
Αρκετά! 
Ας βάλουμε τέλος  
στη βία κατά των γυναικών!
Η υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την Επίτροπο Věra Jourová 
στις 13 Ιουνίου 2017 σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της 
βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ. Ωστόσο, παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, η βία κατά 
των γυναικών παραμένει μια από τις πιο διαδεδομένες και τραυματικές μορφές 
ανισότητας των φύλων στην ΕΕ. Αντιμέτωπη με αυτή την άσχημη πραγματικότητα, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει φέτος σε δράσεις για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών. To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) 
στηρίζει περήφανα αυτή την πρωτοβουλία, συνεισφέροντας κριτική έρευνα και 
εξειδικευμένες γνώσεις.

Αυτό το θεματικό ενημερωτικό δελτίο αναδεικνύει ορισμένες από τις πρόσφατες 
εργασίες του EIGE στον τομέα της βίας κατά των γυναικών, από το θέμα της 
αυξανόμενης βίας στο διαδίκτυο μέχρι τη διερεύνηση της νομικής προστασίας 
των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ. Ελπίζω ότι το EIGE θα συμβάλει με 
το ερευνητικό του έργο στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης όπου οι γυναίκες και τα 
νέα κορίτσια θα μπορούν να ζουν χωρίς τον φόβο της βίας και της κακοποίησης.

Virginija Langbakk
Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου  

για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΏΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ  
ΤΟΥ EIGE ΑΥΤΉ ΤΉ ΣΤΙΓΜΉ;
Για την αντιμετώπιση της βίας 
απαιτούνται περισσότερα 
συγκρίσιμα δεδομένα
Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών αποτελεί μια πρόκληση 
για τον επιπλέον λόγο ότι απουσιάζουν αξιόπιστα και συγκρίσιμα 
δεδομένα που θα έδιναν στις/στους υπεύθυνες/-ους λήψης 
αποφάσεων μια εικόνα της μεγάλης έκτασης του φαινομένου. 
Αυτό σημαίνει επίσης ότι τα μέτρα πρόληψης και οι υπηρεσίες 
υποστήριξης των θυμάτων συχνά δεν χρηματοδοτούνται 
επαρκώς. Το EIGE εργάζεται με σκοπό να βοηθήσει τις 
αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές της ΕΕ να βελτιώσουν 
τους μηχανισμούς τους για τη συλλογή δεδομένων. Αυτό θα 
μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πραγματικό εύρος και τον 
αντίκτυπο της βίας που ασκείται από στενό σύντροφο. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ
Η τελευταία έκθεση του EIGE σχετικά με τη συλλογή διοικητικών 
δεδομένων για τον βιασμό, τις δολοφονίες γυναικών και τη βία 
από στενό σύντροφο στην ΕΕ διατίθεται εδώ
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/data-collection
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/administrative-data-collection-rape-femicide-and-intimate-partner-violence-eu-member-states


Κάθε χρόνο, όλο και περισσότερα κορίτσια και γυναίκες πέφτουν 
θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση. 
Η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
θεσπίζει μέτρα για την προστασία των θυμάτων, αλλά πόσο 
αποτελεσματική είναι; Το EIGE θα προχωρήσει σε ανάλυση 
της οδηγίας υπό το πρίσμα της προστασίας των θυμάτων βίας 
λόγω φύλου, όπως είναι π.χ. οι γυναίκες που έχουν πέσει θύματα 
εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση ή  τον 
εξαναγκασμό σε γάμο. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δείκτης ισότητας των φύλων 2017: 
ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις  
στον τομέα της βίας;

Η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων παρέχει 
προστασία στα θύματα βίας;

Με την ευκαιρία της τρίτης έκδοσης του δείκτη ισότητας των 
φύλων, το EIGE ανέπτυξε έναν τρόπο μέτρησης της έκτασης της 
βίας κατά των γυναικών σε κάθε κράτος μέλος· χρησιμοποιεί 
μια κλίμακα από το 1 έως το 100 —όπου όσο μεγαλύτερη είναι 
η βαθμολογία τόσο σοβαρότερο είναι το φαινόμενο της βίας 
κατά των γυναικών στη χώρα. Περισσότερες πληροφορίες για 
τη βία θα βρείτε στην τρέχουσα έκδοση του δείκτη μας εδώ

Η σχολική αίθουσα δεν είναι ασφαλές 
καταφύγιο για τις νεαρές γυναίκες και 
τα κορίτσια
Η βία λόγω φύλου στα σχολεία είναι ένα από τα έξι προβλήματα 
που συνδέονται με το φύλο στον τομέα της εκπαίδευσης. Μια 
προσεχής έρευνα του EIGE επισημαίνει την ανάγκη αξιόπιστων 
και ευαίσθητων ως προς το φύλο δεδομένων για αυτό το 
φαινόμενο σε όλα τα κράτη μέλη. Βρείτε τις τρεις μελέτες του 
EIGE για την εκπαίδευση εδώ

Μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων
Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτε-
λεί φρικτή πραγματικότητα για πολλά κορίτσια, ακόμη και στην 
ΕΕ. Παρόλα αυτά, δεν γνωρίζουμε ακόμη τον αριθμό των κορι-
τσιών που παραμένουν ευάλωτα στη συγκεκριμένη μορφή κα-
κοποίησης. Για να γίνει γνωστός, το EIGE συνεργάζεται στενά με 
έξι χώρες —Βέλγιο, Κύπρο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Μάλτα— 
βοηθώντας τες να εκτιμήσουν τον αριθμό των κοριτσιών που 
κινδυνεύουν. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να βοη-
θήσει τις/τους υπεύθυνες/-ους χάραξης πολιτικής ν’ αντιμετωπί-
σουν και, τελικά, να εξαλείψουν αυτή την πρακτική. Η προηγού-
μενη μελέτη του EIGE με εκτιμήσεις του αριθμού των κοριτσιών 
που διατρέχουν κίνδυνο στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη 
Σουηδία διατίθεται εδώ©
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eige-studies/victims-rights-directive
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/domain/violence
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/eige-takes-depth-look-gender-equality-classroom
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/female-genital-mutilation


ΔΉΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η βία στο διαδίκτυο είναι μια απειλή 
που διογκώνεται, κυρίως για τις 
γυναίκες και τα κορίτσια

Όσο αυξάνεται ο αριθμός των 
ατόμων που αποκτούν εύκολη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, η βία κατά των γυναικών 
και των κοριτσιών προκαλεί 
όλο και μεγαλύτερη ανησυχία. 
Για την καλύτερη κατανόηση 
αυτής της αναδυόμενης μορ-
φής βίας, το EIGE έχει δημοσι-
εύσει ένα ενημερωτικό υπό-
μνημα για το συγκεκριμένο 
θέμα. Διαβάστε το εδώ

Πόσα γνωρίζετε για τη βία  
κατά των γυναικών στη χώρα σας;

Έχουμε δημιουργήσει ένα ενημερωτικό δελτίο για κάθε 
χώρα της ΕΕ, με βασικά στατιστικά στοιχεία για τη βία 
κατά των γυναικών, πληροφορίες για την ισχύουσα 
νομοθεσία και τις υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων. 
Τα ενημερωτικά δελτία διατίθενται επίσης και στις εθνικές 
γλώσσες. Βρείτε τα εδώ

Γεφυρώνοντας τις διαφορές 
στην ορολογία
Η μέτρηση της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ δεν είναι 
εύκολο εγχείρημα, επειδή απουσιάζουν κοινά αποδεκτές 
προσεγγίσεις μεταξύ των χωρών. Για να διευκολύνει τη 
σύγκριση των δεδομένων, το EIGE έχει αναπτύξει ορισμούς 
και δείκτες μέτρησης για τον βιασμό, τις δολοφονίες γυναικών 
και τη βία που ασκείται από στενό σύντροφο. Διαβάστε το 
γλωσσάριο των ορισμών εδώ

Η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων 
υπό το πρίσμα της διάστασης του φύλου

Στην ΕΕ, τα θύματα εγκλημάτων θα πρέπει να απολαμβάνουν 
τα ίδια δικαιώματα, την ίδια προστασία, την ίδια υποστήριξη 
και να έχουν ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ανεξάρτητα από 
πού βρίσκονται ή  ποια είναι. Η  ανάλυση της οδηγίας για τα 
δικαιώματα των θυμάτων από το EIGE εξετάζει τις διατάξεις 
που είναι ευνοϊκές για τα θύματα βίας λόγω φύλου, καθώς και 
τις διατάξεις που είναι αντιπαραγωγικές ή έχουν συνέπειες που 
δεν είχαν προβλεφθεί. Διαβάστε την ανάλυση εδώ

Βία λόγω φύλου: πόσο κοστίζει;
Εκτός από τη σημαντική ψυχολογική και συναισθηματική 
βλάβη που προκαλεί, η  βία έχει μεγάλο οικονομικό τίμημα 
τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Το EIGE εκτιμά 
ότι η  βία λόγω φύλου στην ΕΕ μπορεί να κοστίζει ως και 
226 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Μάθετε ποιο είναι το 
κόστος της βίας κατά των γυναικών για τη χώρα σας εδώ
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http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/cyber-violence-against-women-and-girls
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications?t=combating%20violence%20against%20women
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/analysis-victims-rights-directive-gender-perspective
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/estimating-costs-gender-based-violence-european-union-report
https://www.shutterstock.com/g/PHENPHAYOM?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/g215?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31


Ή ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΉΣ ΛΕΥΚΉΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ

Η εκστρατεία της λευκής κορδέλας του EIGE πραγματοποι-
είται σε ολόκληρη την ΕΕ και ενθαρρύνει τους άνδρες να πά-
ρουν θέση όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών. Είμαστε 
ιδιαίτερα ευτυχείς που συμμετέχουν στην εκστρατεία κορυ-
φαίες προσωπικότητες σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, όπως 
ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και ο πρόεδρος της 
ελληνικής Βουλής. Μάθετε πώς να πάρετε μέρος στην εκ-
στρατεία της λευκής κορδέλας του EIGE εδώ.

Έχουμε επίσης δημιουργήσει μια σειρά βίντεο για την 
εκστρατεία, τα οποία περιλαμβάνουν μια ταινία κινούμενων 
σχεδίων μικρού μήκους, ένα ντοκιμαντέρ, συνεντεύξεις 
με πρεσβευτές και στιγμιότυπα από τον δρόμο, τα οποία 
δείχνουν πώς μπορείτε να πάρετε θέση ανοιχτά κατά της 
βίας. Παρακολουθήστε τα βίντεο εδώ

ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων
Σε ό,τι αφορά τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ένα από τα εμπόδια 
είναι η απουσία κοινής μεθόδου συλλογής δεδομένων. Το EIGE έχει εντοπίσει μια σειρά ορθών 
πρακτικών σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται από την αστυνομία, τη 
δικαιοσύνη και τις υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εκτιμηθεί ο κίνδυνος ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Συλλογή διοικητικών δεδομένων
Όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν 
μια πιο ακριβή και συγκρίσιμη εικόνα της βίας κατά των γυναικών. Το EIGE έχει επιλέξει 12 ορθές 
πρακτικές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις εθνικές αρχές, όπως την αστυνομία, τη δικαιοσύνη 
και τις υπηρεσίες υγείας, να βελτιώσουν τους μηχανισμούς τους για τη συλλογή δεδομένων και, 
κατ’ επέκταση, να συμβάλλουν σε μια πιο αξιόπιστη μέτρηση της βίας. Δείτε τις πρακτικές εδώ

Σημαντικό 
τμήμα του έργου του 

EIGE επικεντρώνεται στην 
παροχή συνδρομής στις χώρες 
της ΕΕ ώστε να αντιμετωπίσουν 

παρόμοιες προκλήσεις. Για τον σκοπό 
αυτό εντοπίζουμε και μοιραζόμα-

στε με επιτυχία δοκιμασμένες 
πρακτικές οι οποίες έχουν 
αποδειχθεί χρήσιμες και 

επιτυχημένες.
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/white-ribbon
https://www.youtube.com/watch?v=ox4eiSAQJPU&amp;amp;list=PLClktnSjN2pphlwlK5i7hmDeVRhXyCdhu
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/good-practices?topic%5b%5d=631
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices?topic%5b%5d=1476


Γλωσσάριο και θησαυρός
Γνωρίζατε ότι το γλωσσάριο και ο  θησαυρός του EIGE 
εξηγούν πολλούς όρους που σχετίζονται με τη βία λόγω 
φύλου, όπως η βία από τον στενό σύντροφο, η οικονομική 
βία και η σεξουαλική βία; Βρείτε περισσότερους ορισμούς 
εδώ

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Βάση στατιστικών δεδομένων  
για τα φύλα
Αν αναζητάτε δεδομένα για τη βία κατά των γυναικών, μπορεί 
να σας φανεί χρήσιμη η  βάση στατιστικών δεδομένων 
του EIGE για τα φύλα. Περιέχει διοικητικά δεδομένα που 
προέρχονται από την αστυνομία και τη δικαιοσύνη σε τομείς 
όπως ο βιασμός, η σεξουαλική επίθεση και η βία από στενό 
σύντροφο. Μπορείτε να μεταφορτώσετε τα δεδομένα για 
κάθε χώρα από εδώ

Το Κέντρο Πόρων και Τεκμηρίωσης
Αν χρειάζεστε υλικό σχετικά με τη βία λόγω φύλου, 
μην ψάχνετε άλλο! Η  διαδικτυακή βιβλιοθήκη του EIGE 
περιλαμβάνει περισσότερες από 10  000 πηγές σχετικά 
με το θέμα, όπως βιβλία, άρθρα και έγγραφα πολιτικής. 
Αναζητήστε περισσότερους τομείς εδώ
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http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/search?t=VIOLENCE
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_gbv_prev_form_ipv_admin__gbv_nat_admin__ipv
http://eige.europa.eu/rdc/search?t=gender-based+violence
https://www.shutterstock.com/g/Rawpixel.com?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/Rawpixel.com?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/Stock-Asso?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31


Σας προώθησε αυτό το ενημερωτικό δελτίο κάποια φίλη/κάποιος φίλος; 
Λάβετε το επόμενο απευθείας στα δικά σας εισερχόμενα!

ΓΊΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΡΊΑ/ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΕΔΏ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε  
τη διεύθυνση www.eige.europa.eu,

επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού  
ταχυδρομείου eige.sec@eige.europa.eu 

ή τηλεφωνικά +370 5 215 7400.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) είναι το κέντρο γνώσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα ισότητας των φύλων. Στηρίζει τις/τους υπεύθυνες/ 
-ους για τη χάραξη πολιτικής και όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα στις προσπάθειές 
τους να γίνει η ισότητα μεταξύ γυναικών και αντρών πραγματικότητα για όλες τις 
Ευρωπαίες και όλους τους Ευρωπαίους, παρέχοντάς εξειδικευμένη γνώση, καθώς και 
αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σε θέματα ισότητας των φύλων στην Ευρώπη.
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