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Οι 16 ημέρες ακτιβισμού κατά της βίας
λόγω φύλου είναι μια διεθνής εκστρατεία
που προέρχεται από το πρώτο Παγκόσμιο
Ινστιτούτου Ηγεσίας Γυναικών που χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο για τη Παγκό
σμια Ηγετική θέση της Γυναίκας, το 1991.
Οι συμμετέχοντες επέλεξαν τις ημερομηνίες, 25 Νοεμβρίου, ∆ιεθνής Ημέρα
κατά της Βίας κατά των Γυναικών και
10 ∆εκεμβρίου, ∆ιεθνή Ημέρα των Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, προκειμένου να συνδεθεί συμβολικά η βία κατά των γυναικών
και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τονίσουν ότι αυτή η βία είναι μια παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η περίοδος των 16 ημερών τονίζει επίσης
και άλλες σημαντικές ημερομηνίες συμπεριλαμβανομένου της 29 Νοεμβρίου (∆ιεθνή
Ημέρα Γυναικών ως Υπερασπιστές των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων), 1 ∆εκεμβρίου,
(Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS) και
6 ∆εκεμβρίου, η οποία σηματοδοτεί την
επέτειο της σφαγής του Μόντρεαλ.
Οι 16 μέρες εκστρατείας έχουν χρησιμοποιηθεί ως στρατηγική οργάνωσης από
άτομα και ομάδες σε όλο τον κόσμο για να
ζητήσουν την εξάλειψη όλων των μορφών
βίας κατά των γυναικών με:



Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βία
λόγω φύλου, ως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και
διεθνές επίπεδο



Ενίσχυση της τοπικής εργασίας γύρω
από τη βία κατά των γυναικών



Για τη θέσπιση ισχυρών δεσμών μεταξύ τοπικών και διεθνών εργασιών για τον
τερματισμό της βίας κατά των γυναικών



Παρέχοντας ένα χώρο συζήτησης στο
οποίο οι διοργανωτές μπορούν να αναπτύξουν και να μοιραστούν νέες και αποτελεσματικές στρατηγικές



Αποδεικνύουν την αλληλεγγύη των
γυναικών σε όλο τον κόσμο διοργανώνοντας δραστηριότητες κατά της βίας έναντίον των γυναικών δημιουργώντας εργαλεία πίεσης προς τις κυβερνήσεις για να
εφαρμόσουν τις υποσχέσεις που δόθηκαν
για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
Πάνω από 2.000 οργανώσεις σε περίπου 156 χώρες έχουν συμμετάσχει στις
16 Ημέρες Εκστρατείας από το 1991.
Το ετήσιο θέμα 2010:
«∆ομές της Βίας: Καθορίζοντας τις ∆ιασταυρώσεις του Μιλιταρισμού και της Βίας Κατά των Γυναικών».
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∆ραστηριότητες του Συνδέσμου

∆ιάσκεψη τύπου
23 Νοε 2010
Ο
Σύνδεσμος
πραγματοποίησε
διάσκεψη τύπου στη δημοσιογραφική
εστία για να ανακοινώσει τις δράσεις του
στα πλαίσια των παγκόσμιων 16ήμερων
κατά της έμφυλης βίας. Κύριος ομιλητής
της εκδήλωσης ήταν ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας τάξης, αξιότιμος κύριος Λουκάς Λουκά.
Η δράσεις που ανακοινώθηκαν ήταν:
 Προβολή, του νοήματος των ημερών
στην μνήμη και τιμή των θυμάτων Βίας,
όπως και όπου αυτή εκφράζεται, καταδικάζοντας ταυτόχρονα κάθε πράξη
που προκαλεί πόνο και ισοπεδώνει την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
 Επίδοση δύο υπομνημάτων, στον πρόεδρο της ∆ημοκρατίας και στον
Πρόεδρο της Βουλής.
 Κονσέρτο υπό την αιγίδα της κυρίας
Έλσης Χριστόφια, με τα παιδιά του
Εργαστηρίου Εγχόρδων του Υπουργείου Παιδείας, υπό την διεύθυνση του
κυρίου Ματθαίου Καριόλου, την 1η ∆εκεμβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο.
 Έκδοση επετειακής αφίσας

Φτώχεια και Κοινωνικός
Αποκλεισμός των Γυναικών
Θυμάτων Βίας στην Οικογένεια
29 Νοε 2010
Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου και ο Σύνδεσμος για την
Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας
στην Οικογένεια, σε συνεργασία με τη
Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην
Οικογένεια, διοργάνωσαν σεμινάριο με
θέμα τη φτώχεια και το κοινωνικό απόκλεισμό των Γυναικών θυμάτων βίας
στην Οικογένεια.
Στόχος του σεμιναρίου ήταν να εξετάσει
τη σχέση μεταξύ της βίας στη οικογένεια
και της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού όπως αυτά βιώνονται από
γυναίκες θύματα της βίας στη Κύπρο.
Παράλληλος στόχος ήταν επίσης και η
ανάπτυξη συστάσεων πολιτικής που
αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών για να αντανακλούν τις ανάγκες των
γυναικών που υφίστανται βία στην οικογένεια και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
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∆ραστηριότητες του Συνδέσμου
Κονσέρτο από τη χορωδία
εγχόρδων του
Υπουργείου Παιδείας
01 Δεκ 2010
Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας και η Υπεπιτροπή του
ΕΜ∆Γ για τη βία στην Οικογένεια, της
οποίας ο Σύνδεσμός μας προεδρεύει,
διοργάνωσαν κονσέρτο με βιολιά από τη
χορωδία εγχόρδων του Υπουργείου Παιδείας.
Το γεγονός αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία γεγονότα της χρονιάς προς τιμή της
μνήμης των θυμάτων βίας κατά των γυναικών.
Η εκδήλωση διεξήχθη στο χώρο εκδηλώσεων του Προεδρικού μεγάρου και τελέστηκε υπό την αιγίδα της κυρίας
Έλσης Χριστόφια, συζύγου του Προέδρου της ∆ημοκρατίας.

«Αρχίζει με Κραυγή…
ας μην Τελειώνει με Σιωπή».
02 Δεκ 2010
Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το Οικουμενικό Φόρουμ Ευρωπαίων Χριστιανών Γυναικών (Παράρτημα Κύπρου) και ο Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης
της Βίας στην Οικογένεια συνδιοργάνωσαν επιμορφωτική εκδήλωση με θέμα:
«Αρχίζει με Κραυγή… ας μην Τελειώνει με Σιωπή».
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο
Λειτουργός του Συνδέσμου Μάριος Νικολάου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε διάλεξη και προβολή ταινίας μικρού μήκους.
Ακολούθησε συζήτηση με το ακροατήριο.
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Χαρακτηριστικά των θυτών ενδο-οικογενειακής βίας:
Η επίδραση της έκθεσης σε σκηνές βίας σε παιδική ηλικία.
Μακροχρόνιες έρευνες που έγιναν και εξέτασαν την επίδραση της ενδο-οικογενειακής βίας στη συμπεριφορά των παιδιών υποστηρίζει ότι υπάρχουν αρνητικές και μακροχρόνιες επιδράσεις. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι τα κακοποιημένα παιδιά φαίνεται να έχουν συναισθηματικά και
κοινωνικά προβλήματα καθώς επίσης και προβλήματα στη
συμπεριφορά τους. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα
παιδιά, ως ενήλικες, θα ασκούν περισσότερη βία, όχι μόνο
σε άγνωστα άτομα αλλά και σε γνωστά τους, όπως για παράδειγμα στα παιδιά και τους συντρόφους τους.
Περεταίρω, παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και για παιδιά που ήταν μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας, όπου βρέθηκαν να έχουν υψηλότερα επίπεδα επιθετικών και εγκληματικών συμπεριφορών, αναπτυξιακών και ακαδημαϊκών ελλειμμάτων, κατάθλιψη,
ανησυχία, χαμηλή αυτοεκτίμηση και σωματικά συμπτώματα.
Η επίδραση φαίνεται να συνεχίζεται και στην ενηλικίωση αυτών των παιδιών με
μακροχρόνια αποτελέσματα, όπως χρόνια κατάθλιψη, αντικοινωνικές συμπεριφορές,
χρήση παράνομων ουσιών, γενική άσκηση βίας καθώς και κακοποίηση προς τον/την
σύντροφό τους.
Μεγάλος αριθμός ερευνητών ανάφερε ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ βίαιων παιδικών
εμπειριών και βίαιων αδικημάτων που συμβαίνουν στην ενηλικίωση του ατόμου, φαινόμενο που ονομάζουν «∆ιαγενεαλογική Μεταβίβαση της Βίας και της Επιθετικότητας». Ο
μηχανισμός τέτοιας μεταβίβασης, φαίνεται να είναι η παρατηρητική μάθηση, που περιγράφετε ως η μάθηση που προέρχεται παρατηρώντας ένα φαινόμενο. Έτσι λοιπόν, η
κοινωνική μαθησιακή θεωρία εισηγείται ότι ένα παιδί μαθαίνει όχι μόνο πώς να διαπράττει βία αλλά επίσης μαθαίνει και θετικές συμπεριφορές για τη βία όταν βλέπει πως αυτές
ανταμείβονται. Συνεπώς, τα παιδιά που είναι μάρτυρες βίας ή κακοποιήθηκαν, μαθαίνουν στην ενηλικίωσή τους να χρησιμοποιούν καταστροφικές μορφές για να επιλύνουν τα
προβλήματά τους.
Άλλες έρευνες που έγιναν με παραβάτες έδειξαν ότι τα άτομα που κακοποιήθηκαν σωματικά στην παιδική τους ηλικία ήταν πιο πιθανό να διαπράξουν εγκλήματα που συμπεριλάμβαναν και σωματική επίθεση. Επιπρόσθετα, πολυάριθμες έρευνες κατέληξαν στον
συμπέρασμα ότι ενήλικες που κακοποιούν τα παιδιά τους είναι πιο πιθανόν να κακοποιήθηκαν και οι ίδιοι στην παιδική τους ηλικία. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ενήλικες που διαπράττουν ενδοοικογενειακή βία παρουσιάζουν διαταραχές στην προσωπικότητα τους, όπως για παράδειγμα, αντικοινωνικές συμπεριφορές, κατάθλιψη και εξάρτηση από άλλα άτομα ή καταστάσεις καθώς επίσης και ψυχωτικές διαταραχές.
Με βάση τις έρευνες που έγιναν, σε γενικότερο βαθμό, η ενδοοικογενειακή βία θεωρείται ως μάθημα επιβίωσης καθώς επίσης και τρόπος επικοινωνίας για τα παιδιά, με τραγική κατάληξη την υιοθέτηση βίαιων συμπεριφορών κατά την ενηλικίωσή τους.
Της Μαρία ∆ημητρίου, MSc
Πηγή:Murrell, A. R., Christoff, K. A., & Henning, K. R. (2007, July 17). Characteristics of Domestic Violence
Offenders: Associations with Childhood Exposure to Violence. Journal of family violence , pp. 523-532.
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Στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου
2010

Όσο αφορά το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΚΑΒ) για το έτος 2010, μέχρι και
τις 30 Νοεμβρίου, καταγράφηκαν 894 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εκ των
οποίων τα 763 (85.3%) αφορούν βία κατά γυναικών, 128 (14.6%) κατά αντρών. Από
τα περιστατικά αυτά, τα 124 αφορούσαν βία κατά παιδιών.
Όσο αφορά την κατανομή των περιστατικών ανά επαρχία, η Λευκωσία βρίσκεται πρώτη με σημαντική διαφορά, στα 353 περιστατικά, ακολουθουμένη από τη Λεμεσό στα
163 και τη Λάρνακα στα 112. Οι επαρχίες Πάφος και Αμμόχωστος ακολουθούν με 52
και 11 περιστατικά αντίστοιχα. Παρακαλώ σημειώστε ότι για ένα μεγάλο ποσοστό περιστατικών δεν ήταν δυνατό να καταγραφεί η επαρχία (22,5%)
Όσο αφορά τη πιο διαδεδομένη μορφή ενδοοικογενειακής βίας, παρατηρείται ότι αυτή
είναι η Ψυχολογική με αριθμό 861 περιστατικών, ποσοστό που φτάνει το 96.3% των
συνολικών υποθέσεων. Ακολούθως η σωματική βία επίσης είναι αρκετά διαδεδομένη
στα 354 περιστατικά (58,4%) ενώ τα ποσοστά σεξουαλικής βίας είναι χαμηλά με αριθμό μόνο 8 (1.3%). Σημειώστε ότι οι μορφές βίας που αναφέρονται τις περισσότερες
φορές συντρέχουν.
Όσο αφορά το Καταφύγιο, για το έτος 2010 μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου, σημειώθηκε
εισδοχή 69 ατόμων εκ των οποίων οι 33 ήταν γυναίκες και τα 36 ανήλικα παιδιά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ΣΠΑΒΟ μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: www.domviolence.org.cy ή να επικοινωνήστε με το 22-330599.

Πώληση λαχνών για ανέγερση του καταφυγίου
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την προσπάθεια του Συνδέσμου να ανεγείρει τον
ιδιόκτητο Χώρο Φιλοξενίας στη Λευκωσία, σε γη που έχει παραχωρηθεί δωρεάν από
το κράτος.
Η ανέγερση νέου Χ.Φ θα μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερο αριθμό φιλοξενουμένων
και θα προσφέρει, μέσα από την λειτουργικότητα του, αναβαθμισμένες και πιο
ποιοτικές υπηρεσίες. Το κόστος της οικοδομής ανέρχεται στο €1.000.000 και ένα μέρος θα καλυφτεί από το κράτος και την εκκλησία.
Ο Σύνδεσμός μας, στην προσπάθειά του να καλύψει ένα μεγάλο μέρος του κόστους
έχει εκδώσει λαχνό προς €5 έκαστος, ο οποίος θα κληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2011.
Υπενθυμίζουμε ότι τα δώρα είναι ένα αυτοκίνητο Toyota Aygo, ταξίδια στο εξωτερικό
και πίνακες γνωστών ζωγράφων. Από εσάς αγαπητοί φίλοι, αναμένουμε ουσιαστική
βοήθεια για τη διάθεση των λαχνών.
Παρακαλούμε όσοι πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε στη διάθεση των λαχνών
όπως επικοινωνήσετε με το Σύνδεσμο στα τηλέφωνα 22-330799 και 22-339001.
Σας ευχαριστούμε,
Με εκτίμηση
ΣΠΑΒΟ
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Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
5/10 - 7/12
Ολοκληρώνεται σύντομα η νέα σειρά
σεμιναρίων εκπαίδευσης εθελοντών που
ενδιαφέρθηκαν να στελεχώσουν την
Γραμμή 1440. Συνολικά, 21 νέοι
εθελοντές έλαβαν μέρος και παρακολούθησαν τα σεμινάρια.
Στόχος των σεμιναρίων ήταν η πρόληψη
της βίας στην οικογένεια μέσω της ενημέρωσης του κοινού για το φαινόμενο της
άσκησης βίας στην οικογένεια καθώς και
η εκπαίδευση νέων εθελοντών για τη
Γραμμή 1440 και τα άλλα προγράμματα
και υπηρεσίες του Συνδέσμου.
Τα επόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα
αρχίσουν τον Φεβρουάριο του 2011 και
θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη από
τις 17:30 μέχρι τις 19:45 στα γραφεία του
Συνδέσμου στη Λεωφόρο Αγλαντζιάς 53,
2108, Λευκωσία. Η ακριβής ημερομηνία
έναρξης θα ανακοινωθεί αργότερα

Αγάπη Χωρίς Πόνο
6 Νοε
O νέος κύκλος σεμιναρίων του προγράμματος «Αγάπη Χωρίς Πόνο»
ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Νοέμβριο.
Το πρόγραμμα περιέχει ασκήσεις αυτοελέγχου και αυτοενίσχυσης για ενδυνάμωση του εαυτού. Επίσης περιλαμβάνει
μαθήματα για εμπλουτισμό των
σχέσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων
επικοινωνίας.
Ο επόμενος κύκλος για άντρες και γυναίκες θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο και ήδη
έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Σας υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Σύνδεσμο στο 22339001

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε επικοινωνήστε με το Σύνδεσμο στο τηλέφωνο
22339001

Επικοινωνήστε μαζί μας
Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια λειτουργεί σε ώρες γραφείου καθημερινά από τις 08:00 μέχρι τις 17:00 ενώ η
γραμμή βοήθειας (1440) είναι ανοιχτή καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα
μέχρι τις 22:00.
Tα γραφεία μας βρίσκονται στη Λευκωσία, στη Λεωφόρο Αγλαντζιάς 53, Τ.Κ.
2108, Λευκωσία. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε ή να επικοινωνήσετε μαζί μας
στα τηλέφωνα 22-339001 και 22-330599 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο domviolence@cablenet.com.cy για να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να
βοηθήσετε.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

1440

