
η ίδια την ευθύνη για την προσωπική, επαγγελματική,
οικογενειακή και ευρύτερη κοινωνική της ζωή.
Το Κέντρο καταρτίζεται από έμπειρο και εκπαιδευμένο
επιστημονικό προσωπικό, κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο και
νομικό».

INFO:
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών
Λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:30
π.μ. – 4:30 μ.μ., και οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν
ραντεβού.
Στρ. Αλ. Παπάγου 7, Χαλάνδρι
Τηλ. 210-6899916
Ε-mail: womenaidhalandri@gmail.com
Website: womenaidhalandri.wordpress.com

«Η πόλη στοχεύει ενάντια στη βία»
Στο πλαίσιο του 10ημέρου δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών στο ζήτημα της έμφυλης βίας,
το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
ΚερατσινίουΔραπετσώνας και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής διοργανώνουν
προβολή της ταινίας «Μητριαρχία» του Ν. Κορνήλιου.
ΙNFO
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 18.30
Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» (Εμμ. Μπενάκη 70)
Ακολουθεί συζήτηση με τον συγγραφέα
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 17
Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου Διεθνή Ημέρα για

την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Η Ημέρα αυτή είχε καθιερωθεί ήδη από το 1981 από γυναικείες
οργανώσεις, σε ανάμνηση της φρικτής δολοφονίας των τριών
αδελφών Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών από τη Δομινικανή
Δημοκρατία, με διαταγή του δικτάτορα Τρουχίλο.
Στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα:
Η
βία
κατά
των
γυναικών
είναι
κυρίως
υπόθεση ενδοοικογενειακή, καθώς το 68% των γυναικών που
υπέστησαν κακοποίηση είναι έγγαμες.
Το 16% των γυναικών που απευθύνθηκαν στα Συμβουλευτικά
Κέντρα είναι αλλοδαπές.
Από το σύνολο των αλλοδαπών γυναικών – θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας, περίπου τέσσερις στις δέκα
προέρχονται από τα Βαλκάνια.
Η αντίληψη, ότι η κακοποιημένη γυναίκα είναι συνήθως
χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και εισοδήματος, δεν
επιβεβαιώνεται. 7 στις 10 γυναίκες – θύματα
είναι
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
ή
και ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει και
για την οικονομική κατάσταση, καθώς 6 στις 10 γυναίκες
που έχουν υποστεί κακοποίηση βρίσκονται σε μέτρια ή καλή
οικονομική κατάσταση.
Περισσότεροι από

τους

μισούς

δράστες

είναι

δευτεροβάθμιας ή ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ
ένας στους δέκα εκ των δραστών είναι άνεργος.
Πηγή: www.sansimera.gr
Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού United Nations:
35% των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο
έχουν υποστεί κάποια μορφή σωματικής και/ή σεξουαλικής
βίας στη ζωή τους, ενώ 7 στις 10 γυναίκες αντιμετωπίζουν
αυτό το φαινόμενο σε κάποιες χώρες.
Εκτιμάται ότι 133 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες
έχουν υποστεί κάποια μορφή κλειτοριδεκτομής στις χώρες

της Αφρικής και στη Μέση Ανατολή, όπου αυτή η βάναυση
πρακτική είναι περισσότερο συνηθισμένη.
Σε όλον τον κόσμο, περισσότερες από 700 εκατομμύρια
γυναίκες παντρεύτηκαν σε παιδική ηλικία, από τις
οποίες 250 εκατομμύρια πριν από την ηλικία των 15
χρόνων. Έχει αποδειχθεί ότι τα κορίτσια που παντρεύονται
πριν από την ηλικία των 18 χρόνων, συνήθως, δεν
μορφώνονται, ενώ είναι περισσότερο πιθανόν να υποστούν
ενδοοικογενειακή βία και να έχουν επιπλοκές στην
εγκυμοσύνη.
Ρεπορτάζ: Ασπασία Κακολύρη

Πηγή: ert.gr

