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ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΒΙΑΣΜΟ:
Αξιοποίησε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης!
Στις 10 Δεκεμβρίου 2013 το Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών οργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Δράσε
ενάντια στο Βιασμό! Αξιοποίησε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης!». Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου και ώρα 15.00 – 17.00 στο Σπίτι της Ευρώπης με τη συμμετοχή
βουλευτών, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ.
Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας δημόσιας συζήτησης για την
ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την πρόληψη της σεξουαλικής βίας και του βιασμού και για την
προστασία και τη στήριξη των θυμάτων. Επίσης, στόχος της εκδήλωσης είναι να προωθήσει τη
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ως ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που αφορά την εξάλειψη
όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.
Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς δημόσιων εκδηλώσεων που
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των δεκαέξι ημερών ακτιβισμού ενάντια στη βία κατά των
γυναικών μεταξύ 25 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου σε 33 χώρες σε όλη την Ευρώπη.
Γιατί η εστίαση στο βιασμό;
Ο βιασμός εξακολουθεί να είναι μία από τις πιο καταστροφικές μορφές βίας κατά των γυναικών
αλλά είναι ένα θέμα ταμπού και ως εκ τούτου παραμένει τυλιγμένο στη σιωπή. Πανευρωπαϊκές
έρευνες δείχνουν ότι μόνο 2% με 10% των βιασμών αναφέρονται.1 Μια μεγάλη πλειοψηφία των
σεξουαλικών εγκλημάτων κατά των γυναικών δεν αναφέρονται2 και η σεξουαλική βία εξακολουθεί
να υποτιμάται.
Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης: Εργαλείο για την αλλαγή
Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (επίσης γνωστή ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)
είναι ένα συγκεκριμένο εργαλείο, νομικά δεσμευτικό που αφορά την εξάλειψη όλων των μορφών
βίας κατά των γυναικών.
Η Σύμβαση αυτή βασίζεται στην αντίληψη ότι η βία κατά των γυναικών είναι μια μορφή βίας με
βάση το φύλο που διαπράττεται κατά των γυναικών επειδή είναι γυναίκες. Η Σύμβαση δεν αφήνει
καμία αμφιβολία: δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, αν
συνεχίσουν οι γυναίκες να βιώνουν τη βία με βάση το φύλο σε τέτοιο μεγάλο βαθμό και οι
κρατικές υπηρεσίες εξακολουθούν να εθελοτυφλούν.
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Μια επαρκής εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης θα αποτελέσει την αρχή για την
χάραξη νέας πορείας προς μια μεγάλη αλλαγή για μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας
και τις ανισότητες εις βάρος των γυναικών. Ωστόσο, η Κύπρος δεν έχει ακόμη υπογράψει και
κυρώσει τη Σύμβαση, παρά τις εκκλήσεις των γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ, καθώς και της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσων Ευκαιριών.
Με τη στήριξη της Κυβέρνησης της Φιλανδίας και του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό
Λόμπυ Γυναικών κινητοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη για την
προώθηση της υπογραφής και επικύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, και απαίτηση
της δικαιοσύνης για τα θύματα βιασμού και σεξουαλικής βίας.
----------------------------------------------------------------ends---------------------------------------------------------------Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Σουσάνα Παύλου, Πρόεδρος, Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών
susana@medinstgenderstudies.org
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Σημείωση:
Το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών (ΕWL) είναι η μεγαλύτερη συμμαχία γυναικείων μη κυβερνητικών
οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το Λόμπι αποτελείται από οργανώσεις μέλη σε 30 χώρες,
καθώς και σε 21 πανευρωπαϊκές οργανώσεις, που εκπροσωπούν συνολικά περισσότερες από 2500
οργανώσεις. www.womenlobby.org
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Το Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών είναι συμμαχία γυναικείων μη κυβερνητικών οργανώσεων
στην Κύπρο και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών.
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