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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
25 Νοεμβρίου - Διεκνισ Ημζρα για τθν Εξάλειψθ τθσ Βίασ κατά των Γυναικϊν
Η ζμφυλθ βία είναι το αποτζλεςμα τθσ ανιςότθτασ μεταξφ των
φφλων και τθσ κατάχρθςθσ εξουςίασ. Πρόκειται για μία πράξθ
που λαμβάνει χϊρα μζςω βίασ ι καταναγκαςμοφ. Ενδεικτικά,
περιλαμβάνει, τθ ςεξουαλικι βία, τθν ενδοοικογενειακι βία,
τθν εμπορία ανκρϊπων, τον καταναγκαςτικό ι πρόωρο γάμο,
τον βιαςμό ι τθν απόπειρα βιαςμοφ, τον εξαναγκαςμό ςε
πορνεία, τθ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ και κακοποίθςθ και τθ
ςτζρθςθ πόρων, ευκαιριϊν και υπθρεςιϊν.
Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ, δια μζςου του Τομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ, υλοποιεί ςτο πλαίςιο των
προγραμμάτων του δράςεισ ειδικά αφιερωμζνεσ ςτο γυναικείο πλθκυςμό, με ςτόχο τθν προςταςία, τθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων τουσ.
Ειδικότερα, ο Τομζασ Κοινωνικισ Πρόνοιασ, ανζπτυξε τθν Υπθρεςία Συντονιςμοφ κεμάτων Προςταςίασ,
με ςκοπό να παρζχει ςτα προγράμματα και τισ δράςεισ του τεχνικι υποςτιριξθ για τθ διαςφάλιςθ των
ανκρωπίνων δικαιωμάτων, κακϊσ και τον περιοριςμό και τθν αντιμετϊπιςθ όλων των μορφϊν βίασ
μζςω:
 εκπαιδεφςεων ςτο προςωπικό και τουσ εκελοντζσ για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ
 τθσ δθμιουργίασ εγχειριδίων και οδθγϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ
 τθσ ανάπτυξθσ διαδικαςιϊν και πρωτοκόλλων για τθ διαχείριςθ περιπτϊςεων κακοποίθςθσ
 τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςε Εκνικά και Διεκνι Δίκτυα για κζματα Ιςότθτασ των Φφλων, Προςταςίασ και
Πρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ τθσ βίασ και τθσ κακοποίθςθσ
 Ημερίδων ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν ζμφυλθ βία και τισ ευάλωτεσ ομάδεσ
 τθσ ςχεδίαςθσ πιλοτικοφ προγράμματοσ για τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ γυναικϊν που ζχουν υποςτεί
κακοποίθςθ κλπ.
Οι Υπθρεςίεσ και τα προγράμματα του Τομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ ςτθν Ακινα και τθν Περιφζρεια,
μζςα από ολιςτικι προςζγγιςθ, παρζχουν ςτιριξθ ςε ευάλωτεσ γυναίκεσ ανεξαρτιτωσ καταγωγισ, που
αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ και υφιςτάμενθ βία ι κακοποίθςθ κ.α. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι
Ψυχολόγοι προςφζρουν υπθρεςίεσ διαχείριςθσ ατομικϊν υποκζςεων, εκπαίδευςθσ, ζνταξθσ και
διαςφνδεςθσ με άλλεσ εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ ι φορείσ, ατομικι ι και ομαδικι ςυμβουλευτικι
υποςτιριξθ, ψυχοκοινωνικι φροντίδα. Κφριοσ ςτόχοσ είναι θ ενδυνάμωςθ κοριτςιϊν και γυναικϊν, θ
ενίςχυςθ τθσ αυτονόμθςισ τουσ και θ ιςότιμθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν κοινωνία.
Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ, με γνϊμονα τισ επτά Θεμελιϊδεισ Αρχζσ και τισ Ανκρωπιςτικζσ Αξίεσ που
πρεςβεφει το Διεκνζσ Κίνθμα και με αφορμι τθν 25θ Νοεμβρίου- Διεκνι Ημζρα για τθν Εξάλειψθ τθσ Βίασ
κατά των Γυναικϊν δεςμεφεται να ςυνεχίςει να ςτθρίηει μζςα από τισ Υπθρεςίεσ του τα Ανκρϊπινα
δικαιϊματα, τθν Ιςότθτα των Φφλων, δθλϊνοντασ τθ μθδενικι ανοχι του ςτθν ζμφυλθ βία και ςε κάκε
μορφι βίασ.
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