
 

COVID-19: «ΣΤΟΠ» στην αύξηση της
ενδοοικογενειακής βίας εν μέσω εγκλεισμού
 

Η πρόεδρος της επιτροπής του ΕΚ για τα Δικαιώματα των Γυναικών, Evelyn Regner,
καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας όσο
διαρκεί η πανδημία.
 
Τόσο  παγκοσμίως  όσο  και  σε  κάποιες  χώρες  της  ΕΕ,  έχει  αναφερθεί  αύξηση  των
περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά ένα τρίτο την εβδομάδα μετά την επιβολή
απαγόρευσης  κυκλοφορίας.  Γυναίκες  που  βρίσκονται  σε  βίαιες  σχέσεις  έχουν
εγκλωβιστεί  στο σπίτι  και  εκτίθενται  στους θύτες τους για  μεγαλύτερες χρονικές
περιόδους. Αυτή η κατάσταση δυσχεραίνει κάθε προσπάθειά τους να απευθύνουν στις
ειδικές γραμμές βοήθειας, καθώς ο δράστης βρίσκεται συνεχώς δίπλα τους.
 
Αντιδρώντας  σε  αυτήν  την  κατάσταση,  η  Evelyn  Regner  (Σοσιαλιστές,  Αυστρία),
πρόεδρος της επιτροπής του ΕΚ για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των
Φύλων, δήλωσε: «Αυτές οι μέρες και οι επόμενες εβδομάδες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες
για τις γυναίκες. Όλοι αντιμετωπίζουμε σημαντικές ψυχολογικές προκλήσεις κατά τη
διάρκεια της απομόνωσης ή της καραντίνας, αλλά οι αντοχές των γυναικών, και μερικές
φορές των παιδιών, που βρίσκονται σε μη ασφαλή σπίτια αντιμετωπίζουν εξουθενωτικές
δοκιμασίες. Εμείς, λοιπόν, οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα
και να επεκτείνουμε τις δράσεις μας για να βάλουμε τέλος στη βία κατά των γυναικών».
 
«Δεν θα αφήσουμε τις γυναίκες της Ευρώπης μόνες τους»
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• Τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας έχουν αυξηθεί κατά ένα τρίτο σε κάποιες
χώρες της ΕΕ μετά την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας

• Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στα θύματα ευέλικτα εργαλεία για την καταγγελία
περιστατικών κακοποίησης

• Να αυξηθούν οι διαθέσιμες θέσεις σε εγκαταστάσεις και δομές για άτομα που έχουν
δεχτεί ενδοοικογενειακή βία

• Οι γυναίκες θα πληγούν δυσανάλογα από την οικονομική κρίση που θα ακολουθήσει
την πανδημία του κορονοϊού
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https://www.france24.com/en/20200406-un-chief-decries-horrifying-rise-in-domestic-violence-amid-virus-lockdown
https://www.france24.com/en/20200406-un-chief-decries-horrifying-rise-in-domestic-violence-amid-virus-lockdown
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96998/EVELYN_REGNER/home


«Καλώ  όλα  τα  κράτη  μέλη  της  ΕΕ  να  αντιμετωπίσουν  αυτό  το  πρόβλημα  με
αποφασιστικότητα και να κάνουν ευρέως γνωστό πού και με ποιον τρόπο τα θύματα
ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει
απλούς τρόπους επικοινωνίας και ενημέρωσης της αστυνομίας, όπως γραπτά μηνύματα
ή  διαδικτυακή  συνομιλία,  καθώς  και  χρήση  κωδικών  λέξεων  σε  γιατρούς  και
φαρμακοποιούς. Επιπλέον, πρέπει να αυξηθούν οι διαθέσιμες θέσεις σε εγκαταστάσεις
προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και σε καταφύγια γυναικών. Όπου είναι
εφικτό,  η ΕΕ πρέπει  να στηρίξει  οικονομικά τα μέτρα των κρατών μελών και  να τα
βοηθήσει  να τα προωθήσουν»,  πρόσθεσε.
 
«Η πανδημία του COVID-19 τονίζει την ανισότητα των φύλων σε όλες της τις μορφές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 70% του εργατικού δυναμικού στον τομέα της
υγείας είναι γυναίκες, ένα μεγάλο μέρος μη αμειβόμενων υπηρεσιών φροντίδας γίνεται
από  γυναίκες  και  η  επερχόμενη  οικονομική  κρίση  θα  επηρεάσει  περισσότερο  τις
γυναίκες.  Δουλειά  μας  είναι  να  ενισχύσουμε  με  βιώσιμο  τρόπο  τη  σωματική  και
πνευματική υγεία των γυναικών και την οικονομική τους ανεξαρτησία, μετά το πέρας
της κρίσης του COVID-19.  Σε  καμία  περίπτωση δεν θα αφήσουμε τις  γυναίκες  της
Ευρώπης μόνες τους»,  τόνισε.
 

Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Η απάντηση της ΕΕ στο ξέσπασμα του κορονοϊού
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων - Ο κορονοϊός βάζει τις γυναίκες
στην πρώτη γραμμή (25.03.2020 - στα αγγλικά)
Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη βία εναντίον των γυναικών (Απρίλιος 2020
- στα αγγλικά)
Επιτροπή του ΕΚ για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων

Nicolas DELALEU
Press Οfficer

(+32) 2 28 44407 (BXL)
(+33) 3 881 72097 (STR)
(+32) 471 95 35 11
nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
femm-press@europarl.europa.eu
@EP_GenderEqual

Δελτία Τύπου

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

2 I 3

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127000-awfnqj80me&title=Women-at-the-core-of-the-fight-against-COVID-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/i-apantisi-tis-ee-ston-koronoio
https://eige.europa.eu/news/coronavirus-puts-women-frontline
https://eige.europa.eu/news/coronavirus-puts-women-frontline
https://rm.coe.int/1st-general-report-on-grevio-s-activities/16809cd382
https://rm.coe.int/1st-general-report-on-grevio-s-activities/16809cd382
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/femm/home/highlights
https://twitter.com/EP_GenderEqual


Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
typos-el@europarl.europa.eu

Δελτία Τύπου

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

3 I 3


