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Τέλος στην σεξουαλική βία ΤΩΡΑ 
 
φμφωνα με τα τελευταία δθμοςιεφματα περιςτατικϊν για τθν ανδρικι βία κατά κοριτςιϊν και γυναικϊν 
ςυμπεριλαμβανομζνου τθ ςεξουαλικι βία και βιαςμοφσ, το Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Μελετϊν Κοινωνικοφ 
Φφλου, για άλλθ μια φορά, κροφει το κϊδωνα κινδφνου ςτο κράτοσ και απαιτεί τθ λιψθ απαραίτθτων 
μζτρων για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ όλων των μορφϊν βίασ κατά των γυναικϊν. Κάποια από τα 
περιςτατικά αφοροφςαν τθν καταγγελία ανιλικθσ για βιαςμό από 48χρονο ςτθ Γερμαςόγια, το βιαςμό 
26χρονθσ γυναίκασ από τον 42χρονο Ιερζα, το περιςτατικό με τον Παλαιςτίνιο άντρα που ξυλοκόπθςε και 
μαχαίρωςε τθ γυναίκα του από τθν Ουκρανία, κακϊσ και το διαδοχικό βιαςμό βιετναμζηασ οικιακισ 
βοθκοφ από δφο άντρεσ Ρουμάνικθσ καταγωγισ. 
 
Δεν είναι τυχαίο που ςφμφωνα με τισ ςτατιςτικζσ του υνδζςμου για τθν Πρόλθψθ και Αντιμετϊπιςθσ τθσ 
Βίασ ςτθν Οικογζνεια αναφζρει ότι «Σουσ πρϊτουσ πζντε μινεσ του 2013 το Κζντρο ζχει ανταποκρικεί ςε 
685 κλιςεισ, θ πλειοψθφία των οποίων ιταν από γυναίκεσ και αφοροφςαν: 225 ψυχολογικι βία, 395 
ψυχολογικι και ςωματικι βία, 71 ψυχολογικι, ςωματικι και ςεξουαλικι βία, ενϊ άλλεσ 16 κλιςεισ 
παραμζλθςθ».  
 
Φαίνεται ότι υπάρχει μια γενικι αυξθτικι τάςθ αναφοράσ περιςτατικϊν βίασ γενικότερα και ειδικότερα  
ςεξουαλικισ βίασ κατά των γυναικϊν. Ωςτόςο, τα ποςοςτά αναφοράσ τθσ βίασ αλλά και το ποςοςτό 
καταδικϊν εξακολουκοφν να είναι πολφ χαμθλά, αντικατοπτρίηοντασ μεταξφ άλλων τθν λανκαςμζνθ 
αντίλθψθ ότι θ ςεξουαλικι βία που βιϊνετε από τισ γυναίκεσ αποτελεί ιδιωτικι υπόκεςθ. 
Αντικατοπτρίηουν επίςθσ τθν κυρίαρχθ πατριαρχικι κουλτοφρα επίρριψθσ ευκυνϊν ςτο κφμα/γυναίκα 
για να αποτρζψει τισ ανεπικφμθτεσ εμπειρίεσ βίασ. υγχρόνωσ, είναι γεγονόσ ότι ςτθν Κφπρο θ βία κατά 
των γυναικϊν αναγνωρίηεται και ερμθνεφεται μονό μζςα από το πλαίςιο των οικογενειακϊν ςχζςεων 
ενϊ αντίκετα κα ζπρεπε να ερμθνεφεται μζςα από το ευρφτερο κοινωνικό φάςμα τθσ ανιςότθτασ των 
φφλων και των παραδοςιακά δομθμζνων ςχζςεων εξουςίασ ανάμεςα ςτα δφο φφλα.  
 
Σο Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Μελετϊν Κοινωνικοφ Φφλου καλεί το κράτοσ και ςυγκεκριμζνα τα αρμόδια 
Τπουργεία, Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων και Τπουργείο Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ 
Σάξθσ,  να υπογράψει τθ φμβαςθ για τθν καταπολζμθςθ όλων των μορφϊν Βίασ κατά των Γυναικϊν του 
υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. Η φμβαςθ κα ενιςχφςει τθν εκνικι νομοκεςία και κα ςυμβάλει  ςτθν 
ουςιαςτικι ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων μζτρων προςταςίασ και φροντίδασ των γυναικϊν και κοριτςιϊν 
κυμάτων ςεξουαλικισ βίασ.  Θα ςυμβάλει επίςθσ ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθματικισ ενθμζρωςθσ και 
προγραμμάτων πρόλθψθσ  τα οποία κα προωκιςουν τθν ανάπτυξθ μια κοινωνίασ όπου θ βία κατά των 
γυναικϊν δεν γίνεται αποδεκτι. 
 
 
 


