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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη δολοφονία γυναικών (γυναικοκτονίες) στην Κεντρική Αμερική και το 
Μεξικό και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση αυτού του 
φαινομένου 
(2007/2025 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων Ανθρώπου του 1948,

- έχοντας υπόψη τις Διεθνείς Συμφωνίες περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1966,

- έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης κατά της 
γυναίκας (CEDAW) του 1979 και το προαιρετικό πρωτόκολλό της του 1999,

- έχοντας υπόψη την παναμερικανική σύμβαση για την πρόληψη, την καταστολή και 
την εξάλειψη της βίας κατά της γυναίκας (σύμβαση του Belem do Para) και 1994,

- έχοντας υπόψη τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής 
μεταχείρισης βάναυσων, απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών του 1984 και το 
προαιρετικό πρωτόκολλό της του 2002,

- έχοντας υπόψη τις συστάσεις που περιέχει η έκθεση «εξαφανίσεις και δολοφονίες 
μεγάλου αριθμού γυναικών και κοριτσιών στο Μεξικό», την 12ης Μαΐου 2005, που 
εκπόνησε η εισηγήτρια της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης,

- έχοντας υπόψη τις συστάσεις που περιλαμβάνει η έκθεση «ένταξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων της γυναίκας και του κριτηρίου του φύλου: Βία κατά της γυναίκας» στο 
πλαίσιο της αποστολής στο Μεξικό της ειδικής εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών , 
Yakin Erturk, το Φεβρουάριο του 2005,

- έχοντας υπόψη τις συστάσεις που περιλαμβάνει η έκθεση «κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της γυναίκας στην πόλη Juarez το Μεξικού: Το δικαίωμα 
να μην είσαι αντικείμενο βίας και διακρίσεων, που συνέταξε η δι-αμερικανική
επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον Μάρτιο του 2003,

- έχοντας υπόψη την ακρόαση σχετικά με τη δολοφονία γυναικών, που οργανώθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2006 από κοινού από την Επιτροπή 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και από την υποεπιτροπή 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

- έχοντας υπόψη τη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας και πολιτικής διαβούλευσης 
μεταξύ της Ερωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και των 
Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου1, τη συμφωνία πολιτικού διαλόγου και 

  
1 ΕΕ L 276 της 28/10/2000, σ. 44 
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συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός 
και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλα, των 
Ονδούρας, της Νικαράγουα και του Παναμά, αφετέρου1 του 2003 ( της οποίας  
εκκρεμεί η κύρωση) και τη συμφωνία-πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του 
Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλα, των Ονδούρας , της Νικαράγουα και του Παναμά2,

- έχοντας υπόψη τα έγγραφα περιφερειακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
περιόδων 2001 - 2006 και 2007 - 2013 για τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και του 
Μεξικόύ,

- έχοντας υπόψη το στόχο 3 της χιλιετίας που αναφέρεται στην ισότητα μεταξύ των 
φύλων και στην αυτονομία των γυναικών,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (Α6-0000/2007),

Α. θεωρώντας ότι ο όρος «γυναικοκτονία» στηρίζεται στο νομικό ορισμό της βίας κατά 
της γυναίκας που θέσπισε τη σύμβαση του Belem do Para στο άρθρο 1 « ως βία κατά 
των γυναικών νοείται κάθε δράση ή συμπεριφορά που με κριτήριο το φύλο επιφέρει 
θάνατο, ζημία ή σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη στη γυναίκα, τόσο σε 
δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο» και ότι η τιμωρία και εξάλειψή της αποτελούν 
υποχρέωση και πρέπει να εντάσσονται στις προτεραιότητες κάθε κράτους δικαίου,

Β. εκτιμώντας ότι η βία κατά της γυναίκας προσλαμβάνει παγκόσμια διάσταση και όχι 
μόνο τοπική και ότι αφορά όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων και των 
ευρωπαϊκών. Θεωρώντας την έκθεση αυτή, ως τμήμα μιας παγκόσμιας στρατηγικής 
με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση δράσεων και προσπαθειών που πρέπει να 
υλοποιηθούν από κοινού μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών που στοχεύουν στην 
εξάλειψη και την πρόληψη των βίαιων θανάτων γυναικών, οπουδήποτε και αν 
συμβαίνουν,

Γ. επισημαίνοντας ότι η πλειονότητα των δολοφονιών γυναικών στην πόλη Juarez και 
στην Γουατεμάλα χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερη βιαιότητα και ότι πολλά από τα 
θύματα υπέστησαν σεξουαλική βία και απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, 
καθώς και βασανιστήρια· επισημαίνοντας ότι μεγάλο ποσοστό των δολοφονιών αυτών 
κατεγράφη στις ζώνες όπου λειτουργούν τοπικά εργοστάσια συναρμολόγησης 
(assembly plants) και όπου δεν λαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας που είναι αναγκαία 
για την προστασία των γυναικών,

Δ. θεωρώντας ότι οι γυναικοκτονίες δεν μπορούν να αποδίδονται μόνο σε ένα «κλίμα 
γενικευμένης βίας», αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η διάκριση σε τοπικό 
κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο σε βάρος των γυναικών - ακόμη περισσότερο για τις 

  
1 EE C 103  της 29/4/2004, σ. 543 
2 ΕΕ L 63 της 12/3/1999, σ. 39
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γυναίκες ιθαγενείς - τα υψηλά ποσοστά φτώχειας, η οικονομική εξάρτηση της 
γυναίκας, οι εγκληματικές συμμορίες στην περίπτωση του Μεξικού και η μη 
εξάρθρωση των παράνομων σωμάτων ασφαλείας και παράνομων μηχανισμών 
ασφαλείας1 στην περίπτωση της Κεντρικής Αμερικής,

Ε. έχοντας υπόψη την ατιμωρησία που επικρατεί για τις περιπτώσεις αυτές, λόγω 
ανυπαρξίας de facto ή de jure ποινικής, διοικητικής ή αστικής ευθύνης για τους 
ενόχους αυτών των πράξεων, την αποφυγή των ανακρίσεων ή καταδικαστικών 
αποφάσεων, την έλλειψη δημοσιονομικών πόρων και τη συχνή παρεμπόδιση  της 
πρόσβασης των γυναικών - θυμάτων και των οικογενειών τους στα ένδικα μέσα,

ΣΤ. τονίζοντας ότι υποχρέωση ενός κράτους δικαίου είναι η προώθηση των ενδεδειγμένων 
πολιτικών για να μπορούν οι γυναίκες γενικότερα και ιδιαίτερα οι φτωχές γυναίκες να 
προστατεύονται κατάλληλα απέναντι στη διάκριση, τη βία και, τέλος, στις 
γυναικοκτονίες, και ότι έπρεπε να ξεκινούν από την ευαισθητοποίηση των κρατικών 
λειτουργών τους για τη σοβαρότητα του προβλήματος,

Ζ. εκτιμώντας ότι ο αγώνας κατά των γυναικοκτονιών και της ατιμωρησίας πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη όλη την αλυσίδα της δικαιοσύνης, από το έργο της πρόληψης, την 
αναθεώρηση των νόμων που εισάγουν διακρίσεις, τη διευκόλυνση της μήνυσης, την 
δυνατότητα απρόσκοπτης ανάκρισης και δίωξης μέχρι το σωφρονιστικό σύστημα, και 
να προωθεί την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος μέχρι την 
ανακατασκευή των υποδομών και την θεσμική ενίσχυση και τη διάθεση των επαρκών 
οικονομικών και ανθρώπινων πόρων,

Η. θεωρώντας ανεπίτρεπτη τη νέα μέθοδο βασανιστηρίων που χρησιμοποιούν ορισμένα 
κρατικά όργανα για να εκμαιεύσουν ομολογίες των υπόπτων για γυναικοκτονίες, 

Θ. υπενθυμίζοντας ότι δύο Ολλανδές υπήκοοι έπεσαν θύματα γυναικοκτονίας: Η Hester
van Nierop (που δολοφονήθηκε το 1998) και η Brenda Susana Margaret Searle (το 
2001)2,

I. έχοντας επίγνωση ότι η ιστορική και συστηματική βία στο Μεξικό και στην Κεντρική 
Αμερική καθώς και η πατριαρχική δομή της κοινωνίας κατέστησαν πάντοτε τη 
γυναίκα θύμα των διαφόρων μορφών βίας,

ΙΑ. χαιρετίζοντας τα νομοθετικά μέτρα που μόλις εγκρίθηκαν στο Μεξικό, ιδίως  το 
"γενικό νόμο για το δικαίωμα της γυναίκας σε μια ζωή χωρίς βία" του Φεβρουαρίου 
2007, καθώς και το έργο της ειδικής εισαγγελίας για εγκλήματα που σχετίζονται με 
πράξεις βίας κατά των η γυναικών, η οποία ιδρύθηκε το 2006

ΙΒ. ανησυχώντας για την καθυστέρηση της αντίστοιχης νομοθετικής διαδικασίας στις 
χώρες της Κεντρικής Αμερικής,

  
1 ορολογία που χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Έθνη. Βλ.. « Συμφωνία μεταξύ  του  Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών και της κυβέρνησης της Γουατεμάλα  για τη συγκρότηση διεθνούς επιτροπής κατά της ατιμωρησίας στην 
Γουατεμάλα  (CICIG)»   του Νοεμβρίου 2006
2 στην  περίπτωση της Brenda Searle,  η δίκη των  ενόχων διήρκεσε πέντε χρόνια  και ολοκληρώθηκε το 2007 
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ΙΓ. έχοντας υπόψη τη διακοινοβουλευτική συμμαχία για το διάλογο και τη συνεργασία 
μεταξύ γυναικών βουλευτών της Ισπανίας, του Μεξικού και της Γουατεμάλα που 
ιδρύθηκε με σκοπό την προώθηση νομοθετικών δράσεων ενάντια στη βία κατά των 
γυναικών,

ΙΔ. έχοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών αποτελούν θεμελιώδη στόχο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής της ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και πρέπει να αποτελούν κεντρικό στοιχείο της 
εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΙΕ. έχοντας υπόψη το δεσμευτικό χαρακτήρα της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τη δημοκρατία εντός της συμφωνίας ΕΚ - Μεξικού καθώς και στη συμφωνία για 
πολιτικό διάλογο και συνεργασία,

ΙΣΤ. γνωρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή 'Ένωση όταν υπογράφει με τρίτες χώρες συμφωνίες που 
περιέχουν ρήτρα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναλαμβάνει την ευθύνη να 
επαγρυπνά ώστε η αντίστοιχη χώρα όπως και η ίδια, θα σέβεται τους διεθνείς κανόνες 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη στιγμή της υπογραφής1,

1. ζητεί να τηρηθούν με ευλάβεια οι συστάσεις που περιέχονται στις διάφορες εκθέσεις 
και τις διεθνείς πράξεις που έχουν συναφθεί για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως αυτές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα της γυναίκας, οι 
οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω·

2. απευθύνει έκκληση στις Κυβερνήσεις να στηρίξουν με οικονομικούς και τεχνικούς 
πόρους της πολιτικές για την πρόληψη και την προστασία των γυναικών από τη βία, 
να αυξήσουν την ικανότητα των δικαστικών αρχών, των σωμάτων ασφαλείας και των 
γενικών εισαγγελιών για την δίωξη και τιμωρία των ενόχων και την καταπολέμηση
του εμπορίου ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος. Ζητεί επίσης 
μεγαλύτερο διεθνή συντονισμό σε αυτούς τους τομείς·

3. καλεί τη Βουλή τις δημοκρατίας της Γουατεμάλα να κυρώσει το σύμφωνο της 
Δημοκρατίας της Γουατεμάλα με τα Ηνωμένα έθνη για την ίδρυση της διεθνούς 
επιτροπής κατά της ατιμωρησίας στην Γουατεμάλα (CICIG)·

4. καλεί τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό να λάβουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών και 
ζητεί τα μέτρα αυτά να εγγυώνται τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
του πληθυσμού·

5. καλεί τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό να εξαλείψουν από την εθνική 
τους νομοθεσία κάθε διάταξη που συνιστά διάκριση σε βάρος των γυναικών και ζητεί 

  
1 παράγραφοι W,X,Y - αποσπάσματα  του ψηφίσματος  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14ης 
Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με  τη ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και δημοκρατίας  στις συμφωνίες της 
Ε.Ε.
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από τις αρχές τους να στηρίξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για το χαρακτηρισμό ως 
εγκλήματος της βίας μέσα στις οικογένειες και της σεξουαλικής παρενόχλησης1·

6. καλεί τις κυβερνήσεις της Κεντρικής Αμερικής και του Μεξικού να σέβονται και να 
συζητούν με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις οικογένειες των θυμάτων 
και τις γυναίκες και άντρες υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία·

7. καλεί τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό να διασφαλίσουν τα 
εργασιακά δικαιώματα των γυναικών στις εθνικές τους νομοθεσίες2 και ζητεί να 
παρακολουθείται η τήρηση από τις πολυεθνικές εταιρείες της Σύμβασης Συλλογικής 
Κοινωνικής Ευθύνης (RSC), με σεβασμό των εργαζομένων και των εργασιακών τους 
δικαιωμάτων·

8. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των ισχυουσών συμφωνιών και των 
διαπραγματεύσεων για τις επόμενες, να προβλέπει μηχανισμούς εκτέλεσης της ρήτρας 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η νομική διατύπωση της οποίας 
πρέπει να ερείδεται στις υποχρεώσεις και τις διεθνείς δεσμεύσεις των διεθνών 
συμφωνιών και συμβάσεων, με ειδική αναφορά στη σύμβαση για την εξάλειψη όλων 
των μορφών διάκρισης κατά της γυναίκας και στο προαιρετικό πρωτόκολλό της·

9. ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τις ευρωπαϊκές 
πρεσβείες στο Μεξικό, να εκπονήσουν με την εθνική υπηρεσία επαφής του ΟΟΣΑ 
στο Μεξικό ένα ειδικό πρόγραμμα για τις εργάτριες σε πολυεθνικές εταιρείες που θα 
εξασφαλίζει την ασφάλειά τους, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ισότητα στις 
αμοιβές·

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδώσει στο πλαίσιο της συνεργασίας ιδιαίτερη 
προσοχή στην αναδιάρθρωση και την ενίσχυση του δικαστικού συστήματος στο 
Μεξικό και την Κεντρική Αμερική, ξεκινώντας από τις πολιτικές της πρόληψης 
(εκστρατείες ευαισθητοποίησης), το σύστημα ασφαλείας και τη δικαιοσύνη (την 
αστυνομία, τους δικαστές ), την προστασία των θυμάτων, των μαρτύρων και των 
οικογενειών καθώς και το σωφρονιστικό σύστημα.

11. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει το θεσμό ενός «συντονιστή» η 
«συντονίστριας» στο πλαίσιο των αντιπροσωπειών της στο Μεξικό και την Κεντρική 
Αμερική, των οποίων ο ρόλος θα είναι ο συντονισμός των προσπαθειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πρεσβειών των κρατών μελών και, στην περίπτωση του 
Μεξικού, της εθνικής υπηρεσίας επαφής του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της 
ατιμωρησίας των γυναικοκτονιών, την ευαισθητοποίηση του προσωπικού τους για 
θέματα διάκρισης των φύλων και ειδικότερα, για τη βία κατά των γυναικών, να 
λειτουργεί ως σημείο επαφής για τους πολίτες της Κεντρικής Αμερικής και του 
Μεξικού, να εξασφαλίζει ότι το θέμα της γυναικοκτονίας θα παραμένει επίκαιρο σε 
όλα τα επίπεδα του πολιτικού διαλόγου και να υποβάλλει ετήσια έκθεση στην 

  
1 Βλ. ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007,  για την Γουατεμάλα
2 στην περίπτωση  του Μεξικού, είναι σημαντικό να αναφερθούν  ρητά αυτά τα δικαιώματα σε όλες τις 
πολιτείες  της Δημοκρατίας  
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Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την 
Ισότητα των Φύλων ·

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με το Μεξικό και 
την Κεντρική Αμερική, να συμπεριλαμβάνει συστηματικά το θέμα της βίας κατά της 
γυναίκας και ιδιαίτερα των γυναικοκτονιών και της πρόσβασης των οικογενειών των 
θυμάτων και των οργανώσεων υποστήριξης στη δικαιοσύνη, καθώς επίσης και στο 
διάλογο με την κοινωνία των πολιτών·

13. εκφράζει τη λύπη του για την ασάφεια όσον αφορά το θέμα της ισότητας των φύλων 
στο έγγραφο στρατηγικής του Μεξικού για την περίοδο 2007 - 2013, και ζητεί κατά 
την αναθεώρηση των εγγράφων αυτών, καθώς και των επόμενων, να αυξηθεί η 
συνεργασία σε θέματα ισότητας των φύλων καθώς και ειδικά για τις γυναικοκτονίες· 
επίσης, ζητεί την ένταξη στα κείμενα αυτά ενός σχεδίου δράσης κατά των 
γυναικοκτονιών, της ατιμωρησίας τους και για την πρόσβαση των οικογενειών των 
θυμάτων στα ένδικα μέσα·

14. ζητεί, το συντομότερο δυνατό και μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη 
συμφωνία συνεργασίας με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, να αναβαθμιστεί η 
δήλωση αειφόρου αποτελέσματος (ΕΙS) με μια μελέτη επιπτώσεων για την ισότητα 
των φύλων (EIG) και να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της για την ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων ·

15. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε ενημέρωση για τις προόδους στο θέμα αυτό στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την συμφωνία συνεργασίας KA-EK πριν από την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και πάντως πριν από τη Διάσκεψη Κορυφής 
Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής - Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διεξαχθεί στη
Λίμα το Μάιο του 2008·

16. ζητεί από τις αντιπροσωπείες της Ε.Ε. καθώς και από τις πρεσβείες των κρατών 
μελών να οργανώσουν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις γυναικοκτονίες και την 
ατιμωρησία τους, στην οποία να κληθούν να συμμετάσχουν διάφορα κοινοβουλευτικά 
δίκτυα και πρωτοβουλίες, κέντρα ερευνών, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
προάσπισης της ισότητας των φύλων καθώς και συγγενείς των θυμάτων·

17. ζητεί από την ευρωπαϊκή πλευρά της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής Ε.Ε. -
Μεξικού, καθώς και από την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις 
σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, να συμπεριλαμβάνουν συστηματικά το 
θέμα «γυναικοκτονίες και ατιμωρησία» στο πρόγραμμα των επισκέψεών τους στην 
περιοχή·

18. προτείνει να διοργανωθεί μία κοινή ακρόαση μεταξύ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των αντιπροσωπειών που είναι αρμόδιες για τα θέματα αυτά πριν από τη Διάσκεψη 
Κορυφής της Λίμα για να γίνει απολογισμός των μέτρων που έχουν ληφθεί, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων των δύο γυναικών από την Ολλανδία 
που δολοφονήθηκαν στο Μεξικό·
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19. ζητούμε για όλους αυτούς τους λόγους από το Συμβούλιο και από τις μελλοντικές 
Προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαράξουν κατευθυντήριες γραμμές για τα 
δικαιώματα της γυναίκας, οι οποίες θα αποτελούσαν ανεκτίμητη συμβολή στη συνοχή 
και τη συνέπεια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

20. αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στις 
Κυβερνήσεις του Μεξικού και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τον Απρίλιο του 2006, διεξήχθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ακρόαση για τις 
γυναικοκτονίες στο Μεξικό και στην Κεντρική Αμερική με τίτλο «ούτε ένας ακόμα 
θάνατος», την οποία διοργάνωσαν η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων και η υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην ακρόαση αυτή συμμετείχαν ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι της κυβέρνησης του 
Μεξικού και της Γουατεμάλα, η  εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών Yakin Ertük, η 
εισηγήτρια του Συμβουλίου της Ευρώπης Gaby Vermot-Mangold και άντρες και γυναίκες 
εμπειρογνώμονες από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Η σύνταξη αυτού του κειμένου είναι το αποτέλεσμα των εργασιών κατά τη διάρκεια και 
σε συνέχεια αυτής της ακρόασης. Δημιουργήθηκε επίσης μια βάση δεδομένων που 
χρησιμεύει στην ταχεία ανταλλαγή ανακοινώσεων και την ανάληψη κοινών δράσεων.

Η έκθεση αυτή αποτελεί μέρος μιας σφαιρικής στρατηγικής της Επιτροπής Δικαιωμάτων 
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, όσον αφορά την εξάλειψη σε παγκόσμιο επίπεδο 
της βίας κατά των γυναικών. Το Μεξικό και η Κεντρική Αμερική δεν είναι τα μόνα κράτη 
όπου σημειώνονται γυναικοκτονίες, και η έκθεση έχει ως στόχο τη συγκεκριμενοποίηση 
της δράσης και τις κοινές προσπάθειες για την εξάλειψη και την πρόληψη των βίαιων 
θανάτων γυναικών.

Ο όρος γυναικοκτονία βασίζεται στον νομικό ορισμό της βίας κατά της γυναίκας που 
θέσπισε η σύμβαση του Belem do Para στο πρώτο της άρθρο « ως βία κατά των γυναικών 
νοείται κάθε δράση ή συμπεριφορά που με κριτήριο το φύλο επιφέρει θάνατο, ζημία ή 
σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη στη γυναίκα, τόσο σε δημόσιο όσο και σε 
ιδιωτικό επίπεδο» .

Το φαινόμενο της «γυναικοκτονίας» χαρακτηρίστηκε για πρώτη φορά με αυτόν τον όρο 
στο Μεξικό ως «το σύνολο των εγκλημάτων τα περιλαμβάνουν τις δολοφονίες, τις 
απαγωγές και της εξαφανίσεις κοριτσιών και γυναικών μέσα σε ένα πλαίσιο θεσμικής 
ανεπάρκειας. Πρόκειται για ένα κενό του κράτους δικαίου που επιτρέπει την ατιμωρησία. Η 
γυναικοκτονία αποτελεί κρατικό έγκλημα»1. Η γυναικοκτονία εμφανίζεται σε ένα 
κοινωνικό πλαίσιο που επηρεάζεται από την ανδροκρατική νοοτροπία, όπου το 
μεγαλύτερο βάρος των οικιακών εργασιών και της ανατροφής των παιδιών βαρύνει τις 
γυναίκες, αποτρέποντας την κοινωνική τους αυτονομία, παράλληλα με την ανασφάλεια, 
την ανισότητα, τη φτώχεια και τις συνέπειες από τον οικονομικό εκσυγχρονισμό που 
επιφέρουν οι "μονάδες μαζικής συναρμολόγησης".

Στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό, οι βίαιοι θάνατοι έχουν αυξηθεί αισθητά τα 
τελευταία χρόνια. Εξαιτίας της αύξησης του δημοσίου ενδιαφέροντος και της καλύτερης 
οργάνωσης των συγγενών και των φίλων των θυμάτων για την καταγγελία των 
περιπτώσεων, το φαινόμενο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη προβολή, παρόλο που δεν 

  
1  Βίαιος θάνατος γυναικών στη Δημοκρατία του Μεξικού .  Βουλή της Ένωσης, 59η νομοθετική περίοδος
Ειδική επιτροπή για την έρευνα και  την παρακολούθηση των ανακρίσεων  που αφορούν τις γυναικοκτονίες  στη 
Δημοκρατία του Μεξικού.  Μεξικό 2006 
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έχει επιτευχθεί πρόοδος στην καταπολέμησή του.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Μεξικού, από το 1999 έως το 2006 δολοφονήθηκαν 
6000 κορίτσια και γυναίκες στη χώρα και μόνο κατά το έτος 2004, 1205 κορίτσια έπεσαν 
θύματα δολοφονίας1· Στη Γουατεμαλα , μεταξύ 2001 και Αυγούστου 2004, 
δολοφονήθηκαν 1188 γυναίκες· το 2001 σημειώθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ 2374 δολοφονίες 
που αυξήθηκαν σε 2933 το 2004· στις Ονδούρας από το 2002 έως το 2005 σκοτώθηκαν 
442 γυναίκες, κορίτσια και νέες με βίαιο τρόπο· στη Νικαράγουα δολοφονήθηκαν 203 
γυναίκες από το 2003 έως το 20052,

Τα κράτη έλαβαν νομοθετικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, ωστόσο, δεν 
επέτυχαν να καταπολεμήσουν το φαινόμενο στη ρίζα του και κατά συνέπεια υπάρχουν 
διάσπαρτα  προληπτικά μέτρα, οι ανακρίσεις συνεχίζουν να παρουσιάζουν δυσκολίες και 
η πλειονότητα των ενόχων δεν έχει προσαχθεί σε δίκη.

Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτές των δύο Ευρωπαίων γυναικών που 
δολοφονήθηκαν στο Μεξικό, της Hester van Nierop3 το 1998 στην Ciudad Juarez και της 
Brenda Susana Margaret Searle το 2001 στο Chichen Itza Yucatan. Η έλλειψη 
διαλεύκανσης της δολοφονίας της Hester van Nierop και η καθυστέρηση στην ποινική 
διαδικασία όσον αφορά τη δίωξη των δολοφόνων της Brenda αποδεικνύουν σοβαρές 
ελλείψεις στο δικαστικό πλαίσιο4.

Το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο σημειώνονται οι γυναικοκτονίες χαρακτηρίζεται 
από5:

- κοινωνική ανισότητα: Στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική 6 παρατηρείται μεγάλη 
κοινωνική και οικονομική ανισότητα και μεγάλη οικονομική εξάρτηση της γυναίκας από 
τον άνδρα.

- πατριαρχική νοοτροπία: Η κοινωνική διάρθρωση στο Μεξικό και την Κεντρική 
Αμερική βασίζονται στην ανδροκρατική νοοτροπία όπου η βία κατά των γυναικών είναι 
γενικά αποδεκτή. Το πατριαρχικό σύστημα, πέρα από την αποδοχή της βίας κατά των 
γυναικών, δημιουργεί μεγάλες ανισότητες στην αγορά εργασίας και δυσχεραίνει την 
αναγνώριση των επιδόσεων των γυναικών στην πολιτική.

- οικονομικός εκσυγχρονισμός από τη δεκαετία του '90 με αυξανόμενη εμφάνιση 

  
1  ο συνολικός αριθμός περιλαμβάνει τους βίαιους θανάτους  για διάφορους λόγους, όπως τροχαία ατυχήματα,  
πυρκαγιές, βία εντός της οικογένειας και  γυναικοκτονίες.  Βλ.  έκθεση της ειδικής επιτροπής για τις 
γυναικοκτονίες της 59ης νομοθετικής περιόδου  της Βουλής και εκθέσεις πεπραγμένων  της επιτροπής για  την 
πρόληψη  και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στην   Ciudad Juarez
2 στοιχεία της εθνικής αστυνομίας, βλ. έκθεση CLADEM 2007  
3  δεν έχει  υπάρξει ακόμα τιμωρία
4  οι δολοφόνοι της Brenda Searle καταδικάστηκαν μόνο το 2007
5  χωρίς να ξεχνούμε τα  πολύ ειδικά τοπικά  χαρακτηριστικά , για παράδειγμα  στην Cd Juarez που είναι μια 
πόλη παραμεθόρια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κέντρο διέλευσης ναρκωτικών,  ταχείας ανάπτυξης, χωρίς τις 
ανάλογες υπηρεσίες κ.λπ. 
6 για παράδειγμα  στις Ονδούρας  που είναι η τρίτη φτωχότερη χώρα  της Λατινικής Αμερικής, το 80% του 
πληθυσμού  ζει σε συνθήκες φτώχειας·   στη Νικαράγουα το 50% των κατοίκων είναι κάτω από το όριο  της 
φτώχειας
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assembly plants (μονάδες συναρμολόγησης), πολλές από τις οποίες είναι ευρωπαϊκών 
συμφερόντων: Το εργατικό δυναμικό αυτών των επιχειρήσεων είναι σε μεγάλο βαθμό, 
και πολλές φορές κατά πλειοψηφία, γυναίκες ή άτομα πολύ νεαρής ηλικίας. Υπάρχουν 
πολλές καταγγελίες για τις κακές  συνθήκες εργασίας, χωρίς σταθερά συμβόλαια, υπό 
εξευτελιστικές συνθήκες, με συνθήκες μεταφοράς στον τόπο εργασίας  επικίνδυνες και 
χωρίς ασφάλεια και με ανεπαρκή δημόσια υποδομή. Η έλλειψη σεβασμού στα εργασιακά 
δικαιώματα των γυναικών και κατά συνέπεια για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους 
επιδεινώνει την ήδη δεδομένη πολιτισμική εικόνα της γυναίκας ως υποδεέστερου μέχρι 
και αποδιοπομπαίου όντος1.

- ανεπαρκές κράτος δικαίου: Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το γεγονός ότι τα κράτη δεν 
μπορούν να επιτύχουν την αποτελεσματικότητα των δικαστικού συστήματος, ούτε 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ούτε την ασφάλεια, ούτε την πλήρη τήρηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κατοίκων τους.

- ατιμωρησία: Η ατιμωρησία είναι το αποτέλεσμα της διαφθοράς και της 
αναποτελεσματικότητας των φορέων της δικαιοσύνης και συνεπάγεται την συνενοχή και 
την προστασία (άμεση ή έμμεση) των ενόχων. Λειτουργεί ως κίνητρο για τη συνέχιση της 
διάπραξης εγκλημάτων και γεννά ένα κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας. Τα εγκλήματα 
που διαπράττονται ειδικά σε βάρος των γυναικών απολαύουν γενικά μεγαλύτερης 
ατιμωρησίας από ό,τι τα υπόλοιπα εγκλήματα. Αυτό επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας 
του OHE στην εκστρατεία για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών που 
δρομολογήθηκε με την ευκαιρία του εορτασμού της 8ης Μαρτίου 2007.

- κοινωνική βία: Η αυξανόμενη παρουσία εγκληματικών συμμοριών στο Μεξικό και η 
ύπαρξη παράνομων ομάδων και παράνομων συστημάτων ασφαλείας 2 που ξεκίνησαν τη 
δράση τους κατά τη διάρκεια των ένοπλων διενέξεων στην Κεντρική Αμερική.

- ανεπαρκείς θεσμικές υποδομές: Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής συνεχίζουν να 
υποφέρουν από τις συνέπειες των ενόπλων διενέξεων στην περιοχή. Τα δικαστικά και 
ποινικά συστήματά τους είναι υπερβολικά αδύναμα για να αποτρέψουν την παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

- στιγματισμός των θυμάτων εκ μέρους των αρχών: Υπάρχουν πολλές καταγγελίες 
κατά των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για την υποτίμηση ατόμων με κριτήριο την 
ενδυμασία τους, τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες ή τις προσωπικές τους σχέσεις. 
Στόχος είναι η μείωση της προσωπικότητάς τους, ο χαρακτηρισμός των περιπτώσεων ως 
μεμονωμένων συμβάντων και ο αποπροσανατολισμός από τα πραγματικά σημαντικά 
θέματα: Την ασφάλεια, το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια των γυναικών και των 
νέων που πέφτουν θύματα δολοφονίας. Στην Κεντρική Αμερική υπάρχει τάση να 
αποδίδονται οι δολοφονίες γυναικών σε κυκλώματα πορνείας για να ελαχιστοποιείται το 
πρόβλημα.

  
1 Η γυναικοκτονία στις βιομηχανικές μονάδες, Francesca Cargallo FIDH
2 Ορολογία που χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Έθνη. Βλ. « συμφωνία μεταξύ του  Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών και της Κυβέρνησης της Γουατεμάλα  για την  συγκρότηση διεθνούς επιτροπής κατά της ατιμωρησίας 
στην Γουατεμάλα  (CICIG) Νοέμβριος 2006.» 
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- βιαιότητα των δολοφονιών: Οι δολοφονίες χαρακτηρίζονται από το μίσος και τον 
μισογυνισμό. Οι γυναίκες απάγονται, υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση, βασανίζονται, 
δολοφονούνται, κακοποιούνται και εγκαταλείπονται στην έρημο, στις άκρες εθνικών 
οδών, σε αγορές η σε ερημικές τοποθεσίες.

- έλλειψη οικονομικών πόρων για τους φορείς που δημιουργούνται για την 
καταπολέμηση του προβλήματος των γυναικοκτονιών: Οι φορείς που δημιουργούνται 
από τα κράτη για την καταπολέμηση του φαινομένου αντιμετωπίζουν ως κύριο εμπόδιο 
για τη λειτουργία τους την έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων1.

- κενά στις εθνικές νομοθεσίες και κύρωση των διεθνών συμβάσεων: Το Μεξικό και η 
Κεντρική Αμερική διαθέτουν νόμους και εθνικά σχέδια με σκοπό την πρόληψη και την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα κατά των 
γυναικοκτονιών, ωστόσο τα περισσότερα από αυτά τα νομοθετήματα δεν εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά για διάφορους λόγους, όπως λόγω της έλλειψης ανθρώπινων και 
οικονομικών πόρων2. Η Νικαράγουα, για παράδειγμα, δεν έχει κυρώσει το προαιρετικό 
πρωτόκολλο της CEDAW3, που θεσπίζει διαδικασία καταγγελίας παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που επιτρέπει στην επιτροπή να κινεί διαδικασίες 
ανακρίσεων για σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων της γυναίκας.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι ο  χαρακτήρας των σχέσεων που συνδέουν την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με το Μεξικό και την Κεντρική Αμερική καθώς και η συμφωνία όλων των 
εμπλεκομένων μερών για τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την
υποχρεώνουν να δραστηριοποιείται και να παρέχει την αμέριστη υποστήριξή της για να 
μην παραμένουν ατιμώρητες οι γυναικοκτονίες, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει 
στη διάθεση της, από τα προγράμματα πρόληψης μέχρι τη στήριξη της ανασυγκρότησης 
και της ενδυνάμωσης των θεσμών στις εν λόγω χώρες.

Οι συμφωνίες που συνδέουν τα διάφορα μέρη προσφέρουν επαρκή βάση για 
δραστηριοποίηση. Η δημιουργία ή αποκατάσταση του κράτους δικαίου, με αναδιάρθρωση 
των δικαστικών μηχανισμών για να λειτουργούν χωρίς διαφθορά και για να επιτρέπουν 
την πρόσβαση όλων των πολιτών ανδρών και γυναικών στα ένδικα μέσα, πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα της συνεργασίας και του πολιτικού διαλόγου που ξεκινά από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τον ίδιο τρόπο, ο στόχος αυτός πρέπει να αποτελέσει τμήμα του τρίτου πυλώνα των 
σχέσεών της, ήτοι: Του εμπορικού κεφαλαίου, πρώτα και κύρια στις εταιρείες που 
λειτουργούν με ευρωπαϊκά κεφάλαια. Ομιλούμε για την CSR (Corporate Social
responsibility), που άπτεται πτυχών ισότητας των φύλων, όπως η αξιοπρεπής και ίση 
αμοιβή, η προστασία των γυναικών εργαζομένων κατά των διακρίσεων με γνώμονα το 
φύλο στον τόπο εργασίας και τέλος, θέματα ασφάλειας κατά τη μετακίνησή τους.

Συγκεκριμένα, προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

  
1 αυτό στην περίπτωση του νόμο εθνικού σχεδίου πρόληψης και  εξάλειψης  της βίας στην  οικογένεια σε 
βάρος των  γυναικών, PLANOVI της Γουατεμάλα
2 βλ. παραρτήματα των  εθνικών νομοθεσιών 
3 σύμβαση για την  εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης κατά των γυναικών  (CEDAW)  
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- να χρησιμοποιεί ειδικευμένο προσωπικό σε θέματα ισότητας των φύλων στις 
αντιπροσωπείες της Ε.Ε. στις εμπλεκόμενες χώρες·

- να προβλέπει συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως μια θέση συντονιστή / συντονίστριας 
σε θέματα ισότητας των φύλων και γυναικοκτονιών: σε εκθέσεις για την πρόοδο και τα 
προβλήματα στον τομέα αυτόν που υποβάλλονται στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο·

- να καθιερώσει ένα υποχρεωτικό θέμα για τις γυναικοκτονίες στην ημερήσια διάταξη των 
συνεδριάσεων των διαφόρων επιπέδων στον πολιτικό διάλογο όπως στη μεικτή επιτροπή 
και στην κοινή επιτροπή·

- να δημιουργήσει ένα διαρκή διάλογο στρογγυλής τράπεζας για το θέμα των 
γυναικοκτονιών και στην περίπτωση του Μεξικού στο πλαίσιο της συνεργασίας σε 
επίπεδο ΟΟΣΑ, που δραστηριοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση με τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τις Πολυεθνικές Εταιρείες·

- τα «Country Strategy Papers 2007 - 2013» πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το θέμα της 
καταπολέμησης των γυναικοκτονιών και της ατιμωρησίας τους, το αργότερο κατά την 
πρώτη τριετή αναθεώρησή τους·

- στις διαπραγματεύσεις για μια Συμφωνία Συνεργασίας με την Κεντρική Αμερική το θέμα 
πρέπει να προσλάβει προτεραιότητα·

- με τον ίδιο τρόπο πρέπει να συμπεριληφθεί στην «inbuilt agenda» της Συμφωνίας 
Συνεργασίας με το Μεξικό, ιδίως στη συμφωνία για τις επενδύσεις·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην περίπτωση των γυναικοκτονιών και της 
ατιμωρησίας στο Μεξικό και στην Κεντρική Αμερική είναι κυρίως η παρακολούθηση των 
μέτρων που λαμβάνουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην περιοχή για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να διοργανώσει μια διάσκεψη για το 
θέμα των γυναικοκτονιών πριν από την επόμενη διάσκεψη κορυφής Ευρώπης - Λατινικής 
Αμερικής που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2008 στη Λίμα, με την παρουσία όλων των 
προαναφερθέντων φορέων και προσωπικοτήτων, ώστε να γίνει απολογισμός και να 
προσαρμοστεί η μελλοντική στρατηγική στα μέχρι τώρα αποτελέσματα.


