
25η Νοέμβριου:  

Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών. 

 

 Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 17 Δεκεμβρί-
ου 1999, ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Ε-

ξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών για να αναδείξει ένα σημαντικό 
πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση. Η Ημέρα αυτή είχε καθιερωθεί ήδη 

από το 1981 από γυναικείες οργανώσεις, σε ανάμνηση της φρικτής 
δολοφονίας των τριών αδελφών Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών 

από την Δομινικανή Δημοκρατία, με διαταγή του δικτάτορα Τρουχίλο. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ; 

 

 «Η βία κατά των γυναικών είναι ίσως η πιο επαίσχυντη παραβίαση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ συνό-
ρων, πολιτισμών ή πλούτου. 

 Όσο συνεχίζεται, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι κάνουμε ουσιαστική πρόοδο προς 
την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη» 

   

Ο ορισμός της βίας κατά των γυναικών αντιστοιχεί στον ορισμό που υιοθετήθηκε το 1995 
στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών και αναφέρεται στις παραγράφους 113 και 118 της 

Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνο (*). 

Ο όρος «βία κατά των γυναικών» περιλαμβάνει κάθε πράξη βίας που στηρίζεται 

στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα ή είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα, την σωματι-
κή, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων 

των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευ-
θερίας είτε αυτό προκύπτει στην δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή (παρ. 113). 

 

«Η βία κατά των γυναικών είναι η έκφραση της ιστορικά διαπιστωμένης ανισότητας στις σχέ-
σεις ισχύος μεταξύ ανδρών και γυναικών, που οδήγησε στην κυριαρχία των ανδρών επί των γυ-

ναικών και στις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, με αποτέλεσμα τη παρεμπόδιση της ανάπτυ-
ξής τους» (παρ.118). 

                

Επομένως ο όρος βία περιλαμβάνει: 

· Τη βία μέσα στην οικογένεια (ενδοοικογενειακή βία). 

· Τη βία γενικά μέσα στην κοινωνία (βιασμός, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική 

παρενόχληση στην εργασία, trafficking/σωματεμπορία). 

H βία κατά των γυναικών είναι μεγάλος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και σημαντική αιτία 

θανάτου και αναπηρίας για τις γυναίκες 16-44 ετών. Σε αναφορά της Παγκόσμιας Τράπεζας ε-
κτιμάται ότι η βία κατά των γυναικών ήταν τόσο σοβαρή αιτία θανάτου και ανικανότητας μεταξύ 

των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας όσο ο καρκίνος.  

Πρόκειται για φαινόμενο διαδεδομένο σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, 

ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης, το βαθμό πολιτικής σταθερότητας, το πολιτισμό ή τη 
θρησκεία. 

  




