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Despite progress over the last decades on equality 
between women and men, there is not a single country 
in the world where women and girls are free from male 
violence, and there is not a single area in any woman’s 
life where she is not exposed to the threat or reality of 
acts of male violence. One in three women in the EU, 
or 62 million women, has experienced physical and/or 
sexual violence since the age of 15.  
 
Male violence against women knows no geographical 
boundaries, no age limit, no class, race or cultural 
distinctions. It is manifested in multiple forms and 
involves a wide variety of perpetrators from intimate 
partners and family members, work colleagues and 
acquaintances, to strangers and institutional actors such 
as police, health professionals, teachers and soldiers. All 
forms of male violence against women are linked 
and form a continuum of violence, as conceptualised 
by Professor Liz Kelly in 1988, and which takes very 
diverse forms, from obvious violations of women’s rights 
to subtle or distorted forms of control over women’s 
lives, bodies, and sexuality.

Male violence against women is clearly linked to a 
culture of sexism in our societies, coupled with indirect 
forms of violence against women such as women’s 
poverty, women’s economic dependence, gender pay 
and pension gaps, women’s unequal participation in 
political life and the lack of parity democracy, women’s 
unequal access to public services and common goods 
(including health, education, culture, transport, housing, 
media, etc.), sexist stereotyping in the media, etc. 

All forms of violence against women aim to silence 
women and maintain them in a subordinate place.

This is why ending male violence against women 
and girls is a prerequisite to achieving real equality 
between women and men! It is time to listen to 
the voices of victims and survivors and to end the 
persistent impunity by bringing all perpetrators to 
justice, all over Europe!

Putting an end to all forms of violence against women 
and girls has to be intrinsically linked to the commitment 
made by the European Union (EU) and all its Member 
States to achieve gender equality and promote women’s 
rights, a fundamental and founding value of the EU, as 
stated in Article 2 of the Treaty on European Union and 
in the Charter of Fundamental Rights of the EU. 

Any action to put an end to male violence 
against women, at all levels, should consist of a 
comprehensive policy framework, which addresses 
male violence directly and also mainstreams the 
issue and its impact across all policy areas.

The content of this factsheet is based on the contribution 
of the experts of the European Women’s Lobby (EWL) 
Observatory on violence against women. This is a 
unique structure established 20 years ago to bring 
together 35 women from frontline NGOs, academia, 
women’s organisations, all working at national and 
European level to end male violence against women and 
girls. The EWL Observatory on violence against women 
supports the advocacy work of the European Women’s 
Lobby membership throughout Europe.

illustrate the reality of violence against women and 
girls in Europe today. There are many more inspiring 
examples of actions to end violence against women and 

more, get in contact and engage with EWL member 
organisations!

www.womenlobby.org
Facebook: European Women’s Lobby

Twitter: @EuropeanWomen

‘The mechanism of violence is what destroys 
women, controls women, diminishes women and 

keeps women in their so-called place.’
Eve Ensler, founder of V-Day

Violence against women and girls is a 
European issue. It requires a European policy 
response:

The recognition, by the EU and its Member 
States, of all forms of male violence against women 
as part of a continuum of violence against women 
because they are women;

Th mplementation by the EU 
of the Council of Europe Convention on preventing 
and combating violence against women and 
domestic violence, the Istanbul Convention;

 Th the 
Istanbul Convention by all EU member states;

An EU strategy and directive criminalising all 
forms of male violence against women and girls, 
and providing assistance and support to all women 
and girls victims;

An EU coordinator to end violence against 
women and girls, within the umbrella of the 
European Commission’s work on equality between 
women and men;

Systematic consultation of and sustainable 
funding for women’s organisations providing 
support to women and girls victims, and 
developing advocacy and awareness raising 
campaigns, at EU, national and local levels.

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετί-
ες αναφορικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, δεν 
υπάρχει ούτε μία χώρα στον κόσμο όπου οι γυναίκες και τα κο-
ρίτσια να έχουν οριστικά απαλλαγεί από την ανδρική βία και 
ούτε μία πτυχή στη ζωή κάθε γυναίκας που να μην εκτίθεται 
στην απειλή ή στην πραγματικότητα της ανδρικής βίας. Μια στις 
τρεις γυναίκες στην ΕΕ, ή 62 εκατομμύρια γυναίκες, έχουν βιώ-
σει σωματική ή/και σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών.

Η βία που ασκούν οι άνδρες κατά των γυναικών δεν περιο-
ρίζεται από γεωγραφικά και ηλικιακά όρια, ή παραμέτρους 
όπως η τάξη, η φυλή ή πολιτιστικές διαφοροποιήσεις. Εκδη-
λώνεται με πολλαπλές μορφές από ένα ευρύ φάσμα «δρα-
στών», ακόμη και συντρόφους ή μέλη της οικογένειας, συ-
ναδέλφους ή γνωστούς, έως αγνώστους αλλά και από θε-
σμικούς παράγοντες (αστυνομία, επαγγελματίες υγείας, εκ-
παιδευτικούς και στρατιώτες). Όλες οι μορφές ανδρικής βίας 
κατά των γυναικών αλληλοεξαρτώνται, όπως υποστήριξε η 
καθηγήτρια Liz Kelly το 1988. Η βία  λαμβάνει πολύ διαφορε-
τικές μορφές, από καταφανείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
των γυναικών ως και συγκαλυμμένες ή διαστρεβλωμένες 
μορφές ελέγχου της ζωής τους και της σεξουαλικότητάς τους.

Η βία των ανδρών κατά των γυναικών είναι σαφώς άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την κουλτούρα του σεξισμού στις κοινωνίες 
μας και συνδέεται με έμμεσες μορφές βίας, όπως η φτώχεια 
των γυναικών, η οικονομική τους εξάρτηση, αλλά και το χά-
σμα στις αμοιβές και τις συντάξεις λόγω φύλου. Επιπλέον, η 
άνιση συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή, η έλλει-
ψη δημοκρατικής ισότητας, η ανισότητα στην πρόσβαση των 
γυναικών στις δημόσιες υπηρεσίες και τα κοινά αγαθά (συ-
μπεριλαμβανομένης της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολι-
τισμού, των μέσων μεταφοράς, της στέγασης, των μέσων επι-
κοινωνίας κλπ.), και η προβολή στερεοτύπων από τα ΜΜΕ 
αποτελούν πραγματικότητα.

Όλες οι μορφές βίας κατά των γυναικών αποσκοπούν στο 
να τις κάνουν να σιωπήσουν και να παραμείνουν σε υποδε-
έστερη θέση. 

Γι’ αυτό τον λόγο, η εξάλειψη της ανδρικής βίας κατά των γυ-
ναικών και κοριτσιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ γυναικών και αν-
δρών!  Ήρθε η ώρα να ακουστούν οι φωνές των θυμάτων και 
να σταματήσει επιτέλους η διαρκής ατιμωρησία, μέσα από την 
παραπομπή όλων των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης, σε 
όλη την Ευρώπη! 

Ο τερματισμός όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών 
και κοριτσιών πρέπει να ξεκινήσει με τη δέσμευση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και όλων των κρατών μελών της 
ότι η έμφυλη ισότητα θα επιτευχθεί και ότι τα θεμελιώδη δι-
καιώματα των γυναικών θα προωθηθούν, όπως προβλέπε-
ται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Κάθε ενέργεια για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, 
σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα ολοκληρω-
μένο πλαίσιο πολιτικής, το οποίο θα ασχολείται άμεσα με τη 
βία και τον αντίκτυπό της σε όλους τους τομείς δράσης.

Για το περιεχόμενο αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου για  τη 
βία κατά των γυναικών συνέβαλαν οι εμπειρογνώμονες του Πα-
ρατηρητηρίου του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών (EWL). Πρόκει-
ται για ένα θεσμό που δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια προ-
κειμένου να φέρει κοντά 35 γυναίκες εκπροσώπους που εργά-
ζονται στην πρώτη γραμμή σε ΜΚΟ, στον πανεπιστημιακό χώρο, 
σε γυναικείες οργανώσεις, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, με σκοπό την εξάλειψη της ανδρικής βίας κατά των γυ-
ναικών και των κοριτσιών. Το Παρατηρητήριο EWL υποστηρίζει 
το έργο του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών σε όλη την Ευρώπη.

Σε αυτό το φυλλάδιο θα βρείτε δεδομένα, εκστρατείες και αλη-
θινές ιστορίες που απεικονίζουν την πραγματικότητα της βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην Ευρώπη σήμερα. 
Υπάρχουν πολλά ακόμη παραδείγματα για την εξάλειψη της βίας 
κατά των γυναικών, τα οποία μπορούν να εμπνεύσουν, αλλά δεν 
ήταν εφικτό να συμπεριληφθούν. Για να μάθετε περισσότερα, 
επικοινωνήστε με τις οργανώσεις-μέλη του EWL!

www.womenlobby.org 
Facebook: European Women’s Lobby 

Twitter: @EuropeanWomen

«Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜOΣ ΤΗΣ ΒIΑΣ ΕIΝΑΙ ΑΥΤOΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΡEΦΕΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑIΚΕΣ, ΤΙΣ ΕΛEΓΧΕΙ, ΤΙΣ 

ΜΕΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΡΑΤA ΣΤΗ “ΘEΣΗ” ΤΟΥΣ.» 
 ΕVE ENSLER, ΙΔΡΥΤΡΙΑ ΤΗΣ V-DAY

Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί ζή-
τημα ευρωπαϊκό. Συνεπώς, απαιτείται μια απάντηση σε 
επίπεδο ευρωπαϊκής στρατηγικής :

•  Η αναγνώριση όλων των μορφών ανδρικής βίας 
κατά των γυναικών από την ΕΕ και από τα Κράτη Μέλη, 
ως μέρους του φάσματος της έμφυλης βίας που υφί-
στανται οι γυναίκες,
•  Η κύρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπο-
λέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικο-
γενειακής Βίας, από την ΕΕ,
•  Η κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνστα-
ντινούπολης από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,
•  Μία ευρωπαϊκή στρατηγική και μία Οδηγία της ΕΕ, 
σύμφωνα με τις οποίες θα ποινικοποιούνται όλες οι 
μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, και 
θα παρέχεται βοήθεια και υποστήριξη σε όλα τα θύμα-
τα, γυναίκες και κορίτσια,
•  Έναν ευρωπαϊκό συντονιστή για τον τερματισμό της 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, υπό την επί-
βλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο των εργα-
σιών της  για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
•  Συστηματική διαβούλευση και βιώσιμη χρηματοδό-
τηση των γυναικείων οργανώσεων που παρέχουν στή-
ριξη σε γυναίκες και κορίτσια θύματα, και ανάπτυξη εκ-
στρατειών υποστήριξης και ευαισθητοποίησης σε επί-
πεδο ΕΕ καθώς και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.



IC Change Campaign (UK) wants to give visibility to the reality of male violence 

the campaign aims at spreading awareness and ensuring that the government follows 
through on its commitment to make the Istanbul Convention law in the UK. The cam-
paign is run by a grassroots group, made up entirely of volunteers, and supported by 
many women’s organisations across the UK (England, Northern Ireland, Scotland and 
Wales). A very successful advocacy strategy let to the adoption of a bill that requires 

  
More info: http://icchange.co.uk/2017/04/28/iclaw/

In the context of the wider campaign in the UK, the End Violence Against Women 
Coalition (EVAW) has run the “Protecting Women’s Services” campaign which 
highlights the right to specialist support services, which are essential for helping women 

across the UK are seeking support, women and girls still encounter barriers when 
trying to access specialist services due to funding cuts and competitive procurement.  
More info: http://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/

dies estimate that 30% of undocumented 
migant women have been victims of domestic 
violence during the last 12 months in Europe.  

men with disabilities are 40% more likely to 
be the victims of domestic violence than women 
without disabilities. 

1 in 4 women over 60 years of age in Europe has 
experienced abuse or violence in the last 12 months. 

5 out of 6 women in Austria don’t report the most 
severe acts of domestic violence to the police or 
another law enforcement agency.

Male family and partner violence

“The good breaks the evil: that to me, is what the Orange House women’s shelter in the 
Netherlands is all about”, says Mimi. Mimi lived for many years in an abusive relationship in 
which she was severely beaten and humiliated by her husband. The breaking point which 
made her decide to leave her husband was when her oldest son said to her: “Mama, you are so 
tired. You have always been thinking about others, now you should think about yourself…”. She 
left with her children, not to return again. Her stay at the women’s shelter and the counselling 
she and her children got, motivated and strengthened her both to talk to her ex-husband after 

Now, at the shelter, I have become once again the Mimi that I have always been. I am free, I 
have come back. Mimi is back.”  

                95% 

of all acts of violence 
taking place within the 

home are male violence 
against women.                   50

women each week in 
Europe are murdered 

by a partner or ex-
partner.

                43%

of all women in 
the EU experience 

psychological violence 
by a partner since the 

age of 15. 

ΒΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ  Ή ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

του συνόλου των πράξεων 
βίας που συμβαίνουν στο σπίτι 

είναι ανδρική βία κατά των 
γυναικών.

γυναίκες κάθε 
εβδομάδα στην Ευρώπη 

δολοφονούνται από νυν ή 
πρώην σύντροφο.όλων των γυναικών 

στην ΕΕ υφίσταται 
ψυχολογική βία από 
σύντροφο, από την 

ηλικία των 15 ετών.

• Οι μελέτες εκτιμούν ότι το 30% των γυναικών που 
έχουν μεταναστεύσει χωρίς νόμιμα έγγραφα έχουν υπάρ-
ξει θύματα ενδοοικογενειακής βίας τους τελευταίους 12 
μήνες στην Ευρώπη. 

• Οι γυναίκες με αναπηρίες έχουν 40% περισσότερες 
πιθανότητες να υπάρξουν θύματα ενδοοικογενειακής 
βίας συγκριτικά με γυναίκες χωρίς αναπηρία.

• 1 στις 4 γυναίκες άνω των 60 ετών στην Ευρώπη έχει 
υποστεί κακοποίηση ή βία τους τελευταίους 12 μήνες.

• 5 στις 6 γυναίκες στην Αυστρία δεν καταγγέλλουν 
τις πιο σοβαρές πράξεις ενδοοικογενειακής βίας στην 
αστυνομία ή σε άλλη υπηρεσία επιβολής του νόμου.

“Το καλό νικά το κακό: αυτό είναι που επιτυγχάνει το καταφύγιο των γυναικών της Orange House στην 
Ολλανδία”, λέει η Mimi. Η Mimi έζησε για πολλά χρόνια σε μια βίαιη σχέση, στο πλαίσιο της οποίας 
είχε ξυλοκοπηθεί άγρια και ταπεινωθεί από τον σύζυγό της. Η στιγμή, που την έκανε να αποφασίσει 
να εγκαταλείψει τον σύζυγό της, ήταν όταν ο μεγαλύτερος γιος της, της είπε: “Μαμά, είσαι τόσο κου-
ρασμένη. Πάντα σκέφτεσαι για τους άλλους, τώρα πρέπει να σκεφτείς τον εαυτό σου... “. Έφυγε με τα 
παιδιά της και αποφασισμένη να μην επιστρέψει ξανά. Η παραμονή της στο καταφύγιο των γυναικών 
και οι συμβουλές που εκείνη και τα παιδιά της δέχτηκαν, την ενθάρρυναν και την ενίσχυσαν να μιλή-
σει με τον πρώην σύζυγό της, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, και να υπερασπιστεί τον εαυτό της. 
“ Ήμουν διαφορετικός άνθρωπος όταν βρισκόμουν στο σπίτι μου. Τώρα, στο καταφύγιο, έχω ξαναγίνει 
η Mimi που πάντα ήμουν. Είμαι πλέον ελεύθερη, επέστρεψα. Η Mimi έχει επιστρέψει.”

Η IC Change Campaign (βρετανική εθελοντική καμπάνια) επιθυμεί να κάνει ορατή την πραγματικότητα 
της βίας των ανδρών κατά των γυναικών και των κοριτσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομέ-
νης της βίας μεταξύ συντρόφων. Συγκεκριμένα, η εκστρατεία στοχεύει στην ενημέρωση και στη διασφά-
λιση ότι η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τη δέσμευσή της να γίνει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης νόμος 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εκστρατεία διενεργείται από μια ομάδα απλών πολιτών, αποτελούμενη εξ ολο-
κλήρου από εθελοντές, και υποστηριζόμενη από πολλές γυναικείες οργανώσεις σε ολόκληρο το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο (Αγγλία, Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία). Μετά από μία πολύ επιτυχημένη στρατηγική 
υπεράσπισης εγκρίθηκε ένα νομοσχέδιο που απαιτεί από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να κα-
θορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.
Περισσότερες πληροφορίες: http://icchange.co.uk/2017/04/28/iclaw/ 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συμμαχία «End Violence Against 
Women» (EVAW) διοργάνωσε την εκστρατεία “Προστασία των Υπηρεσιών για τις Γυναίκες”, η οποία υπο-
γραμμίζει το δικαίωμα παροχής ειδικών υπηρεσιών υποστήριξης, που είναι απαραίτητες ώστε να βοηθη-
θούν οι γυναίκες και τα κορίτσια να απαλλαγούν από τη βία και να ξαναχτίσουν τις ζωές τους. Ενώ όλο 
και περισσότερες γυναίκες και κορίτσια survivors στο Ηνωμένο Βασίλειο αναζητούν υποστήριξη, πολλές 
εξακολουθούν να συναντούν εμπόδια στην πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες λόγω περικοπών 
χρηματοδότησης και άλλων ανταγωνιστικών κοινωνικών αναγκών.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/



61% of persons with disabilities in Europe have 
experienced sexual harassment since the age of 15.  

1 in 10 women in the Netherlands has been 
raped at some point in her life.  

ost 1 in 2 (47%) Maltese think that women 
often make up or exaggerate claims of abuse or 
rape. 

 than 1 in 2 persons (55%) in Romania 
believe that having sexual intercourse without 

such as being drunk or wearing revealing clothing.

85% of women aged 18-24 in the UK have  
experienced street harassment and 45% have 
experienced it in form of unwanted touching. 
Studies show that when they object to harassment,  
women of colour receive a barrage of racism. 

The Sexual Violence Centre in Cork (Ireland) provides a comprehensive set of services 
in order to support the daily struggle of women who have been victims of sexual violence 
and abuse. Recently, the Centre has been campaigning together with a coalition of more 

legislation. Thanks to the advocacy work of women’s organisations, organised through 

incest, child sexual grooming and criminalises the purchase of sexual services.  
More info: http://www.sexualviolence.ie

Sexual violence and sexual abuse

Lithuania, and from the Women’s Issues Information 
Centre, reports: “In Lithuania, sexual violence from 
intimate partner is a taboo, and in a majority of cases 
it is not considered as violence, more as a duty of the 
spouse. When a case of domestic violence is reported, 
the physical violence might be taken into account but 
not the sexual violence. Victims of rape are still blamed 
and that is why they are afraid of reporting rape to the 
authorities. When women dare to report, they face 
secondary victimisation during the judicial process. 
There have been cases where even the judge blames 
the victim.”  
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In Sweden, 4 in 5 

women have 
experienced sexual 

harassment since the 
age of 15. 

                 

Every second 
woman in the EU has 
experienced sexual 

harassment since the 
age of 15.  

                 

Every     7     minutes
a woman is raped in France, 
that is 205 rapes each day.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Κάθε δεύτερη 
γυναίκα στην ΕΕ έχει 
βιώσει σεξουαλική 

παρενόχληση από την 
ηλικία των 15 ετών.

Στη Σουηδία, 4 στις 5 
γυναίκες έχουν υποστεί 
σεξουαλική παρενόχληση 

από την ηλικία 
των 15 ετών.

μια γυναίκα βιάζεται στη 

Γαλλία, δηλαδή γίνονται 205 

βιασμοί κάθε μέρα.

Κάθε λεπτά 

• Το 61% των ατόμων με αναπηρίες στην Ευρώπη 
έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση από την ηλι-
κία των 15 ετών.

•  1 στις 10 γυναίκες στην Ολλανδία έχει υποστεί βια-
σμό σε κάποια φάση της ζωής της.

•  Σχεδόν 1 στους 2 (47%) κατοίκους της Μάλτας πι-
στεύουν ότι οι γυναίκες συχνά επινοούν ή προβάλλουν 
υπερβολικούς ισχυρισμούς για κακοποίηση ή βιασμό.

•  Περισσότερα από 1 στα 2 άτομα (55%) στη Ρου-
μανία πιστεύουν ότι η σεξουαλική επαφή χωρίς συναί-
νεση μπορεί να δικαιολογηθεί σε ορισμένες καταστά-
σεις, όπως σε περιπτώσεις μέθης ή σε περίπτωση που 
το θύμα φοράει αποκαλυπτικά ρούχα.

•  Το 85% των γυναικών ηλικίας 18-24 ετών στο Ηνω-
μένο Βασίλειο έχει υποστεί παρενόχληση στο δρόμο και 
το 45% το έχει βιώσει με μορφή ανεπιθύμητης επαφής. 
Οι μελέτες δείχνουν ότι όταν οι έγχρωμες γυναίκες αντι-
στέκονται στην παρενόχληση, δέχονται καταιγισμό ρα-
τσιστικών αντιδράσεων.

Η Dovilè Masalskienè, εμπειρογνώμων του Παρατηρητηρίου 
του EWL από τη Λιθουανία και από το Κέντρο Πληροφόρησης 
για Γυναικεία θέματα, αναφέρει: «Στη Λιθουανία, η σεξουαλι-
κή βία από τον σύζυγο είναι ταμπού και στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων δεν θεωρείται βία, παρά μάλλον ως συζυγικό 
καθήκον. Όταν αναφέρεται μία περίπτωση ενδοοικογενειακής 
βίας, μπορεί να ληφθεί υπόψη η σωματική βία, αλλά όχι η σε-
ξουαλική. Τα θύματα βιασμού εξακολουθούν να κατηγορού-
νται και για αυτό τον λόγο φοβούνται να καταγγείλουν το βι-
ασμό στις αρχές. Όταν οι γυναίκες τολμούν να καταγγείλουν, 
αντιμετωπίζουν δευτερογενή  θυματοποίηση κατά τη διάρκεια 
της δικαστικής διαδικασίας. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου 
ακόμη και ο δικαστής κατηγορεί το θύμα.»

Το Κέντρο κατά της Σεξουαλικής Βίας στο Cork της Ιρλανδίας (Sexual Violence Centre Cork) πα-
ρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών για την υποστήριξη του καθημερινού αγώνα των 
γυναικών, οι οποίες έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας και κακοποίησης. Πρόσφατα, το Κέ-
ντρο συνεργάστηκε με μία συμμαχία αποτελούμενη από περισσότερες από 70 οργανώσεις για 
τη βελτίωση του ιρλανδικού νόμου για τα σεξουαλικά αδικήματα. Ο νόμος εγκρίθηκε το 2017 και 
ορίζει για πρώτη φορά τη σεξουαλική συναίνεση, κάτι που προσδίδει σαφήνεια στη νομοθεσία. 
Χάρη στην υπεράσπιση των γυναικείων οργανώσεων, που διενεργείται  μέσω της καμπάνιας Turn 
Off the Red Light, η νέα νομοθεσία αντιμετωπίζει επίσης την παιδική πορνογραφία, την αιμομιξία, 
τη σεξουαλική παρενόχληση των παιδιών και ποινικοποιεί την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sexualviolence.ie ΑΠ

ΟΤ
ΡE

ΠΟ
ΝΤ

ΑΣ
  Τ

Η 
 Σ

ΥΝ
ΕΧ

ΙΣ
Η 

 ΤΗ
Σ 

 Β
ΙΑ

Σ 
 Κ

ΑΤ
Α 

 ΤΩ
Ν 

 Γ
ΥΝ

ΑΙ
ΚΩ

Ν 
  Κ

ΑΙ
  Τ

ΩΝ
  Κ

ΟΡ
ΙΤ

ΣΙ
ΩΝ



prostiTUTion

In 2013, 7 French youth organisations came together to create the 
network “Youth for the abolition of prostitution” to bring the 
perspective of young people into the public debate on prostitution, 
while a law on the Nordic Model was being discussed. The feminist 

called “Prostitution: a job like any other?” to denounce the 
normalisation of prostitution as ‘sex work’. The youth contribution 
played a key role towards the adoption of the French abolitionist 
law in April 2016, which provides for the decriminalisation of 
and support to persons in prostitution, the criminalisation 
of all forms of pimping and procuring as well as of the buying 
of sex, and education programmes on equality and respect.  
More info: https://generationabolition.wordpress.com

erable and discriminated minorities are found in prostitution more often than the majority 
population. For example, 98-99% of prostituted persons in Zurich are Hungarian citizens, of whom 80-
85% are Romani women. 

ance, the human cost borne by prostituted persons is estimated at 252 to 370 million euros per 
year.  

rance, women in prostitution are 12 times more likely to commit suicide than the general public. 

54% of prostitute-users recognised having had aggressive sexual behaviour towards a partner not in 
prostitution.

Marie Merklinger spent three years in the German sex trade because of 

convinced me to stay and to develop a better marketing strategy to 

outside prostitution. When she lost her job, she became overwhelmed 
with trauma and sank into a state of powerlessness, desperation and 
depression. She searched for help and somebody to talk to but found, 
largely because of Germany’s legalisation structure, that there was 
nothing and nobody to help her. In a country where prostitution is seen 
as a viable ‘job’, support is non-existent. She is now a member of SPACE 
International, an international network of survivors of the sex trade.  

                 

                68%     

of persons in 
prostitution meet 

the criteria for Post-
Traumatic Stress 
Disorder in the 

same range as war 
veterans and victims 

of torture. 

                 

60 to 90% of 
prostituted persons 
have been subjected 

to sexual abuse 
and assault in their 

childhood. 

                 

9 out of 10 women 
in prostitution 

would like to exit 
the system of 

prostitution but feel 
unable to do so. 

                 

Diverse European studies 
60 

and 95% of women in 
prostitution have been 
subjected to rape or 

physical violence.

ΠΟΡΝΕΙΑ

9 από τις 10 γυναίκες 
που ανήκουν στο 

κύκλωμα της πορνείας 
επιθυμούν να 

εξέλθουν από αυτό, 
αλλά αισθάνονται 

ανίκανες να το κάνουν.

των ατόμων στην 
πορνεία πληρούν τα 
κριτήρια Διαταραχής 

Μετατραυματικού Στρες, 
σε ποσοστό όμοιο με 
αυτό που αφορά τους 

βετεράνους πολέμου και 
τα θύματα βασανιστηρίων.

60 έως 90% των 
εκδιδόμενων ατόμων 

έχουν υποστεί 
σεξουαλική κακο-

ποίηση και επίθεση στην 
παιδική τους ηλικία.

Διάφορες ευρωπαϊκές 
μελέτες διαπιστώνουν ότι 
μεταξύ 60 και 95% των 
γυναικών στην πορνεία 
έχουν υποστεί βιασμό ή 

σωματική βία.

•  Οι ευάλωτες μειονότητες που υφίστανται  διακρίσεις, βρίσκονται στην πορνεία πολύ συχνότερα από ό,τι η πλειονό-
τητα του πληθυσμού. Για παράδειγμα, 98-99% των εκδιδόμενων ατόμων στη Ζυρίχη είναι Ούγγροι πολίτες, εκ των 
οποίων 80-85% είναι γυναίκες Ρομά.

•  Στη Γαλλία, το ανθρώπινο κόστος για τα εκδιδόμενα άτομα υπολογίζεται σε 252 έως 370 εκατομμύρια ευρώ ετη-
σίως.

•  Στη Γαλλία, οι εκδιδόμενες γυναίκες έχουν 12 φορές περισσότερες πιθανότητες αυτοκτονίας από ό,τι ο γενικός 
πληθυσμός.

•  Το 54% των χρηστών του συστήματος της πορνείας αναγνώρισε ότι είχε επιθετική σεξουαλική συμπεριφορά προς 
το σύντροφο που δεν εμπλέκεται στην πορνεία.

Η  Marie Merklinger πέρασε τρία χρόνια στο χώρο εμπορίας του σεξ στη Γερμα-
νία λόγω οικονομικής απόγνωσης. «Όταν ήθελα να φύγω, οι οργανώσεις του χώ-
ρου με έπεισαν να μείνω και να αναπτύξω μια καλύτερη στρατηγική μάρκετινγκ 
για να πουλάω τον εαυτό μου». Ωστόσο, κατάφερε να διαφύγει από το 2011, αφού 
βρήκε εργασία εκτός των κυυκλωμάτων της πορνείας. Όταν έχασε τη δουλειά 
της, όντας συντετριμμένη από το τραύμα βυθίστηκε σε μία κατάσταση αδυναμίας, 
απελπισίας και κατάθλιψης. Έψαξε για βοήθεια και για κάποιον να μιλήσει, αλλά 
διαπίστωσε, κυρίως λόγω της γερμανικής νομοθεσίας ότι δεν υπήρχε τίποτα και 
κανείς για να τη βοηθήσει. Σε μια χώρα όπου η πορνεία θεωρείται βιοποριστική 
«εργασία», η υποστήριξη είναι ανύπαρκτη. Η Marie είναι πλέον μέλος του SPACE 
International, ενός διεθνούς δικτύου survivors της εμπορίας του σεξ.

Το 2013, 7 γαλλικές οργανώσεις νέων συναντήθηκαν για να ιδρύσουν 
το δίκτυο «Νεολαία για την Κατάργηση της Πορνείας» και να δημοσι-
οποιήσουν τις απόψεις τους, ενώ παράλληλα συζητήθηκε ένας νόμος 
συμβατός με το σκανδιναβικό μοντέλο. Η φεμινιστική οργάνωση Osez 
le féminisme δημιούργησε ένα σύντομο βίντεο μυθοπλασίας, με τίτλο 
“Πορνεία: μια δουλειά όπως κάθε άλλη;” ώστε να καταγγείλει τη νομι-
μοποίηση της πορνείας ως «σεξουαλικής εργασίας». Η συμβολή της 
νεολαίας διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην υιοθέτηση του γαλλικού νό-
μου για την κατάργηση της πορνείας, τον Απρίλιο του 2016, ο οποίος 
προβλέπει την αποποινικοποίηση και την υποστήριξη των εκδιδόμενων 
ατόμων, την ποινικοποίηση όλων των μορφών σεξουαλικής εκμετάλ-
λευσης καθώς και της αγοράς του σεξ, και τη δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για ισότητα και σεβασμό.
Περισσότερες πληροφορίες: https://generationabolition.wordpress.com



Women constitute 85%
re may be as many as 140,000

Balkans. 
95%) 

having been physically hurt, and 90% reporting having been sexually assaulted. 

main motivation driving the purhcase of sex is ‘to have control’. 
80%

prostitution. In 2016, 13,000 unaccompanied minors and more then 5,300 Nigerian women that have 
arrived in Italy. 

minorities, migrants, homeless people, members of the LGBTQ population and children with histories of 
childhood sexual exploitation. 

foreign women into prostitution. Therefore, the law permits the grant of a temporary 
residency permit as a protective measure for foreign victims even if they are not in a 

the result of the advocacy work of frontline NGOs which see the realities of prostitution 
and support victims and survivors in their journey towards a better life. Initiated by 
the frontline organisation Mouvement du Nid, the French coalition Abolition2012, 
gathering more than 60 NGOs committed to end violence against women, played a 
key role in bringing the voices of the most vulnerable women and girls in the public 
debate. More info: http://www.abolition2012.fr

Trafficking in women

Born in Nigeria, Blessing lost her father and, as the eldest daughter, together with her mother, 
she had to provide for her three younger brothers. While she was visiting her village of origin, 

agreed in order to help her family. Once arrived in Prato, Italy, Blessing was prostituted, as 
she was told that she had contracted a debt of 30,000 euros, which she had to pay back. She 
was threatened that her family would be hurt if she did not obey. The other prostituted young 
women brought Blessing on the road and instructed her on what she should do with the 
buyers, and how much she had to ask. One day, when Blessing was alone in the apartment, 
she escaped. By begging money she bought a train ticket to go to Rome where she asked for 
help at the Cooperative Be Free, a women’s association which helps and supports victims of 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
(TRAFFICKING) ΓΥΝΑΙΚΩΝ

• Οι γυναίκες αποτελούν το 85% των θυμάτων εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση και προώθηση στην πορνεία.  

•  Μπορεί να υπάρχουν μέχρι και 140.000 θύματα εμπορίας σεξ στην Ευρώπη και περίπου το ένα τρίτο προέρχεται 
από τα Βαλκάνια.

• Μια ευρωπαϊκή μελέτη που πραγματοποίησε συνεντεύξεις με γυναίκες που είχαν υπάρξει θύματα διαπίστωσε ότι σχε-
δόν όλες (95%) κατήγγειλαν σωματική ή σεξουαλική βία ενώ βρίσκονταν σε καθεστώς παράνομης διακίνησης, με τα 
τρία τέταρτα των ερωτηθεισών να έχουν τραυματιστεί σωματικά και το 90% να έχουν δεχθεί σεξουαλική επίθεση.

•  Μια ευρωπαϊκή μελέτη που έγινε το 2014 και αφορούσε τη ζήτηση για παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών από γυ-
ναίκες και κορίτσια θύματα trafficking, διαπίστωσε ότι το κύριο κίνητρο που οδηγεί στην αγορά κάποιας σεξουαλικής 
υπηρεσίας είναι «η άσκηση ελέγχου».

• Το 80% των Νιγηριανών γυναικών που έφτασαν στην Ιταλία με πλοίο, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, υπήρξαν 
θύματα διακίνησης με σκοπό να ενταχθούν στην πορνεία. Το 2016, 13.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι και περισσότερες 
από 5.300 Νιγηριανές γυναίκες έφθασαν στην Ιταλία.

• Η εμπορία ανθρώπων (trafficking) επηρεάζει με δυσανάλογο τρόπο τις μειονότητες και τις ευάλωτες ομάδες, όπως 
εθνοτικές μειονότητες, μετανάστες και μετανάστριες, άστεγους ανθρώπους, μέλη της LGBTQ κοινότητας και παιδιά 
που έχουν υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση στην παιδική τους ηλικία.

Γεννημένη στη Νιγηρία, η Blessing έχασε τον πατέρα της και, ως η μεγαλύτερη κόρη, έπρεπε να φροντί-
σει, μαζί με τη μητέρα της, για τους τρεις μικρότερους αδελφούς της. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο 
χωριό της, συνάντησε μια γυναίκα που της πρότεινε να πάει στην Ιταλία, όπου θα έβρισκε δουλειά. Η 
Blessing συμφώνησε να βοηθήσει την οικογένειά της. Μόλις έφτασε στο Πράτο της Ιταλίας, η Blessing 
ωθήθηκε στην πορνεία, καθώς της είπαν ότι είχε αποκτήσει χρέος 30.000 ευρώ, το οποίο έπρεπε να 
αποπληρώσει. Την απείλησαν ότι θα έκαναν κακό στην οικογένειά της εάν δεν υπάκουε. Οι άλλες εκδι-
δόμενες νεαρές γυναίκες πήραν τη Blessing στο δρόμο και της έδωσαν οδηγίες για το τι έπρεπε να κά-
νει με τους αγοραστές και πόσα χρήματα έπρεπε να ζητήσει. Μια μέρα, όταν η Blessing ήταν μόνη στο 
διαμέρισμά της, δραπέτευσε. Ζητιανεύοντας για χρήματα, αγόρασε ένα εισιτήριο τρένου για να μεταβεί 
στη Ρώμη, όπου και ζήτησε βοήθεια στο Cooperative Be Free, μια ένωση γυναικών που βοηθά και στη-
ρίζει τα θύματα trafficking στην Ιταλία.

Ο νέος γαλλικός νόμος για την πορνεία και τη σωματεμπορία γυναικών, από τον Απρίλιο του 2016, 
αναγνωρίζει το trafficking ως μία  πραγματικότητα η οποία οδηγεί έναν τεράστιο αριθμό αλλοδα-
πών γυναικών στην πορνεία. Επομένως, ο νόμος επιτρέπει τη χορήγηση προσωρινής άδειας πα-
ραμονής, ως μέτρο προστασίας για τα αλλοδαπά θύματα, ακόμη και αν δεν είναι σε θέση να κα-
ταθέσουν ως μάρτυρες ενάντια στο δίκτυο διακίνησής τους. Η διάταξη αυτή είναι το αποτέλεσμα 
της συνηγορίας των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην πρώτη γραμμή, έρχονται σε επαφή με το 
πραγματικό πρόσωπο της πορνείας και στηρίζουν τα θύματα και όσους/ες επιβιώνουν από αυ-
τήν στο ταξίδι τους προς μια καλύτερη ζωή. Με πρωτοβουλία της οργάνωσης πρώτης γραμμής,  
Mouvement du Nid, η γαλλική συμμαχία Abolition2012, συγκεντρώνοντας πάνω από 60 ΜΚΟ που 
έχουν δεσμευτεί να τερματίσουν τη βία κατά των γυναικών, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο 
να ακουστούν οι φωνές των πλέον ευάλωτων γυναικών και κοριτσιών στο δημόσιο διάλογο.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.abolition2012.fr



Pornography promotes damaging stereotypes 
in its portrayal of  women and men. To tackle 
this, the Swedish Women’s Lobby together 
their member organisations Unizon and Roks 
developed the campaign Porrfritt (Pornfree). 
The campaign demands a government inquiry 

it demands porn free spaces in society such as 
porn free schools and workplaces. Seminars on 

and a manifest was put forward that highlights 
the normalisation of porn; it also provides 
proposals of actions for a porn free society. 
More info: http://sverigeskvinnolobby.se/en

Studies have shown that areas with higher circulation rates of pornographic magazines have 
higher rape rates. 

Men who watch porn are more likely to express attitudes supporting violence against 
women and engaging in acts of sexual aggression and purchasing sex than other men.   

Research has found that after being exposed to pornography, men reported being less 

and express greater desire for sex without emotional involvement.  

Pornography

In the book “Pimp State” (Kat Banyard, 2016), former porn performer Vanessa 
Belmond speaks out about her experiences of racism and violence in the 
porn industry: “They told me: “You’re lucky you’re not working for the Ghetto 
Gaggers (their black-themed site), we’re meaner to the black girls.” What a 
relief! Don’t get me wrong, they were still plenty abusive towards me. I won’t 
go into too much detail, but let’s just say that after I was done with a shoot, 
I looked like I had been beaten up. Good thing they didn’t cast me for the 
black site, because if they were meaner to black girls, I can only imagine what 
I would have looked like after that! If that isn’t racism, I don’t know what is.” 

                 

       11      

is, in Europe, the 

exposure to Internet 
pornography.

years old 2 in 3 women in the 

post-traumatic 
stress syndrome at 
the same level as 
war veterans and 
victims of torture. 
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Every second 
the online porn 

industry makes over 

2,700 €

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ

είναι, στην Ευρώπη, η μέση 
ηλικία πρώτης έκθεσης 
στην πορνογραφία στο 

Διαδίκτυο.

ετών 2 στις 3 γυναίκες 
στη βιομηχανία της 

πορνογραφίας υποφέρουν 
από το σύνδρομο μετα-
τραυματικού στρες στο 

ίδιο επίπεδο με τους 
βετεράνους πολέμου και τα 

θύματα βασανιστηρίων.

ΚΑΘΕ  ΔΕΥΤΕΡOΛΕΠΤΟ 
η βιομηχανία πορνό στο 

Διαδίκτυο έχει κέρδη 
πάνω από 2.700 €.

•  Μελέτες έχουν δείξει ότι σε περιοχές με υψηλότερα ποσοστά κυκλοφορίας πορνογραφικών περιοδι-
κών έχουν σημειωθεί υψηλότερα ποσοστά βιασμού.

•  Οι άνδρες που παρακολουθούν πορνό είναι πιο πιθανό συγκριτικά με άλλους άνδρες, να οδηγηθούν 
σε συμπεριφορές που υποστηρίζουν τη βία κατά των γυναικών, να συμμετέχουν σε πράξεις σεξουαλι-
κής επιθετικότητας και να αναζητήσουν την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών. 

•  Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι μετά την έκθεση σε πορνογραφία, οι άνδρες ανέφεραν ότι ήταν λιγό-
τερο ικανοποιημένοι από τη φυσική εμφάνιση, τη σεξουαλική τους απόδοση και το επίπεδο στοργής των 
συντρόφων τους και εξέφρασαν μεγαλύτερη επιθυμία για σεξ χωρίς συναισθηματική εμπλοκή.

Στο βιβλίο “Pimp State” (Kat Banyard, 2016), η Vanessa Belmond, που στο παρελθόν 
έπαιζε σε ταινίες πορνό, μιλάει ανοιχτά για τις εμπειρίες της ρατσισμού και βίας που 
υπέστη στη βιομηχανία πορνό: «Μου είπαν: «Είσαι τυχερή που δεν δουλεύεις για το 
«Ghetto Gaggers» (την ιστοσελίδα πορνό με έγχρωμες γυναίκες), είμαστε πιο “κα-
κοί” με τα μαύρα κορίτσια.» Τι ανακούφιση! Μην με παρερμηνεύετε, ήταν και πάλι 
πολύ επιθετικοί εις βάρος μου. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά ας πούμε 
ότι μόλις τελείωνα με ένα γύρισμα, έμοιαζα σαν να με είχαν ξυλοκοπήσει. Καλά που 
δεν με διάλεξαν για την μαύρη ιστοσελίδα, γιατί αν ήταν πιο “κακοί” με τα μαύρα κορί-
τσια, μπορώ μόνο να φανταστώ πώς θα έμοιαζα μετά από αυτό! Αν αυτό δεν είναι ρα-
τσισμός, τότε δεν ξέρω τι είναι.»

Η πορνογραφία προωθεί καταστροφικά στερεότυ-
πα που αφορούν την απεικόνιση γυναικών και αν-
δρών. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, το Σουηδικό Λόμπυ 
Γυναικών μαζί με τις οργανώσεις μέλη τους Unizon 
και Roks έκαναν την εκστρατεία Porrfritt (Pornfree). 
Η εκστρατεία απαιτεί να διεξαχθεί μια κυβερνητι-
κή έρευνα για να διερευνηθούν οι επιβλαβείς συνέ-
πειες της πορνογραφίας και απαιτεί κοινωνικοί χώ-
ροι όπως σχολεία και χώροι εργασίας να απαλλα-
γούν από την πορνογραφία. Διεξήχθησαν σεμινάρια 
σχετικά με τις επιβλαβείς συνέπειες της πορνογρα-
φίας και συντάχθηκε ένα μανιφέστο που τόνιζε τα κύ-
ρια σημεία της κανονικοποίησης της πορνογραφίας· 
παρέχει επίσης προτάσεις για δράσεις για μια κοινω-
νία απαλλαγμένη από την πορνογραφία. ΑΠ
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Sexism in media, sexist advertising and cyber violence

Cyber violence is just as damaging to women as 
physical violence. 

In Europe, 9 million girls have experienced some 
kind of cyber violence by the time they are 15.  

Online violence is especially more prevalent 
at the intersection of gender and youth: almost  
1 in 5 young women in Slovenia have experienced 
cyberharassment. 

Only 16% of photos in European newspaper 
show women over 45 years of age. 

Women European Coalition against media sexism 
(WECAMS) is a coalition of three European women’s 

an end to sexism in the media and advertising: 
DonneinQuota in Italy, Object in the UK and Les Chiennes 
de garde in France. All three groups have campaigned 
against sexist, objectifying and dehumanising 
representations of women in their own countries. This 
coalition has been established to work together in 
tackling sexist representations of women at European 
level and, in doing so, encourage governments to take 
decisive action so that they adopt legislation regarding 
the portrayal of women in the media or advertising. 
The Coalition launched a petition calling on the EU 
to strengthen its laws against sexism in the media.  
More info: https://wecams.wordpress.com
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Testimony from the women’s shelter in Sigtuna, Sweden: “In April 2017, 
three people have been jailed for gang raping a woman and broadcasting 

private Facebook group with 60,000 members. The Swedish court heard the 

attack on his phone. All three men pleaded not guilty, two of them claimed 
that the sex was consensual, and they argued that they were unaware that 
the victim did not want the images to be posted online. But the prosecutors 

a situation that the men must have realised. The judge Nils Palbrant said: “It 
is not possible for a person in such a situation to consent.” The three men 
were also ordered to pay a total of 335,000 kronor (34,500 €) to the victim 
in damages.”

                 

                24%     

In the EU, women 
account for only 24% 

of people that we 
hear or read about 

in the news.   

                 

9 out of 10 
young women in 
Sweden state that 
advertisements 
made them feel 
bad about their 
appearance or 

their weight and 
made them want to 
change something 
about themselves. 

Ο ΣΕΞΙΣΜ0Σ ΣΤΑ ΜΜΕ, ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΒΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ 
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9 στις 10 νεαρές 
γυναίκες στη 

Σουηδία δηλώνουν 
ότι οι διαφημίσεις 

τούς έκαναν να 
αισθάνονται άσχημα 

για την εμφάνιση ή το 
βάρος τους και τους 

έκαναν να θέλουν να 
αλλάξουν κάτι στον 

εαυτό τους.

Στην ΕΕ οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν μόνο 

το 24% των ανθρώπων για 
τους οποίους ακούμε ή 

διαβάζουμε στις ειδήσεις.

• Η βία στο κυβερνοχώρο είναι εξίσου επιζήμια για τις 
γυναίκες όσο και η σωματική βία.

• Στην Ευρώπη, 9 εκατομμύρια κορίτσια έχουν βιώσει 
κάποιου είδους βία στον κυβερνοχώρο, μέχρι την ηλι-
κία των 15 ετών.

• Η διαδικτυακή βία αφορά κυρίως νέες γυναίκες: σχε-
δόν 1 στις 5 νέες γυναίκες στη Σλοβενία έχει υποστεί 
παρενόχληση στον κυβερνοχώρο.

• Μόνο το 16% των φωτογραφιών σε ευρωπαϊκές εφη-
μερίδες απεικονίζουν γυναίκες ηλικίας άνω των 45 
ετών.

Μαρτυρία από το καταφύγιο γυναικών στη Sigtuna της Σουηδίας: «Τον Απρίλιο του 
2017, τρεις άνθρωποι φυλακίστηκαν για ομαδικό βιασμό σε βάρος μιας γυναίκας και 
για τη ζωντανή αναμετάδοση της φρικτής επίθεσης στο Facebook. Πλάνα του βιασμού 
δημοσιεύτηκαν σε μια ιδιωτική ομάδα στο Facebook με 60.000 μέλη. Το Σουηδικό δι-
καστήριο άκουσε ότι ο κατηγορούμενος ενθάρρυνε τους φίλους του και «γελούσε» 
ενώ βιντεοσκοπούσε την επίθεση με το κινητό του τηλέφωνο. Και οι τρεις άντρες δή-
λωσαν αθώοι, δύο από αυτούς ισχυρίστηκαν ότι το σεξ ήταν συναινετικό και πως δεν 
γνώριζαν ότι το θύμα δεν ήθελε να δημοσιευθούν οι εικόνες στο Διαδίκτυο. Οι εισαγ-
γελείς ανέφεραν ότι η γυναίκα ήταν «πολύ μεθυσμένη» και «υπό την επήρεια ναρ-
κωτικών», μια κατάσταση που οι άνδρες θα έπρεπε να έχουν αντιληφθεί. Ο δικαστής 
Nils Palbrant δήλωσε: «Δεν είναι δυνατό ένα άτομο σε μια τέτοια κατάσταση να συ-
ναινέσει.» Οι τρεις άνδρες καταδικάστηκαν επίσης σε καταβολή αποζημίωσης ύψους 
335.000 κορωνών (34.500 €) στο θύμα.

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Γυναικών ενάντια στον Σεξισμό των 
ΜΜΕ (Women European Coalition against Media Sexism 
-WECAMS) είναι ένας συνασπισμός τριών ευρωπαϊκών γυ-
ναικείων οργανώσεων που δημιουργήθηκαν με σκοπό 
την εξάλειψη του σεξισμού στα ΜΜΕ και στη διαφήμιση: Τη 
DonneinQuota στην Ιταλία, την Object στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και τη Les Chiennes de garde στη Γαλλία. Και οι τρεις ομά-
δες έχουν ξεκινήσει εκστρατείες κατά των σεξιστικών απει-
κονίσεων που εμπορευματοποιούν με απάνθρωπο τρόπο τις 
γυναίκες στις χώρες τους. Αυτή η συμμαχία δημιουργήθηκε 
ώστε οι τρεις οργανώσεις να εργαστούν από κοινού για την  
καταπολέμηση  των σεξιστικών αναπαραστάσεων των γυναι-
κών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, εν προκειμένω, να ενθαρρύ-
νουν τις κυβερνήσεις να αναλάβουν αποφασιστικής σημασί-
ας δράση για την υιοθέτηση νομοθεσίας σχετικά με τον τρόπο 
απεικόνισης των γυναικών στα ΜΜΕ ή τις διαφημίσεις. Η συμ-
μαχία αυτή απηύθυνε έκκληση προς την ΕΕ με αίτημα την ενί-
σχυση της νομοθεσίας κατά του σεξισμού στα ΜΜΕ.
Περισσότερες πληροφορίες: https://wecams.wordpress.com



Violations of women’s sexual and reproductive health and rights

While the issue of surrogacy is being discussed in several EU 
countries, feminist organisations are building coalitions at national 
level to raise awareness of the reality of surrogacy and advocate 
for the prohibition of all forms. In Sweden, France, Spain, and 
Italy amongst others, networks are being created and bring 
the voices of survivors, as well as the values of women’s human 
rights. The Spanish network Red Estatal contra el alquiler de 
vientres gathers more than 60 women’s and LGBT organisations, 
and demonstrated in May 2017 against a surrogacy fair in Madrid.  
More info: http://www.noalquilesvientres.com

The Roma Rights Centre conveys the words of a survivor: “The moment I knew what 
happened [sterilisation], I thought it is because I am a Romani woman. We have been 
told that Romani women should not give birth to children at all, I remember a social 
worker telling it already to my mother, when I was a little girl. And it was so unfair, 
because my mother took care of six of us, alone. She has been hard-working all her life”. 

In the 21st century, not all women in Europe enjoy their full sexual and reproductive rights.
Women’s sexual and reproductive health and rights depend on the country they live in and on their migration  
status. 

ight to terminate a pregnancy is denied or restricted in 4 EU Member States (Malta, Cyprus, Ireland 
and Poland) and women face obstacles in some other countries. 

17 European countries still require transgender persons seeking to legally change their gender to be 
sterilised. 

women, women with disabilities, and transgender persons in Europe, face cases of forced sterilisation, 
which constitutes a serious violation to bodily integrity, freedom of choice and the entitlement to self-
determination of reproductive life.  

aly, 70% of gynaecologists working in public hospitals refuse to carry out abortions on the grounds 
of concientious objection, thus the right of women’s self-determination regarding pregnancy is hindered. 

rrogacy is a global trade with children and women that exploit women’s bodies and their reproductive 
organs. 

In Poland in 2016 and 2017, women’s organisations led the 
“Black protests”, mobilising thousands of people all over the 
country wearing black clothes to show their anger against a bill 
which would introduce a near-total ban on abortion. Women’s 
organisations from all over Europe mobilised in solidarity with 
women in Poland in their struggle to ensure their fundamental 
human right to take decisions over their own lives. To support 
their demands, a petition and an open letter was launched at 
EU level calling the Polish authorities to promote a new bill that 

 
More info: https://act.wemove.eu/campaigns/abortion 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

•  Τον 21ο αιώνα, όλες οι γυναίκες στην Ευρώπη δεν απολαμβάνουν πλήρη σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώμα-
τα. Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία ζουν 
και από το αν βρίσκονται σε καθεστώς μετανάστευσης. 

•  Το δικαίωμα της διακοπής της κύησης απαγορεύεται ή περιορίζεται σε 4 κράτη μέλη της ΕΕ (Μάλτα, Κύπρος, Ιρλανδία 
και Πολωνία) και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν εμπόδια σε ορισμένες χώρες.

•  17 ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να απαιτούν τη στείρωση των διεμφυλικών ατόμων που επιδιώκουν να αλλά-
ξουν νόμιμα το φύλο τους.

•  Οι γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες με αναπηρία και τα διεμφυλικά άτομα στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν περιπτώσεις εξα-
ναγκαστικής στείρωσης, που συνιστά σοβαρή παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας, της ελευθερίας επιλογής και του 
δικαιώματος αυτοδιάθεσης της αναπαραγωγικής ζωής.

•  Στην Ιταλία, το 70% των γυναικολόγων που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία αρνούνται να πραγματοποιούν αμ-
βλώσεις λόγω αντίρρησης συνείδησης με αποτέλεσμα να εμποδίζεται το δικαίωμα των γυναικών να αποφασίζουν οι 
ίδιες για τη διακοπή της κύησης.

•   Η παρένθετη μητρότητα συνιστά παγκόσμιο εμπόριο παιδιών και γυναικών και τρόπο εκμετάλλευσης του γυναικείου 
σώματος και των αναπαραγωγικών τους οργάνων.

Tο Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ρομά μεταφέρει τα λόγια μιας γυναίκας survivor: «Τη στιγμή που 
κατάλαβα τι συνέβη [στείρωση], σκέφτηκα ότι έγινε επειδή είμαι γυναίκα Ρομά. Μας έχουν πει ότι 
οι γυναίκες Ρομά δεν πρέπει να γεννούν καθόλου, θυμάμαι κοινωνικό λειτουργό να το λέει ήδη 
στη μητέρα μου, όταν ακόμα  ήμουν μικρό κορίτσι. Και ήταν τόσο άδικο, γιατί η μητέρα μου φρόντι-
σε όλους εμάς, τα έξι παιδιά της, μόνη της. Έχει δουλέψει σκληρά σε όλη της τη ζωή».

Ενώ το ζήτημα της παρένθετης μητρότητας συζητείται σε αρκετές χώρες 
της ΕΕ, οι φεμινιστικές οργανώσεις οικοδομούν συμμαχίες σε εθνικό επί-
πεδο για την ευαισθητοποίηση του κόσμου για την παρούσα κατάσταση 
και συνηγορούν υπέρ της απαγόρευσής της σε οποιαδήποτε μορφή. Στη 
Σουηδία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, μεταξύ άλλων, δημιουρ-
γούνται δίκτυα με σκοπό να ακουστεί η φωνή των θυμάτων, και να προ-
στατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών. Το ισπανικό δίκτυο 
Red Estatal contra el alquiler de vientres το οποίο συγκεντρώνει υπό την 
ομπρέλα του περισσότερες από 60 οργανώσεις γυναικών και LGBT ατό-
μων, δραστηριοποιήθηκε τον Μάιο του 2017 εναντίον μιας εκδήλωσης 
για την παρένθετη μητρότητα που έλαβε χώρα  στη Μαδρίτη.
Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.noalquilesvientres.com

Στην Πολωνία το 2016 και το 2017, οι γυναικείες οργανώσεις πρωτοστά-
τησαν  στις «μαύρες διαμαρτυρίες», παροτρύνοντας χιλιάδες ανθρώπους 
σε ολόκληρη τη χώρα να βγουν στους δρόμους, φορώντας μαύρα ρούχα, 
για να δείξουν την οργή τους ενάντια σε νομοσχέδιο το οποίο επρόκειτο 
να καθιερώσει την πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων. Γυναικείες ορ-
γανώσεις από όλη την Ευρώπη κινητοποιήθηκαν, σε αλληλεγγύη προς 
τις Πολωνέζες που στόχευαν στη διασφάλιση του θεμελιώδους ανθρωπί-
νου δικαιώματός τους, να λαμβάνουν αποφάσεις για τη ζωή τους. Προκει-
μένου να στηρίξουν τα αιτήματά τους, συγκέντρωσαν υπογραφές και απέ-
στειλαν ανοικτή επιστολή προς την ΕΕ, καλώντας τις πολωνικές αρχές να 
προωθήσουν ένα νέο νομοσχέδιο που θα διασφάλιζε επιτέλους τον σε-
βασμό των δικαιωμάτων των γυναικών στην Πολωνία. 
Περισσότερες πληροφορίες:  https://act.wemove.eu/campaigns/abortion



Violence against women at work

 In France, 39% of nurses are frequently exposed to 
violent events.  

han half of all women in the UK, and nearly 
two-thirds of women aged 18 to 24, experienced 
sexual harassment at work. 

80% of women working in large companies in 
France state being regularly confronted with sexist 
attitudes or decisions, having an impact on their self-

 1 in 2 respondents in Hungary think that 
touching a colleague in an appropriate or unwanted 
way should not be illegal. 

ope, 3 in 4 women in top management 
positions have experienced sexual harassment. 

The project ‘Safe at Home, Safe at Work’ of 
the European Trade Union Confederation (ETUC) 
draws together evidence collected from interviews 
carried out as part of 11 detailed country case 
studies of European-level developments on 
gender-based violence and harassment at work, 
including domestic violence at work. The report 
shows how trade unions and/or social partners 
have approached the issue in negotiations, 
collective bargaining, union awareness-raising, 
training and campaigns, and partnerships with 
women’s organisations working to end gender-
based violence. 

The report points to good practices in the workplace 
and shows the added value of trade unions 
actions, innovations and negotiations to support 
victims and create workplaces free from violence 
and harassment. It also aims to raise awareness 
amongst a wider audience about the need for 
the systematic inclusion of the gender perspective 
when dealing with violence and harassment at 
work, and to make recommendations for national 
and European-level policy developments, as 
well as for trade union and/or social partner 
action and future policy developments.  
More info: https://www.etuc.org

51 million girls between the ages of 15 and 19 are 
currently married around the world. 

 UK, 12 women are killed each year as a result 
of violence committed in the name of tradition or 
religion.

pe, 500,000 women and girls live with 
female gentile mutilation (FGM) and another  

180,000 women and girls are at risk of being subjected 
to female genital mutilation each year.  

1,428 forced marriages were reported in the UK in 
2016. 

al survey in Sweden showed that 5% of 
girls, or 70,000 girls, do not feel that they have the 
ability to choose their partner. 

ated that 3,780 women living in Ireland 
have been subjected to FGM. 

1 in 2 Romani women with low education is married 
by the age of 16. 

The Belgian network ‘Marriage and Migration’ is a 

all forms of marriage (forced, precocious, arranged, 
traditional, therapeutic) which can deprive women 
and men from an essential freedom: to choose 
their partner. They have launched an information 
and prevention website about all forms of marriage 

The network’s existence and visibility supports the 
implementation of the Belgian law which prohibits 
forced marriage, and gives a safe space for many 
women and girls to be heard and seek help.  
More info: http://www.mariagemigration.org/
index.php/fr/

Male violence against women committed in the name of tradition, so-called ‘honour’ or religion

MON MARIAGE 
M’APPARTIENT

ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Στη Γαλλία, το 39% των νοσοκόμων (γυναικών) συχνά 
εκτίθεται σε βίαιες επιθέσεις. 

• Πάνω από τις μισές γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, και 
σχεδόν τα δύο τρίτα των γυναικών, ηλικίας 18 έως 24 ετών, 
έχουν αντιμετωπίσει σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο 
εργασίας.

• Το 80% των γυναικών που εργάζονται σε μεγάλες επιχει-
ρήσεις στη Γαλλία δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν συστηματι-
κά σεξιστικές συμπεριφορές  ή αποφάσεις, οι οποίες επηρεά-
ζουν την αυτοπεποίθηση, την ευημερία και την απόδοσή τους.

• Σχεδόν 1 στα 2 άτομα που ανταποκρίθηκαν σε έρευνα 
στην Ουγγαρία πιστεύει ότι το άγγιγμα από έναν συνάδελ-
φο με ακατάλληλο ή ανεπιθύμητο τρόπο δεν πρέπει να θε-
ωρείται  παράνομο.

• Στην Ευρώπη, 3 στις 4 γυναίκες που βρίσκονται σε ανώ-
τατες διοικητικές θέσεις έχουν υποστεί σεξουαλική παρε-
νόχληση.

Το εγχείρημα «Ασφαλής στο Σπίτι, Ασφαλής στην Εργασία» 
της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) συ-
γκεντρώνει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από συνε-
ντεύξεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο 11 λεπτομερών πε-
ριπτωσιολογικών μελετών σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ 
σχετικά με τις εξελίξεις, που αφορούν την έμφυλη βία και 
τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, συμπε-
ριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας στο χώρο 
εργασίας. Η έκθεση δείχνει πως οι συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις ή/και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν προσεγγίσει το 
θέμα στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
ευαισθητοποίησης των συνδικάτων, κατάρτισης και εκ-
στρατειών, σε συνεργασία με γυναικείες οργανώσεις που 
εργάζονται για την εξάλειψη της έμφυλης βίας.

Η έκθεση επισημαίνει τις καλές πρακτικές στο χώρο 
εργασίας και δείχνει την προστιθέμενη αξία των δράσε-
ων των συνδικάτων, των καινοτομιών και των διαπραγ-
ματεύσεων για την υποστήριξη των θυμάτων, καθώς 
και τη δημιουργία χώρων εργασίας απαλλαγμένων 
από τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση. Επίσης, 
στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού 
για την ανάγκη ένταξης της έμφυλης διάστασης στις πε-
ριπτώσεις αντιμετώπισης της βίας και της σεξουαλικής 
παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και στη διατύπω-
ση συστάσεων για τη δημιουργία εθνικής και ευρωπα-
ϊκής πολιτικής, δράσεων των  συνδικάτων/κοινωνικών 
εταίρων και διαμόρφωσης μελλοντικών στρατηγικών.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.etuc.org

Η ΑΝΔΡΙΚΉ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ «ΤΙΜΗΣ» Ή ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

• 51 εκατομμύρια κορίτσια ηλικίας μεταξύ 15 και 19 ετών 
είναι, σήμερα, παντρεμένα σε όλο τον κόσμο.

• Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 12 γυναίκες σκοτώνονται κάθε 
χρόνο ως αποτέλεσμα της βίας που ασκείται στο όνομα της 
παράδοσης ή της θρησκείας.

• Στην Ευρώπη, 500.000 γυναίκες και κορίτσια υποβάλ-
λονται σε ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων (FGM)  
και άλλες 180.000 γυναίκες και κορίτσια κινδυνεύουν να 
υποβληθούν στην ίδια πρακτική κάθε χρόνο.

• Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρθηκαν 1.428 εξαναγκα-
στικοί γάμοι το 2016.

• Μια εθνική έρευνα στη Σουηδία έδειξε ότι το 5% των κο-
ριτσιών, ή 70.000 κορίτσια, δεν αισθάνονται ότι έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν το σύντροφό τους.

• Εκτιμάται ότι 3.780 γυναίκες που ζουν στην Ιρλανδία 
έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμό τω γενετικών οργάνων.

• 1 στις 2 γυναίκες Ρομά με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
παντρεύεται από την ηλικία των 16 ετών.

Το βελγικό δίκτυο «Γάμος και Μετανάστευση» αποτελεί-
ται από 15 ΜΚΟ που συνεργάζονται για την καταπολέμηση 
όλων των μορφών γάμου (καταναγκαστικός, πρόωρος, με 
συνοικέσιο, παραδοσιακός, θεραπευτικός), που μπορούν να 
στερήσουν από τις γυναίκες και τους άνδρες την ουσιαστι-
κή ελευθερία της επιλογής συντρόφου. Έχει δημιουργηθεί 
ένας ιστότοπος ενημέρωσης και πρόληψης σχετικά με όλες 
τις μορφές γάμου και υπάρχει επίσης τηλεφωνική γραμμή 
βοήθειας. Η ύπαρξη και η ορατότητα/αναγνωρισιμότητα αυ-
τού του δικτύου υποστηρίζει την εφαρμογή του βελγικού νό-
μου, που απαγορεύει τον εξαναγκασμό σε γάμο και παρέχει 
ένα ασφαλές περιβάλλον για πολλές γυναίκες και κορίτσια 
ώστε να μπορέσουν  να ακουστούν και να ζητήσουν βοήθεια.
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.mariagemigration.org/index.php/fr/



“A woman was physically assaulted by her father in her 
country of origin because she married a man from a 

could not protect herself in her own country. Therefore, 
she decided to leave the country. She arrived in 
Macedonia and asked for asylum. Her claim was refused 
by the authorities. Currently her case is in front of the 
constitutional court. During the decision making process 
the woman is being accommodated in the Vizbegovo 
asylum centre in Skopje: a collective facility where women 
are often exposed to gender-based violence. The facility 
is not lightened enough, not secure for women. There is 
limited access to hygiene facilities and to medical help.
Other women have complained that they were sexually 
harassed by police personnel and social workers in the 
centre. However, these claims never went into procedure 
due to the fact that women were scared to report in order 
not to lose the asylum right.” EWL #womensvoices report 

Institutional male violence against women

as a strategy or a weapon of war; this results in the 

territory’.

women in refugee camps are particularly vulnerable to 
sexual exploitation and sexual violence. 

Many female refugees report that in almost all of 
the countries they passed through, they experienced 

other refugees. 
75% of refugee children have expericed violence and 

assult by an adult along their migration route. 

place on the territory of the Former Yugoslavia. 
During that time, ethnic, sexual and economic 
violence against women was rampant and rape 
was used as a tool for “ethnic cleansing”. Neither 
international nor domestic trials adequately 
addressed these multiple forms of violence 
against women, and neither was focused on the 
interests of the victims. Women’s organisations 
from the region set up a Women’s Court in order 
to develop a feminist approach to justice. 

A ground-breaking event, the Court took place 
in May 2015 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 

experiences of ethnic and sexual violence, and 
about militarism and economic harms throughout 
the wars that engulfed the region during the 
1990s. So far, there have been 7 regional meetings 
of the witnesses and 17 public presentations of 
the Women’s Court. Other activities include a 
therapeutic team for supporting the women, 
solidarity network of the witnesses, alternative 
history, a documentary and a recently published 
book. Future aim is to organise local “mini” 
women’s courts to deal with the following 
issues: ethnic based violence/discrimination, 
unprocessed war crimes, violation of women 
workers’ rights, militarisation of the state and so on.  
More info: http://www.zenskisud.org/en

Violence against women in conflict

Women in institutional care, in prisons, in retention  
centres, in religious institutions In Europe, women constitute on average 5% of the 

total penitentiary population; however, nearly 90% 

K, more than 80% of female prisoners 

as shoplifting.
 53% of women in UK prisons have experienced 

childhood abuse. 
28% of older women in Europe have experienced 

violence or abuse in the last 12 months. 
Women with disabilities living in institutions 

are abused at twice the rate as those living in the 
community. 

EWL members in the Czech Republic report on the 
situation of the women who face obstetric violence: 
“During the provision of childbirth care in the Czech 
Republic, many women face obstetric violence. 
Probably up to 25 000 women per year experience 

are often treated with drugs and subject to other 
interventions without informed and free consent. 
Separation of babies from their mothers is still the norm 
in many maternity hospitals. Data on the quality of care 
provided is not publically available. Competencies 
are denied to community midwives. There are no 
midwifery unit led centres in Czech Republic.”

ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

• Στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων, οι άνδρες χρησιμοποι-
ούν τη βία κατά των γυναικών ως στρατηγική ή όπλο πολέμου. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αντιμετώπιση των γυναικών ως 
αντικειμένων και ως συμβόλων «κατακτημένου εδάφους».

• Στα συγκρουσιακά και μετα-συγκρουσιακά περιβάλλοντα, τα 
κορίτσια και οι γυναίκες στα στρατόπεδα προσφύγων είναι ιδιαίτε-
ρα ευάλωτες σε σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική βία.

• Πολλές γυναίκες πρόσφυγες αναφέρουν ότι σε όλες σχεδόν 
τις χώρες από τις οποίες πέρασαν, υπέστησαν σωματική κακο-
ποίηση και οικονομική εκμετάλλευση, ότι εντάχθηκαν υποχρεω-
τικά σε ομάδες ή εξαναγκάστηκαν να έχουν σεξουαλική επαφή 
με λαθρεμπόρους, προσωπικό ασφαλείας ή άλλους πρόσφυγες.

• Το 75% των παιδιών προσφύγων έχουν υποστεί βία και επι-
θέσεις από κάποιον ενήλικα στη διάρκεια της μεταναστευτι-
κής διαδρομής.

«Μία γυναίκα κακοποιήθηκε σωματικά από τον πατέρα της στη 
χώρα καταγωγής της, επειδή παντρεύτηκε έναν άντρα διαφο-
ρετικού θρησκεύματος. Ο πατέρας της ήταν αστυνομικός και 
ως εκ τούτου δεν μπορούσε να προστατευθεί στην ίδια της τη 
χώρα. Έτσι αποφάσισε να την εγκαταλείψει. Έφτασε στη Βόρεια 
Μακεδονία και ζήτησε άσυλο. Η αίτησή της απορρίφθηκε από 
τις αρχές. Επί του παρόντος η υπόθεσή της εκδικάζεται από το 
συνταγματικό δικαστήριο. Στο διάστημα ως τη λήψη της απόφα-
σης η γυναίκα φιλοξενείται στο κέντρο ασύλου του Vizbegovo 
στα Σκόπια: έναν χώρο όπου καταφεύγουν γυναίκες θύματα 
έμφυλης βίας. Οι εγκαταστάσεις δεν είναι αρκετά ασφαλείς 
για τις γυναίκες. Υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στους χώ-
ρους προσωπικής υγιεινής καθώς και σε ιατρική βοήθεια. Άλ-
λες γυναίκες έχουν παραπονεθεί ότι έχουν παρενοχληθεί σε-
ξουαλικά από αστυνομικούς και κοινωνικούς λειτουργούς στο 
κέντρο. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έγιναν ποτέ αντικείμε-
νο επίσημης διερεύνησης εξαιτίας του ότι οι γυναίκες φοβήθη-
καν να κάνουν καταγγελία για να μην χάσουν το δικαίωμα στο 
άσυλο», αναφέρουν οι EWL #womensvoices.

Από το 1991 έως το 2001 πραγματοποιήθηκαν πολλές 
ένοπλες συγκρούσεις στο έδαφος της πρώην Γιουγκο-
σλαβίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι γυναί-
κες υπήρξαν θύματα ασύλληπτης εθνικιστικής, οικονο-
μικής και σεξουαλικής βίας και ο βιασμός χρησιμοποιή-
θηκε ως εργαλείο “εθνοκάθαρσης”. Οι δίκες που διεξή-
χθησαν σε διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο δεν αντι-
μετώπισαν επαρκώς τις πολλαπλές μορφές βίας κατά 
των γυναικών και δεν εστίασαν στις ανάγκες των θυμά-
των. Οι γυναικείες οργανώσεις σε αυτή την περιοχή του 
κόσμου, ίδρυσαν ένα Δικαστήριο Γυναικών για να ανα-
πτύξουν μια φεμινιστική προσέγγιση της δικαιοσύνης.

Μια πρωτοποριακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του Δικαστηρίου Γυναικών το Μάιο του 2015 στο 
Σεράγεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, όπου οι γυναίκες μί-
λησαν δημόσια για τις εμπειρίες εθνοτικής και σεξουαλι-
κής βίας, την οποία είχαν υποστεί αλλά και τον μιλιταρι-
σμό και την οικονομική καταστροφή που σημειώθηκαν 
κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και έπληξαν την πε-
ριοχή τη δεκαετία του 1990. Μέχρι στιγμής έχουν πραγμα-
τοποιηθεί 7 περιφερειακές συναντήσεις των μαρτύρων 
και 17 δημόσιες ακροάσεις του Γυναικείου Δικαστηρίου. 
Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνονται μια θεραπευτική 
ομάδα για την υποστήριξη των γυναικών, ένα δίκτυο αλ-
ληλεγγύης των μαρτύρων, εναλλακτική εξιστόρηση των 
γεγονότων, ένα ντοκιμαντέρ και ένα πρόσφατα δημοσι-
ευμένο βιβλίο. Μελλοντικός στόχος είναι να οργανωθούν 
μικρά τοπικά γυναικεία δικαστήρια τα οποία θα ασχολη-
θούν με τα ακόλουθα ζητήματα: εθνοτική βία και διακρί-
σεις, εγκλήματα πολέμου που δεν έχουν φτάσει στη δι-
καιοσύνη, παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των 
γυναικών, στρατιωτικοποίηση του κράτους και άλλα. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.zenskisud.org/en

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΦΥΛΑΚΕΣ, 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών στην Τσεχική Δη-
μοκρατία καταγγέλλουν το ζήτημα της βίας που υφίστανται 
οι γυναίκες κατά τον τοκετό: «Κατά τη διάρκεια του τοκετού 
στην Τσεχική Δημοκρατία, πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν 
μαιευτική βία. Πιθανολογείται ότι έως και 25.000 γυναίκες 
ετησίως βιώνουν περικοπή του περινέου χωρίς ιατρική αι-
τιολόγηση. Οι γυναίκες επίσης συχνά λαμβάνουν φάρμα-
κα και υπόκεινται σε άλλες επεμβάσεις χωρίς την ελεύθε-
ρη συναίνεσή τους. Ο χωρισμός των βρεφών από τις μητέ-
ρες αποτελεί κανόνα σε πολλά μαιευτήρια. Τα στοιχεία σχε-
τικά με την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης δεν είναι 
διαθέσιμα στο κοινό. Δεν αναγνωρίζονται οι ικανότητες των 
μαιών της τοπικής κοινότητας. Δεν υπάρχουν μαιευτικά κέ-
ντρα υπό την ευθύνη μαιών στην Τσεχική Δημοκρατία.»

• Στην Ευρώπη, οι γυναίκες αποτελούν, κατά μέσο όρο, 
το 5% του συνόλου πληθυσμού σε σωφρονιστικά ιδρύ-
ματα. Ωστόσο, σχεδόν το 90% εξ αυτών έχουν υποστεί αν-
δρική βία στη διάρκεια της ζωής τους.

• Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω από το 80% των έγκλει-
στων γυναικών έχουν φυλακιστεί για τη διάπραξη μη βί-
αιων αδικημάτων, όπως οι μικροκλοπές.

• Το 53% των γυναικών στις φυλακές του Ηνωμένου Βα-
σιλείου έχει υποστεί κακοποίηση στην παιδική ηλικία.

• Το 28% των ηλικιωμένων γυναικών στην Ευρώπη έχει 
αντιμετωπίσει βία ή κακοποίηση τους τελευταίους 12 μήνες.

• Γυναίκες με αναπηρίες που ζουν σε ιδρύματα κακο-
ποιούνται σε διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με εκείνες που 
ζουν στην κοινότητα.



Violence against women survivors anD
women human rights defenders

Kvinna till kvinna’s campaign Femdefenders highlights the work 
and stories of the women who continue to challenge patriarchal 

world despite the increasing hostility and violence against women 
human rights defenders. On the Human Rights Defenders Day 
2015, Kvinna till kvinna launched a report where 128 young women 
human rights defenders answered a survey with questions on their 
experiences of threats and violence, nationalism, their ability to 

heard. More info: www.kvinnatillkvinna.se 

Women human rights defenders are more at risk of being subjected to certain forms 
of violence and other violations, prejudice, exclusion, and repudiation than their male 
counterparts.

From EWL members in Hungary: “In 2013, the Hungarian government and several 
other State and media stakeholders started a campaign to attack a group of NGOs 
dealing with democracy and human rights issues, including women’s rights. These 
NGOs were deceptively accused of being “Soros-hirelings”, “leftist fake NGOs”, “paid 
political actors”, or “serving foreign interest”. In 2014, the Hungarian Women’s Lobby 
(HWL) and 3 of its member organisations were included on a list of 13 NGOs considered 
problematic to the government. The prime minister ordered an ad hoc Government 

In 2017, a draft bill “on the transparency of organisations receiving foreign funds” has 
been submitted to the Parliament. The bill requires NGOs receiving foreign funding 
to register themselves as such at court, and to label themselves as such in their 
publications and communication. When adopted, women’s human rights NGOs will 

Jo
in

t 
Eu

ro
pe

an
 

W
om

en
’s 

Lo
bb

y 
pr

oj
ec

t w
ith

 th
e 

Co
un

cil
 o

f E
ur

op
e . 

T h
e 

co
nt

en
ts 

of
 t

hi
s 

pu
bl

ica
tio

n 
ar

e 
th

e 
so

le
 r

es
po

ns
ib

ilit
y 

of
 t

he
 

Eu
ro

pe
an

 W
om

en
’s 

Lo
bb

y a
nd

 ca
n 

vie
ws

 o
f t

he
 C

ou
nc

il o
f E

ur
op

e.

of women 
human right’s 

defenders have 
been subjected to 
attempted murder 

but survived.  

14%

have received 
death threats in 
public places. 

  

29%

 have been 
subjected to sexual 

harassment.

21%

have been abused.

  

19% have been 
subjected to sexual 

violence.  

  

10%

problems such 
as insomnia and 

depression.

  

65%

state that they 

psychological 
problems including 
suicidal thoughts.  
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ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΖΗΣΑΝ (SURVIVORS) ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι γυναίκες που υπερασπίζονται ανθρώπινα δικαιώματα κινδυνεύουν περισσότερο να υποβληθούν σε ορισμένες μορ-

φές βίας και άλλες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, αποκλεισμό και απόρριψη από τους άνδρες ομολόγους τους.

of women 
human right’s 

defenders have 
been subjected to 
attempted murder 

but survived.  

14%

have received 
death threats in 
public places. 

  

29%

 have been 
subjected to sexual 

harassment.

21%

have been abused.

  

19% have been 
subjected to sexual 

violence.  

10%

problems such 
as insomnia and 

depression.

  

65%

state that they 

psychological 
problems including 
suicidal thoughts.  

 9%

των γυναικών 
υπερασπιστριών 
των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων έχουν 
υποστεί απόπειρα 
δολοφονίας, της 

οποίας επέζησαν.

έχει υποστεί 
σεξουαλική 

παρενόχληση.

έχει δεχθεί απειλή 
κατά της ζωής σε 

δημόσιους χώρους.

αντιμετωπίζει 
ψυχολογικά 

προβλήματα, όπως 
αϋπνία και κατάθλιψη.

έχει κακοποιηθεί.

έχει υποστεί 
σεξουαλική βία.

δηλώνει ότι πάσχει από 
σοβαρά ψυχολογικά 

προβλήματα, 
συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοκτονικών 
σκέψεων.

Η εκστρατεία της  Kvinna till kvinna «Femdefenders» καθιστά ορατό  το έργο και τις ιστορίες των γυ-
ναικών που συνεχίζουν να αμφισβητούν τις πατριαρχικές δομές και να αγωνίζονται για τα δικαιώμα-
τα των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο, παρά την αυξανόμενη εχθρικότητα και τη βία 
που ασκείται  εναντίον των γυναικών-υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την Ημέρα 
των Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2015, η Kvinna till kvinna ξεκίνησε μια έκθεση 
όπου 128 νέες γυναίκες, υπέρμαχες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απάντησαν σε μια έρευνα διά 
ερωτηματολογίου σχετικά με τις εμπειρίες τους από τις απειλές και τη βία, τον εθνικισμό, και σχετι-
κά με την ικανότητά τους να επηρεάζουν την κοινωνία και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν για να 
κάνουν τις φωνές τους να ακουστούν.
Περισσότερες πληροφορίες: www.kvinnatillkvinna.se

Η δημοσίευση αυτή εκπονήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (REC) της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών και σε καμία 
περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έργο αυτό υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας.

Αποτελεί κοινό εγχείρημα του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης 
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση τις θέσεις του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΟΜΠΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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