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B7-0000/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις διατάξεις των νομικών μέσων των Ηνωμένων Εθνών στο πεδίο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως όσες αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών, όπως 
είναι ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, η Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι διεθνείς συμβάσεις για τα αστικά και πολιτικά 
δικαιώματα, καθώς και για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, η 
Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και το 
προαιρετικό πρωτόκολλό της, η Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων 
μορφών βάναυσης, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, 

– έχοντας υπόψη τα άλλα μέσα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη βία εις βάρος των 
γυναικών, όπως είναι η διακήρυξη της Βιέννης και το πρόγραμμα δράσης της 25ης 
Ιουνίου 19931, η διακήρυξη για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών της 20ής 
Δεκεμβρίου 19932, το ψήφισμα για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας κατά 
των γυναικών της 22ας Δεκεμβρίου 20033, το ψήφισμα για την εξάλειψη των 
εγκλημάτων κατά των γυναικών, που διαπράττονται εν ονόματι της τιμής της 30ής 
Ιανουαρίου 20034, το ψήφισμα σχετικά με την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας 
σε βάρος των γυναικών της 19ης Φεβρουαρίου 20045, το ψήφισμα για τα μέτρα
πρόληψης του εγκλήματος και  ποινικού δικαίου με στόχο την εξάλειψη της βίας κατά 
των γυναικών της 2ας Φεβρουαρίου 19986, οι εκθέσεις των ειδικών εισηγητών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ σχετικά με τη βία κατά των 
γυναικών, και η γενική σύσταση αριθ. 19 της Επιτροπής για την εξάλειψη των 
διακρίσεων κατά των γυναικών 7,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκε 
από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, 
και τα ψηφίσματά της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου,8 και της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τη 
συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πλατφόρμα 
Δράσης υπέρ των γυναικών (Πεκίνο +10)9,

                                               
1 Όπως εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 14-25 Ιουνίου 1993.
2 Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 48/104.
3 Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 58/147.
4 Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 57/179.
5 Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ A/RES/58/147.
6 Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 52/86.
7 Εγκρίθηκε στην 11η σύνοδο της Επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), 
1992.
8 ΕΕ C 59 της 23.2.2001, σελ. 258.
9 ΕΕ C 320 Ε της 15.12.2005, σελ. 247.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 6ης 
Ιουλίου 2006 με τίτλο "In-depth study on all forms of violence against women"
(Εμπεριστατωμένη μελέτη όλων των μορφών βίας εις βάρος των γυναικών)1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την ισχύουσα
κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν
μελλοντικές ενέργειες2,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 1997 σχετικά με την ανάγκη 
διεξαγωγής εκστρατείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μηδενική ανοχή της 
βίας κατά των γυναικών4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών της 30ής Ιανουαρίου 2007 σχετικά 
με την ενίσχυση των προσπαθειών για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των 
γυναικών5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης σχετικά με το ρόλο των 
κοινοβουλίων στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών6,

– έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις ... προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (Ο-0000/2009 – Β7-0000/2009, Ο-0000/2009 –
Β7/0000/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 και το άρθρο 110, παράγραφος 2 του 
Κανονισμού,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου ορίζει ως πράξη βίας 
κατά των γυναικών κάθε ενέργεια βίας που βασίζεται στο φύλο και οδηγεί ή ενδέχεται 
να οδηγήσει στη σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο των γυναικών, 
περιλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, του εξαναγκασμού ή της 
αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η η βία των ανδρών εις βάρος των γυναικών δεν αποτελεί 
μόνο πρόβλημα δημόσιας υγείας αλλά και θέμα έλλειψης ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών , τομέας στον οποίο η ΕΕ έχει αρμοδιότητα για ανάληψη δράσης

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία των ανδρών κατά των γυναικών συνιστά παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: των δικαιωμάτων στη ζωή, την ασφάλεια, την 
αξιοπρέπεια και τη σωματική και διανοητική ακεραιότητα,

                                               
1 Α/61/122/Προσθ. 1.
2 ΕΕ C 288 E της 25.11.2006, σελ. 66.
3 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σελ. 1.
4 ΕΕ C 304 της 6.10.1997, σελ. 55.
5 Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 61/143.
6 Ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά την 114η Σύνοδο (Ναϊρόμπι, 12 Μαΐου 2006).
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία των ανδρών κατά των γυναικών αποτελεί εμπόδιο στη 
συμμετοχή των γυναικών στις κοινωνικές δραστηριότητες και στην αγορά εργασίας 
και μπορεί να τις οδηγήσει στην περιθωριοποίηση και τη φτώχεια, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών αποτελεί δομικό
και διαδεδομένο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, ένα φαινόμενο το οποίο θίγει άτομα 
ανεξαρτήτως ηλικίας, εκπαίδευσης, εισοδήματος ή κοινωνικής θέσης και συνδέεται με 
την άνιση κατανομή της εξουσίας μεταξύ των φύλων στην κοινωνία μας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μορφές βίας που πλήττουν τις γυναίκες μπορούν να 
διαφέρουν ανάλογα με τις πολιτισμικές πρακτικές και παραδόσεις, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τα αποκαλούμενα
"εγκλήματα τιμής", καθώς και οι καταναγκαστικοί γάμοι είναι μία πραγματικότητα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει τακτική και συγκρίσιμη συλλογή δεδομένων 
σχετικά με τις διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ, πράγμα που 
δυσχεραίνει την εκτίμηση της πραγματικής έκτασης του φαινομένου και την εξεύρεση 
της κατάλληλης λύσης στο πρόβλημα, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι γυναίκες δεν αναφέρουν τα περιστατικά ανδρικής 
βίας εις βάρος τους εξαιτίας έλλειψης εμπιστοσύνης στην αστυνομία, στο δικαστικό 
σύστημα και στις κοινωνικές υπηρεσίες,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένως τη θέσπιση 
Ευρωπαϊκού Έτους για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών ,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει κηρύξει την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για 
την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών,

1. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εθνική νομοθεσία και τις πολιτικές που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, ειδικότερα με την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών 

2. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο ένα συνεκτικότερο σχέδιο κοινοτικής 
πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, όπως προβλέπει ο
Χάρτης Πορείας της ΕΕ για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών 

3. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει ένα ευρωπαϊκό έτος ενάντια στη βία των ανδρών 
κατά των γυναικών, όπως επανειλημμένα έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

4. ζητεί από την Επιτροπή να διοργανώσει, σε ετήσια βάση, μια στρογγυλή τράπεζα 
υψηλού επιπέδου με αντικείμενο την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

5. υπενθυμίζει ότι δεν του έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί τα συμπεράσματα της μελέτης 
της Επιτροπής σχετικά με τη νομοθεσία για τη βία που σχετίζεται με το φύλο και τη 
βία κατά των γυναικών·
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6. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 
του κοινού σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία με στόχο τη μείωση των κοινωνικών 
στερεοτύπων που αφορούν τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, μέσα από τα
εκπαιδευτικά συστήματα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

7. τονίζει τη σημασία της κατάλληλης εκπαίδευσης για τα άτομα που εργάζονται με 
γυναίκες-θύματα βίας, όπως είναι οι εργαζόμενοι στην αστυνομία και στις κοινωνικές 
και νομικές υπηρεσίες·

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, σε μια κοινή βάση συλλογής στατιστικών 
στοιχείων για τη βία κατά των γυναικών, ώστε να καταστεί δυνατή η συλλογή 
συγκριτικών στοιχείων για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση

9. προτρέπει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη σεξουαλική βία εντός του γάμου ως 
έγκλημα, και το βιασμό μέσα στο γάμο ως ποινικό αδίκημα και να μην αποδεχθούν 
καμία αναφορά σε πολιτισμικές ή παραδοσιακές πρακτικές ως ελαφρυντικούς 
παράγοντες σε υποθέσεις βίας κατά των γυναικών, εγκλήματα τιμής ή
ακρωτηριασμούς των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών.


