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15. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη, 
στο πλαίσιο της ανταπόκρισής τους στην 
πανδημία COVID-19, να αντιμετωπίσουν 
την έμφυλη βία στην οποία υπόκεινται οι 
γυναίκες και τα κορίτσια, μεταξύ άλλων οι 
διεμφυλικές γυναίκες, καθώς και τα 
μεσοφυλικά άτομα, τα μη δυϊκά άτομα και 
τα άτομα που δεν ανήκουν στις 
συμβατικές κατηγορίες φύλου· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν 
να αναλύουν τα δεδομένα και τις τάσεις 
όσον αφορά την επικράτηση και την 
αναφορά όλων των μορφών έμφυλης και 
ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και τις 
συνέπειες για τα παιδιά, ενώ εφαρμόζονται 
μέτρα εγκλεισμού και κατά την περίοδο 
αμέσως μετά· αναγνωρίζει ότι οι δημόσιες 
αντιδράσεις υπήρξαν ανεπαρκείς όσον 
αφορά την αντιμετώπιση της βίας κατά 
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των γυναικών και των κοριτσιών και την 
επαρκή συνεκτίμηση της ανάγκης 
πρόληψης της βίας κατά των γυναικών στα 
σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης, καθώς και για τις 
μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, εφόσον δεν δίνεται έμφαση στη 
θέσπιση εξαιρέσεων από τους κανόνες 
εγκλεισμού, στη δημιουργία τηλεφωνικών 
γραμμών βοήθειας καθώς και εργαλείων 
και ενδείξεων ανταλλαγής πληροφοριών, 
και στη διασφάλιση της συνεχούς 
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης, καθώς και στη διατήρηση 
ασφαλούς πρόσβασης σε νομικά κέντρα 
και δομές ή σε εναλλακτική στέγαση με 
επαρκή χωρητικότητα, στις αστυνομικές 
και δικαστικές υπηρεσίες, σε επείγουσες 
δικαστικές διαδικασίες για την έκδοση 
κατάλληλων περιοριστικών εντολών και/ή 
μέτρων προστασίας, και στη διασφάλιση 
του καθεστώτος ζωτικής σημασίας που 
διαθέτουν· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν ασφαλή και ευέλικτα 
συστήματα προειδοποίησης έκτακτης 
ανάγκης, να προσφέρουν νέες υπηρεσίες 
βοήθειας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και γραπτών μηνυμάτων για 
άμεση αστυνομική παρέμβαση και 
διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως γραμμές 
βοήθειας, κρυφές εφαρμογές, ψηφιακές 
πλατφόρμες, δίκτυα φαρμακείων, και να 
παράσχουν χρηματοδότηση έκτακτης 
ανάγκης για υπηρεσίες στήριξης, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες υποστήριξης ακολουθούν 
συντονισμένη προσέγγιση για τον 
εντοπισμό των γυναικών που διατρέχουν 
κίνδυνο, να διασφαλίζουν ότι όλα αυτά τα 
μέτρα είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα σε 
όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια εντός της 
δικαιοδοσίας τους, συμπεριλαμβανομένων 
των γυναικών με αναπηρία, ανεξάρτητα 
από το καθεστώς τους ως μετανάστριες, 
και να παρέχουν κατάρτιση 
ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση 
του φύλου στους εργαζομένους στον τομέα 
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της υγείας, καθώς και στους αστυνομικούς 
πρώτης γραμμής και στα μέλη του 
δικαστικού σώματος· καλεί τα κράτη μέλη 
να ανταλλάσσουν τις καινοτομίες και τις 
βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό επίπεδο για 
την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας με 
σκοπό τον καλύτερο προσδιορισμό και την 
προώθηση αποδοτικών πρακτικών, και 
καλεί την Επιτροπή να προάγει τέτοιες 
πρακτικές·
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