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Ποικίλες μορφές βίας κατά των γυναικών


















Υπολογίζεται ότι το 35% των γυναικών παγκοσμίως έχουν βιώσει σωματική
και/ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό ή σεξουαλική βία από κάποιο
άγνωστο κάποια στιγμή στην ζωή τους. Ωστόσο, κάποιες εθνικές μελέτες
δείχνουν ότι μέχρι 70% των γυναικών έχουν βιώσει σωματική και/ή
σεξουαλική βία από τον σύντροφο τους κάποια στιγμή στην ζωή τους [1].
Οι γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί σωματικά ή σεξουαλικά από τους
συντρόφους τους έχουν τις διπλάσιες πιθανότητες να αποβάλουν, σχεδόν τις
διπλάσιες πιθανότητες να πάθουν κατάθλιψη, και σε κάποιες περιοχές 1,5
φορές πιο πιθανό να κολλήσουν HIV, σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν
έχουν βιώσει την βία από τον σύντροφο [2].
Παρόλο που λίγα δεδομένα είναι διαθέσιμα – και οι τρόποι που μετριέται η
ψυχολογική βία στις διάφορες χώρες και κουλτούρες διαφέρουν – τα
διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν υψηλά ποσοστά βίας. Το 43% των γυναικών στα
28 Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν βιώσει κάποια μορφή
ψυχολογικής βίας από κάποιο σύντροφο κατά την διάρκεια της ζωής τους [3].
Υπολογίζεται πως από τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα ανθρωποκτονιών
παγκοσμίως το 2012, σχεδόν οι μισές δολοφονήθηκαν από το σύντροφό τους
ή από άλλα μέλη της οικογένειας, σε σύγκριση με το μικρότερο από 6% των
ανδρών που δολοφονήθηκαν το ίδιο έτος [4].
Το 2012, μια μελέτη που διεξήχθη στο Νέο Δελχί, έδειξε ότι το 92 % των
γυναικών έχουν καταγγείλει ότι έχουν υποστεί κάποια μορφή σεξουαλικής
βίας σε δημόσιους χώρους, και το 88% κάποια μορφή λεκτικής σεξουαλικής
παρενόχλησης (συμπεριλαμβανομένων μη αποδεκτών σχολίων σεξουαλικής
φύσης, σφυριγμάτων, πονηρών βλεμμάτων ή αισχρών χειρονομιών) στην ζωή
τους [5].
Παγκοσμίως, περισσότερο από 700 εκατομμύρια γυναίκες, στις μέρες μας,
παντρεύτηκαν όταν ήταν παιδιά (κάτω από 18 ετών). Από αυτές τις γυναίκες,
περισσότερο από 1 στις 3 – ή αλλιώς 250 εκατομμύρια – παντρεύτηκαν πριν
τα 15. Τα παιδιά νύφες δεν έχουν συχνά την δυνατότητα να διαπραγματευτούν
με επιτυχία το ασφαλές σεξ, με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτα σε εγκυμοσύνες
αλλά και σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως ο HIV [6].
Περίπου 120 εκατομμύρια κορίτσια παγκοσμίως (λίγο περισσότερο από 1 στις
10) έχουν βιώσει βίαιη συνουσία ή άλλες βίαιες σεξουαλικές πράξεις κάποια
στιγμή στη ζωή τους. Οι πιο κοινοί δράστες σεξουαλικής βίας ενάντια στα
κορίτσια και μάλιστα με μεγάλη διαφορά είναι οι νυν ή οι τέως σύζυγοι ή
σύντροφοι [7].
Έχει υπολογιστεί ότι 133 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες έχουν υποστεί
κλειτοριδεκτομή σε 29 χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, όπου
αυτή η πρακτική κακοποίησης είναι πολύ κοινή με υψηλό ρίσκο
παρατεταμένης αιμορραγίας, μολύνσεων (συμπεριλαμβανομένου και του
HIV), επιπλοκών κατά την διάρκεια του τοκετού, στειρότητας και θανάτου[8].
Ενήλικες γυναίκες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γυναίκες και τα





κορίτσια μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το 70%, με τα κορίτσια να
αντιπροσωπεύουν τα 2 στα 3 θύματα εμπορίας παιδιών [9].
Μια στις 10 γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναφέρει ότι έχει υποστεί
διαδικτυακή
παρενόχληση
από
την
ηλικία
των
15
ετών
(συμπεριλαμβανομένων της λήψης ανεπιθύμητων, προσβλητικών ξεκάθαρα
σεξουαλικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή μηνύματα sms, ή προσβλητικών
μηνυμάτων στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης). Ο κίνδυνος είναι
υψηλότερος για τις γυναίκες μεταξύ 18 και 29 χρόνων [10].
Υπολογίζεται ότι 246 εκατομμύρια κορίτσια και αγόρια βιώνουν σχολική βία
κάθε χρόνο και ένα στα 4 κορίτσια λένε ότι δεν αισθάνονται άνετα να
χρησιμοποιούν τα σχολικά αποχωρητήρια, σύμφωνα με μια έρευνα για την
νεολαία, που διεξήχθη σε τέσσερις περιοχές. Η έκταση και οι μορφές
σχολικής βίας που τα κορίτσια και τα αγόρια αντιμετωπίζουν διαφέρουν,
όμως τα στοιχεία δείχνουν πως τα κορίτσια βρίσκονται σε μεγαλύτερο
κίνδυνο σεξουαλικής βίας, παρενόχλησης και εκμετάλλευσης. Εκτός από τις
αρνητικές συνέπειες της ψυχολογικής, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής
υγείας, η σχολική βία με βάση το φύλο είναι ένα σημαντικότατο εμπόδιο για
την καθολική εκπαίδευση και το δικαίωμα στην εκπαίδευση για τα
κορίτσια[11].

Μέτρα για την καταπολέμηση της βίας






Στην πλειονότητα των χωρών με διαθέσιμα στοιχεία, λιγότερο από το 40%
των γυναικών που βιώνουν βία ζητούν βοήθεια οποιουδήποτε είδους. Μεταξύ
των γυναικών που το κάνουν, οι περισσότερες απευθύνονται στην οικογένεια
και τους φίλους και πολύ λίγες στους επίσημους θεσμούς και όργανα, όπως
είναι η αστυνομία και οι υπηρεσίες υγείας. Λιγότερο από το 10% των
γυναικών που έχουν βιώσει την εμπειρία της βίας ζήτησαν βοήθεια κάνοντας
έκκληση στην αστυνομία [12].
Τουλάχιστον 119 χώρες έχουν θεσπίσει νόμους για την ενδοοικογενειακή βία,
125 έχουν νόμους σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και 52 έχουν
νόμους σχετικά με το συζυγικό βιασμό. Ωστόσο, ακόμη και όταν υπάρχουν
νόμοι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πάντα σύμφωνοι με τα διεθνή πρότυπα και
συστάσεις ή εφαρμόσιμοι [13].
Τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη βία κατά των γυναικών έχουν αυξηθεί
σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Από το 1995, περισσότερες από 100 χώρες
έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία έρευνα για την αντιμετώπιση του
ζητήματος. 44 χώρες πραγματοποίησαν έρευνα κατά την περίοδο μεταξύ 1995
και 2004, και 89 χώρες το έπραξαν κατά την περίοδο μεταξύ 2005 και 2014,
γεγονός που υποδηλώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό.
Περισσότερες από 40 χώρες πραγματοποίησαν τουλάχιστον δύο έρευνες στο
διάστημα μεταξύ 1995 και 2014, πράγμα που σημαίνει ότι βασιζόμενοι στην
σύγκριση των ερευνών, θα μπορούσαν να αναλυθούν οι αλλαγές σε βάθος
χρόνου [14].

Η βία μεταξύ των ευάλωτων ομάδων






Τα στοιχεία δείχνουν ότι ορισμένα χαρακτηριστικά των γυναικών, όπως είναι
ο γενετήσιος προσανατολισμός, ο βαθμός αναπηρίας και η εθνικότητα, καθώς
και εξωτερικοί παράγοντες όπως είναι η ανθρωπιστική κρίση, μπορούν να
κάνουν τις γυναίκες πιο ευάλωτες στην βία [15].
Το 2014, το 23% των μη ετεροφυλόφιλων γυναικών (αυτών που
αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες, αμφιφυλόφιλες ή άλλο) ανέφεραν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχουν υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία τόσο
από άντρες όσο και από γυναίκες που δεν ήταν σύντροφοί τους, σε σύγκριση
με το 5% των ετεροφυλόφιλων γυναικών [16].
Επίσης, το 34% των γυναικών με πρόβλημα υγείας ή αναπηρία δήλωσαν ότι
έχουν υποστεί κάποια σωματική ή σεξουαλική βία από σύντροφο στη ζωή
τους, σε σύγκριση με το 19% των γυναικών χωρίς πρόβλημα υγείας ή
αναπηρία, με βάση τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση [17].
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