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Δεληίο Τύπος
ηος Σςνδέζμος για ηα Δικαιώμαηα ηηρ Γςναίκαρ

Παγκόζμια Ημέπα για ηην Εξάλειψη ηηρ Βίαρ
καηά ηων Γςναικών

Σε κηα επνρή πνπ θαηαθιύδεηαη από αθξαίεο βηαηόηεηεο κε δηάρπηε ηελ πξαγκαηηθή ή
ζπκβνιηθή απεηιή ηεο βίαο γύξω καο, είλαη αλάγθε λα θνηηάμνπκε θαηάκαηα ηα
απνθξνπζηηθά ηεο πξόζωπα, λα αλαγλωξίζνπκε ηα βαζύηεξα αίηηα, ηε κεηαμύ ηνπο
αιιεινπρία θαη λα δξάζνπκε απνθαζηζηηθά.
Η βία θαηά ηωλ γπλαηθώλ απνηειεί πιένλ έλα κείδνλ θνηλωληθό πξόβιεκα ζε δηεζλέο,
επξωπαϊθό θαη εζληθό επίπεδν.
Είλαη γεγνλόο όηη ζεκαληηθά βήκαηα πξνόδνπ, κηθξά ή κεγάια, έρνπλ γίλεη ωο πξνο ηε
λνκνζεζία, ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηελ θνηλωληθή πνιηηηθή γηα ηελ ζηήξημε ηωλ ζπκάηωλ.
Όκωο, ε ακείιηθηε πξαγκαηηθόηεηα ηωλ αξηζκώλ, (όπωο θαηαδεηθλύεη πξόζθαηε
παλεπξωπαϊθή κειέηε, FRA 2014, ζύκθωλα κε ηελ νπνία 1 ζηηο 4 γπλαίθεο είλαη ζύκα
βίαο), παξαπέκπεη ζε έλα ζθνηεηλό αξηζκό εθαηνληάδωλ ρηιηάδωλ γπλαηθώλ θαη ζηε ρώξα
καο πνπ παξακέλνπλ κόλεο θαη αβνήζεηεο ζηε ζηωπή, κε ηελ ‘θξίζε’ ζπλερώο λα
επηδεηλώλεη ηελ θαηάζηαζε.
Είλαη πιένλ αλάγθε λα κεηωζεί δξαζηηθά ε ζπρλόηεηα όιωλ ηωλ κνξθώλ βίαο δίλνληαο
πξνηεξαηόηεηα ζηελ ππόληψη. Απηό ζεκαίλεη νπζηαζηηθή θαη ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ζηα
Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα, ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηωλ δηαθξίζεωλ,
αξρίδνληαο από ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ωο ηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε, ελζαξξύλνληαο ηελ
έθθξαζε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηωλ παηδηώλ θαη ηωλ λέωλ αλζξώπωλ,
αλεμαξηήηωο θύινπ.
Ο αγώλαο γηα ηελ ηζόηεηα θαη ε απνδόκεζε ηωλ έκθπιωλ ζηεξενηύπωλ ζε όινπο ηνπο
ηνκείο πξνϋπνζέηεη θαη ηελ ζπκκεηνρή ηωλ αλδξώλ, αλ ζέινπκε ε ζπληξνθηθόηεηα θαη ν
αιιεινζεβαζκόο λα απνηεινύλ ηξόπν δωήο ζηε βάζε νηθνπκεληθώλ αξρώλ θαη αμηώλ πνπ
ρηίδνληαη ζηαδηαθά ώζηε λα έρνπλ θαη δύλακε θαη δηάξθεηα.
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