
 

 

 

 

25η Νοεμβρίου 

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά 
των Γυναικών 

 

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως 

Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών για να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με 

παγκόσμια διάσταση. 

 
Η βία κατά των γυναικών ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, ως «κάθε πράξη βίας με βάση το φύλο, που έχει ως 

αποτέλεσμα ή είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα σωματική, σεξουαλική ή ψυχική βλάβη ή ταλαιπωρία στις 

γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων απειλών τέτοιων πράξεων, εξαναγκασμού ή αυθαίρετης στέρησης της 

ελευθερίας, είτε συμβαίνει σε δημόσια ή σε ιδιωτική ζωή».  

 
Η βία κατά των γυναικών αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμβαίνει σε όλον 

τον κόσμο σε καθημερινή βάση και σε διαφορετικά πλαίσια. Μπορεί να είναι ψυχολογική ή/και σωματική ή/και 

σεξουαλική. Ο Παγκύπριος Οργανισμός Υγείας  χαρακτηρίζει τη βία κατά των γυναικών ως έναν από τους 

μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία των γυναικών παγκοσμίως.  

 
Τα στατικά στοιχεία, σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τρομάζουν: 

• 1 στις 3 γυναίκες, κάποια στιγμή στη ζωή της, θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική 

βία από τον σύντροφό της από την ηλικία των 15 ετών και έπειτα. 



 

 

• 1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού. 

• Το 55% των γυναικών έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής 

παρενόχλησης, ενώ το 11% έχει υποστεί ψηφιακή παρενόχληση. 

• Μόνο το 52% των γυναικών, που είναι παντρεμένες ή ζουν με το σύντροφό τους, λαμβάνουν ελεύθερα 

τις δικές τους αποφάσεις σχετικά με τις σεξουαλικές σχέσεις, τη χρήση αντισύλληψης και την ιατρική 

φροντίδα. 

• Το 71% όλων των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων παγκοσμίως είναι γυναίκες και κορίτσια και 3 στις 4 

αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. 

Δυστυχώς, η πανδημία της νόσου COVID-19 οδήγησε σε ακόμη περισσότερη βία εναντίον των γυναικών, αφού 

οι πολιτικές απομόνωσης και περιορισμού που εφαρμόστηκαν από τα κράτη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

η διάδοση του κορωνοϊού, είχε ως συνέπεια, την περαιτέρω έκθεση των θυμάτων σε όλες τις μορφές έμφυλης 

και ενδοοικογενειακής βίας.  

 
Ενώ η έμφυλη βία μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε και οπουδήποτε, ορισμένες γυναίκες και κορίτσια είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτες - για παράδειγμα, νεαρά κορίτσια και ηλικιωμένες γυναίκες, γυναίκες λεσβίες, 

αμφιφυλόφιλες, τρανς ή ίντερσεξ, μετανάστριες και πρόσφυγες, ή γυναίκες και κορίτσια με αναπηρίες. 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζει ότι η βιαιότητα και η σεξουαλική παρενόχληση έχει στη βάση της την 

κατάχρηση εξουσίας και τη διάκριση λόγω φύλου. Ειδικότερα, συνιστά μορφή έμφυλης βίας, η οποία 

συντηρείται από τις επικρατούσες εξουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις, τις κυρίαρχες αντιλήψεις για τον ρόλο των 

αντρών και γυναικών και την κοινωνική ανοχή. Για αυτό και το Πανεπιστήμιο Κύπρου λαμβάνει θέση μηδενικής 

ανοχής, αναγνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε μορφή βίας παρεμποδίζει την εφαρμογή της ισότητας στον τομέα της 

εργασίας και της μάθησης και αντιβαίνει στη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Πανεπιστημίου αλλά και τις 

θεμελιώδεις αξίες του. 

 
Ως Πανεπιστήμιο Κύπρου, καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε βιαιότητα και διάκριση, εργαζόμαστε για τη 

δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν 

την αξιοπρέπεια και προωθούμε ένα εργασιακό, εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο είναι 

ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, βίας και παρενόχλησης.  

 
Στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να συνεχίσει να προσφέρει ένα δίκαιο, ασφαλές, συμπεριληπτικό και 

ευχάριστο εργασιακό, εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιβάλλον, για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου 



 

 

διασφαλίζεται ο σεβασμός της προσωπικότητας κάθε εργαζόμενου/ης και κάθε φοιτητή και φοιτήτριάς του και 

προστατεύεται πλήρως η αξιοπρέπειά τους.  
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