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Καταδικάζουμε απερίφραστα την κακοποίηση που βίωσε σε νεαρή ηλικία η χρυσή
Ολυμπιονίκης στην ιστιοπλοΐα Σοφία Μπεκατώρου από δράστη που είχε επίσημη,
θεσμική ιδιότητα απέναντι σε κορίτσι/γυναίκα που βρισκόταν σε εξάρτηση από αυτόν.
Συγχαίρουμε τη Σοφία Μπεκατώρου για το θάρρος της να καταγγείλει δημόσια το
περιστατικό αυτό και ζητούμε τη διερεύνηση της καταγγελίας της και τη
δημοσιοποίηση των πορισμάτων της σχετικής έρευνας. Καλούμε όλες τις γυναίκες και
όλα τα κορίτσια να μιμηθούν το παράδειγμά της.
Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την
Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη και
την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων σε όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού. Δυστυχώς, αν και έχει επικυρωθεί από τη
χώρα μας (Ν. 4531/2018), μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως, όπως ήδη από
τον Δεκέμβριο 2019 έχουμε καταγγείλει. 1To επόμενο διάστημα η Επιτροπή GREVIO
θα εξετάσει το βαθμό εφαρμογής της Σύμβασης αυτής από την Ελλάδα. Είναι μια καλή
ευκαιρία να πιέσουμε για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων σε εφαρμογή του
Ν. 4531/2018 και για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης αυτής.
Στη χώρα μας, φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης της
Κωνσταντινούπολης είναι η πρώην Γενική Γραμματεία Ισότητας και μέχρι πρότινος
Γ.Γ. Οικογενειακής Πολιτικής Ισότητας των Φύλων. Με λύπη διαπιστώνουμε ότι ο
ρόλος της υποβαθμίζεται με την υπαγωγή της υπό την Υφυπουργό Εργασίας αρμόδια
για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια. Με το από 4.1.2021 δελτίο τύπου 2
ζητήσαμε να ανακτήσει την αρχική της επωνυμία ως Γενική Γραμματεία Ισότητας των
Φύλων και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα μείζονα προβλήματα και τα κρίσιμα
ελλείμματα που αφορούν στην ουσιαστική ισότητα των φύλων και την αποτελεσματική
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σε όλους τους τομείς.
Τέλος, με την από 8.12.2020 ανακοίνωσή μας 3 ζητήσαμε την άμεση επικύρωση
από την Ελλάδα της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 190 σχετικά με την εξάλειψη της
βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή
Οργάνωση Εργασίας στις 21 Ιουνίου 2019. Η σχετική 18μηνη προθεσμία για την
υποβολή της στα εθνικά Κοινοβούλια παρήλθε άπρακτη στις 21.12.2020.
Ως γνωστόν, τα ελλείμματα αυτά, εκτός από τις αρνητικές συνέπειες για το σύνολο
της κοινωνίας, κατατάσσουν επανειλημμένα τη χώρα μας στην τελευταία θέση στην
Ευρώπη, σύμφωνα με τους Δείκτες Ισότητας του European Institute of Gender Equality
(EIGE), και δημιουργούν και διεθνή ευθύνη της έναντι των διεθνών οργανισμών.
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