
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΓΓΙΦ στο πλάι των γυναικών για μια αξιοπρεπή ζωή χωρίς βία

Την  Τετάρτη  24  Ιουνίου,  η  Γενική  Γραμματέας  Ισότητας  των  Φύλων,  Φωτεινή  Κούβελα,
παρευρέθηκε στην ενημερωτική εκδήλωση, με τίτλο:  «Βία κατά των Γυναικών-Για μια ζωή χωρίς
φόβο,  απαξίωση,  ανοχή»,  που  διοργάνωσε  το  Κέντρο  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών
Θυμάτων Βίας  του Δήμου Καλαμάτας.  Στη  συνέχεια,  επισκέφτηκε  το  Συμβουλευτικό  Κέντρο  του
Δήμου.

Βασικό σημείο της εισήγησης της Γενικής Γραμματέα ήταν ότι παρότι τα μέτρα λιτότητας
των προηγούμενων χρόνων έχουν οδηγήσει  τα θέματα ισότητας και  βίας κατά των γυναικών σε
σημαντική  οπισθοδρόμηση,  γίνονται  μεγάλες  προσπάθειες  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των
φύλων και την διατήρηση και αναβάθμιση των δομών υποστήριξης των γυναικών-θυμάτων βίας.

Η Γενική Γραμματέας παρουσίασε το υπό διαβούλευση Εθνικό πρόγραμμα για τη βία κατά
των γυναικών καθώς και  τις  62  δομές  στήριξης  που υπάρχουν πανελλαδικά  (γραμμή SOS15900,
συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας). Δήλωσε, επίσης, ότι οι υπάρχουσες δομές στήριξης
των κακοποιημένων γυναικών θα ενισχυθούν και  θα ενταχθούν στα Προγράμματα ΕΣΠΑ των 13
Περιφερειών.

Η Γενική Γραμματέας τόνισε τις σοβαρότατες συνέπειες της βίας για τη σωματική και ψυχική
υγεία των γυναικών  που την υφίστανται αλλά και για τα παιδιά τους και έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι  γυναίκες για να καταγγείλουν  την κακοποίηση τους.

Τέλος, ανέφερε ότι συγκροτήθηκε η επιτροπή για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας
στη  Σύμβαση του Συμβούλιου της Ευρώπης «για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» (Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης) και την κύρωση
της  από  τη  Βουλή  και  προωθείται  η  βελτίωση  της  νομοθεσίας  που  αφορά  την  αντιμετώπιση
εγκλημάτων, όπως ο βιασμός και η εμπορία ανθρώπων (trafficking) και η λήψη νομοθετικών και
εφαρμοστικών μέτρων για την ποινική δίωξη όσων εμπλέκονται στη διακίνηση και εμπορία γυναικών
και ανηλίκων αλλά και των χρηστών (πελατών).
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