
EC Advisory Committee issues Opinion on EU Strategy on Violence 

Against Women – commends DAPHNE programme 

On December the 7th, the European Commission’s Advisory Committee on 

Equal Opportunities for Women and Men adopted its final Opinion on an EU 

Strategy on Violence against Women and Girls.  The Opinion, which has been 

welcomed by the European Women’s Lobby, contains a number of significant 

features, such as: a clear definition of violence against women to include all 

forms of violence; a recommendation that an EU  Strategy on violence against 

women and girls should be grounded first and foremost on fundamental 

human rights; and an express statement that the term “women” must be read 

to include “young women and girls”. 

 

Importantly, the Opinion recommends that the EU takes steps to establish a 

European Observatory on Violence Against Women, which will be staffed by 

experts on gender violence, and will coordinate its activities with other 

European Institutions.  There is also a proposal for 2013 to be established as 

the European Year on violence against women and girls. 

 

Finally, the Opinion specially commends the DAPHNE programme, in which 

the University of Cyprus Centre for Gender Studies is a participant, as “[t]he 

most concrete action taken so far by the Commission to combat violence 

against women […]”, and recommends continuing support for the DAPHNE 

programme. 

 

For further details please go to www.womenlobby.org 

 

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή της Κομισιόν εκδίδει Γνωμάτευση για τη 

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βία Κατά των Γυναικών – 

Έπαινος για το Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ 

Η συμβουλευτική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ίσες Ευκαιρίες 

μεταξύ Ανδρών και Γυναικών υιοθέτησε στις 7 Δεκεμβρίου την τελική της 

Γνωμάτευση για τη στρατηγική της ΕΕ στη βία κατά των γυναικών και 

κοριτσιών.  Το European Women´s Lobby καλωσόρισε τη Γνωμάτευση, που 

περιέχει αριθμό σημαντικών στοιχείων, όπως ένα ορισμό της βίας κατά 

των γυναικών που περιλαμβάνει κάθε μορφή βίας, σύσταση ώστε μια 

στρατηγική της ΕΕ για τη βία κατά των γυναικών να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και μια ξεκάθαρη δήλωση ότι ο όρος «γυναίκες» 

θεωρείται ότι περιλαμβάνει «κορίτσια και νεαρές γυναίκες». 

 

Μια σημαντική εξέλιξη είναι ότι η Γνωμάτευση υποδεικνύει τη σύσταση 

ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των γυναικών που θα 

επανδρώνεται από εμπειρογνώμονες στο θέμα της έμφυλης βίας, και που 

http://www.womenlobby.org/


θα συντονίζει της δραστηριότητές του με άλλους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.  

Επίσης, υπάρχει και πρόταση ώστε το 2013 να καθιερωθεί σαν το 

Ευρωπαϊκό Έτος για τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών. 

 

Τέλος, η Γνωμάτευση δίνει ξεχωριστό έπαινο στο πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ, 

στο οποίο συμμετέχει και το Κέντρο Σπουδών Φύλου του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, λέγοντας ότι, «η πιο συγκεκριμένη δράση της Κομισιόν κατά της 

βίας των γυναικών είναι μέχρι τώρα το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ».  Συστήνεται 

η συνέχιση της υποστήριξης της ΕΕ για το πρόγραμμα αυτό. 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε παρακαλώ www.womenlobby.org 


