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Περίληψη
Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στο να παράσχει µία εισαγωγική θεώρηση στο ζήτηµα της έµφυλης
βίας κατά των γυναικών µε αναπηρία, αναδεικνύοντας τη σηµαντικότητά του. Ξεκινώντας από
την εννοιολογική πλαισίωση του θέµατος, αναλύει τους παράγοντες κινδύνου και παρουσιάζει µια
γενική εικόνα του φαινοµένου αλλά και διαθέσιµα στοιχεία για την Ελλάδα. Παράλληλα επιχειρεί
την προσέγγιση βασικών κειµένων του διεθνούς δικαίου, αλλά και της σχετικής ελληνικής νοµοθεσίας υπό το πρίσµα της θεώρησης της έµφυλης βίας κατά των γυναικών ως µορφής πολλαπλής
διάκρισης, ενώ εξετάζονται τα πρόσφατα εθνικά σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων. Το
άρθρο καταλήγει σε µια δέσµη προτάσεων για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του φαινοµένου.
Λέξεις κλειδιά: έµφυλη βία, γυναίκες µε αναπηρία, πολλαπλές διακρίσεις, παράγοντες κινδύνου, θεσµικό πλαίσιο

Abstract
This article aims to provide an introduction to gender-based violence against women with
disabilities and to highlight its importance. It presents the conceptual framework of the issue,
analyses risk factors, and gives an overview of the situation in general and specifically in Greece.
It also attempts to approach the main instruments of international law, as well as relevant Greek
laws and recent national action plans for gender equality, considering violence against women
with disabilities as a form of multiple discrimination. It concludes with proposals leading to
integrated interventions aimed at eliminating violence against women with disabilities.
Keywords: gender-based violence, women with disabilities, multiple discrimination, risk factors,
institutional framework
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1. Εισαγωγή
Η βία κατά των γυναικών, µορφή παραβίασης των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ατόµου,1 έχει
αναδειχθεί, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, ως ένα από τα κεντρικά ζητήµατα στο πεδίο της ισότητας των φύλων, καθώς έχει αναγνωριστεί η βαρύτητα των συνεπειών του όχι µόνο για τις ίδιες
τις γυναίκες αλλά και για την κοινωνία και την οικονοµία ευρύτερα (Council of Europe, 2018). H
κύρωση της Σύµβασης της Κωνσταντινούπολης από τριάντα τέσσερα κράτη µέχρι σήµερα συνιστά έµπρακτη αναγνώριση της συνειδητοποίησης αυτής και θέτει τις βάσεις για µια πολύπλευρη,
ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος. Παρά τα σηµαντικά βήµατα που διαπιστώνονται,
ωστόσο, ως προς την ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών για την πρόληψη και αντιµετώπιση της
έµφυλης βίας, κάποιες πτυχές του ζητήµατος εξακολουθούν να παραµένουν –αν και όχι πλέον
«τυφλά»– σκοτεινά σηµεία. Μολονότι οι γυναίκες µε αναπηρία αποτελούν διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του γενικού πληθυσµού,2 το οποίο βαίνει αυξανόµενο,3 η βία σε βάρος τους συνιστά
ένα από αυτά.

2. Εννοιολογικό πλαίσιο
«Βία κατά των γυναικών µε αναπηρία»· διακρίνονται τρεις βασικές έννοιες, ο προσδιορισµός και
η αλληλεπίδραση των οποίων θέτει το πλαίσιο για την προσέγγιση του ζητήµατος.
Η βία κατά των γυναικών ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης της Κωνσταντινούπολης (2011) ως:
παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και µορφή διάκρισης κατά των γυναικών που
συµπεριλαµβάνει όλες τις πράξεις έµφυλης βίας που έχουν –ή ενδέχεται να έχουν– ως
αποτέλεσµα φυσική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονοµική βλάβη ή οδύνη για τις γυναίκες συµπεριλαµβανοµένων των απειλών για τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασµού ή της
αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε συµβαίνουν στον δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό βίο.
To Γραφείο του Ύπατου Αρµοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (OHCHR) υιοθετεί έναν λεπτοµερή ορισµό για τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών µε αναπηρία, ο οποίος
περιλαµβάνει τη «βία που ασκείται µε σωµατική δύναµη, νοµικό καταναγκασµό, εκφοβισµό, ψυχολογική χειραγώγηση, εξαπάτηση και παραπληροφόρηση και στην οποία η απουσία ελεύθερης
και µετά από ενηµέρωση συναίνεσης αποτελεί βασική αναλυτική συνιστώσα».4 H εξειδικευµένη
αναφορά στα µέσα επιβολής της βίας και η υπογράµµιση της σηµασίας της έννοιας της συναίνε1. CEDAW (1992). General recommendation No. 19: Violence against women, para. 7.
2. Σύµφωνα µε την αναφορά World Report on Disability που εκπονήθηκε το 2011 από τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Υγείας και την Παγκόσµια Τράπεζα, οι γυναίκες µε αναπηρία συνιστούν το 19,2% του συνολικού πληθυσµού. Επίσης,
αποτελούν το 27% του πληθυσµού της Ευρώπης των 27 και το 25,7% του πληθυσµού της Ελλάδας, σύµφωνα µε στοιχεία που συλλέχτηκαν το 2018 στο πλαίσιο της έρευνας EU-SILC (European Disability Expertise, 2020).
3. Η θετική συνάφεια ανάµεσα στην ύπαρξη αναπηρίας και στην ηλικία σε συνδυασµό µε την παρατηρούµενη δηµογραφική γήρανση και το υψηλότερο προσδόκιµο ζωής των γυναικών επιτρέπουν την εκτίµηση ότι το ποσοστό των
γυναικών µε αναπηρία στο σύνολο του πληθυσµού θα γίνεται υψηλότερο µε την πάροδο του χρόνου.
4. OHCHR (2012). Thematic study on the issue of violence against women and girls with disability - A/HRC/20/5, p. 3.
60 • Κοινωνική Πολιτική 16 • Ιούνιος 2022

σης είναι αποκαλυπτική των κυριαρχουσών στάσεων απέναντι στα άτοµα µε αναπηρία, οι οποίες
συµβάλλουν στη διαµόρφωση του πεδίου της έµφυλης βίας σε βάρος τους.
H νοηµατοδότηση της αναπηρίας συνιστά µια ακόµη εννοιολογική πρόκληση. Η Σύµβαση για
τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία (2006) αναφέρει ότι «τα άτοµα µε αναπηρίες περιλαµβάνουν εκείνα που έχουν µακροχρόνιες σωµατικές, διανοητικές, πνευµατικές ή αισθητηριακές
βλάβες, οι οποίες, σε αλληλεπίδραση µε διάφορα εµπόδια, δύνανται να παρεµποδίσουν την πλήρη και αποτελεσµατική συµµετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση µε τους άλλους».5 Ο ορισµός
αυτός έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς εκφράζει το κοινωνικό µοντέλο της αναπηρίας, αµφισβητώντας τη θεώρησή της ως προσωπικού ελλείµµατος του ατόµου και υπογραµµίζοντας τον ρόλο του
περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, οικονοµικού) στη δηµιουργία της αναπηρίας.
Όπως το φύλο, έτσι και η αναπηρία «ξεκινά» από κάποια βιολογικά γνωρίσµατα, συνιστά όµως
κοινωνική κατασκευή και έχει πολιτικό χαρακτήρα.
Οι γυναίκες µε αναπηρία βρίσκονται στο σηµείο τοµής αυτών των δύο αξόνων, υπόκεινται
λοιπόν εξ ορισµού σε διττό πεδίο διακρίσεων: ως γυναίκες και ως άτοµα µε αναπηρία. ∆εδοµένου µάλιστα ότι τόσο το φύλο όσο και η αναπηρία συνιστούν οριζόντια θέµατα (cross-cutting
issues), οι γυναίκες µε αναπηρία αντιµετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις σε διαφορετικούς τοµείς
(π.χ. πρόσβαση στην εκπαίδευση, πρόσβαση στις οικονοµικές ευκαιρίες, πρόσβαση στις κοινωνικές συναλλαγές κ.ο.κ). Επιπρόσθετα, αποτελούν κάθε άλλο παρά µια οµοιογενή οµάδα, καθώς
πέρα από τον τύπο και τον βαθµό της αναπηρίας δύνανται να διαφοροποιούνται µέσω της αλληλεπίδρασης πολλαπλών λόγων διάκρισης (π.χ. εθνική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκεία, οικονοµική κατάσταση, σεξουαλικός προσανατολισµός). Η κατανόηση της εµπειρίας των γυναικών µε
αναπηρία προϋποθέτει την αναγνώριση αυτής της διαθεµατικότητας και της επίδρασής της στα
προσωπικά βιώµατα και στην κοινωνική πραγµατικότητα κάθε γυναίκας.

3. Παράγοντες που επηρεάζουν την άσκηση βίας
κατά των γυναικών µε αναπηρία
Ούσες δυνητικά υποκείµενες σε πολλαπλές διακρίσεις, οι γυναίκες µε αναπηρία έχουν αυξηµένες πιθανότητες να βιώσουν έµφυλη βία και να αντιµετωπίσουν µεγαλύτερες δυσκολίες στην
προσπάθειά τους να ξεφύγουν από αυτή. Πλήθος διαφορετικών παραγόντων συµβάλλουν στη
διαµόρφωση αυτής της κατάστασης, χωρίς αυτό επ’ ουδενί τρόπω να αίρει τη σύνδεση της βίας
κατά των γυναικών µε τη διατήρηση της έµφυλης κοινωνικής ιεραρχίας και την επικράτηση της
πατριαρχικής ιδεολογίας (Στρατηγάκη, 2007· Brownride, 2006).
Τα στερεότυπα συνιστούν µία παράµετρο που ενισχύει τη βία κατά των γυναικών µε αναπηρία,
µε πολλούς τρόπους. Πέραν των στερεοτυπικών αντιλήψεων που συνδέουν την αναπηρία µε την
παθητικότητα, την ανηλικιότητα κ.ο.κ., οι γυναίκες µε αναπηρία ειδικότερα θεωρούνται συχνά ως
ασεξουαλικές, ασύµβατες µε τυπικούς γυναικείους ρόλους (π.χ. σύντροφος, µητέρα) ή αντίθετα
(κυρίως οι γυναίκες µε πνευµατική αναπηρία) ως υπερσεξουαλικές µε άστατη ερωτική συµπερι5. Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (2006). Σύµβαση του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία και προαιρετικό πρωτόκολλο, µτφ. Π. Νάσκου-Περράκη, Κ. Χαΐνογλου και Σ. Κατσούλης, άρθρο 1.
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φορά (Chenoweth, 1997 στο Mays, 2006· Begum, 1992 στο Shan, Tsitsou and Woodin, 2016).
Στη βάση αυτού του δίπολου βρίσκεται η αντιµετώπιση του σώµατος των γυναικών µε αναπηρία
ως αντικείµενο το οποίο µπορεί να ελεγχθεί από τρίτους, θεώρηση που ενθαρρύνει την άσκηση
σεξουαλικής βίας. Οι ίδιες οι γυναίκες µε αναπηρία εξάλλου δεν είναι απρόσβλητες από την επίδραση των στερεοτύπων. Η εσωτερίκευσή τους δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος για τη δηµιουργία
αρνητικής εικόνας του εαυτού και χαµηλής αυτοεκτίµησης, παράγοντα υψηλού κινδύνου για την
αποδοχή ενδοοικογενειακής και άλλων µορφών βίας (UN, 2012). Η αίσθηση ότι δεν αξίζουν
και δεν µπορούν να πετύχουν κάτι καλύτερο µπορεί να παρακινήσει τις γυναίκες µε αναπηρία να
παραµείνουν σε µια κακοποιητική σχέση (Ballan and Burke Freyer, 2012). Η έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, επίσης, απότοκος της µη αναγνώρισης της σεξουαλικότητάς τους, µπορεί
να οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσµα καθώς τους στερεί τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τον
ανάρµοστο ή κακοποιητικό χαρακτήρα µιας συµπεριφοράς (Womendez and Schneiderman, 1991).
Το ενδεχόµενο ο/η κακοποιητής/-ήτρια να ασκεί παράλληλα και τον ρόλο του/της φροντιστή/-ίστριας συνιστά αποφασιστικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την αποδοχή της βίας
(Combrinck, 2017). Η συναισθηµατική, φυσική ή οικονοµική εξάρτηση των γυναικών µε αναπηρία από τα άτοµα που ασκούν βία εναντίον τους είναι αναµενόµενο να τις αποθαρρύνει από
την καταγγελία, φοβούµενες ότι έτσι θα θέσουν σε κίνδυνο την κάλυψη ακόµη και των βασικών
τους αναγκών, φέρνοντάς τες αντιµέτωπες µε το πρόβληµα της επιβίωσης ή του εγκλεισµού
τους σε ίδρυµα. H εξάρτηση από τον δράστη δεν παρατηρείται ασφαλώς µόνο στις γυναίκες
µε αναπηρία µα και σε άλλες περιπτώσεις έµφυλης βίας, ιδίως όταν οι γυναίκες έχουν περιορισµένες κοινωνικές και οικονοµικές επιλογές. Οι γυναίκες µε αναπηρία, ωστόσο, διαχρονικά
έχουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και απασχολούνται σε εργασίες µε χαµηλότερες απολαβές και κύρος (EDE, 2020· European Parliament, 2018· Beleza, 2003), γεγονός που αυξάνει
τις πιθανότητες να βρεθούν σε θέση εξάρτησης. Για τις µητέρες δε µε αναπηρία προστίθεται η
παράµετρος της απειλής της απώλειας των γονικών τους δικαιωµάτων.
Η αποµόνωση, χωρική και κοινωνική, αποτελεί έναν ακόµη παράγοντα κινδύνου (Plummer
and Findley, 2012), δηµιουργώντας αίσθηµα ασφάλειας στους δράστες και δυσχεραίνοντας τη
διαφυγή των γυναικών µε αναπηρία από το περιβάλλον βίας. Η προσβασιµότητα των δράσεων
ενηµέρωσης, των νοµικών διαδικασιών, των υποστηρικτικών υπηρεσιών έχει θεµελιώδη σηµασία
τόσο για την πρόληψη της έµφυλης βίας κατά των γυναικών µε αναπηρία όσο και για την προστασία και στήριξη των θυµάτων. ∆εν είναι σπάνιο οι πληροφορίες για το πώς µπορεί να ενεργήσει
µία γυναίκα θύµα βίας να µη φτάνουν στις γυναίκες µε αναπηρία ή οι ίδιες να µην µπορούν να
φτάσουν στις αρµόδιες υπηρεσίες (αστυνοµικές, δικαστικές, υγείας κ.ο.κ.), ώστε να καταγγείλουν
την κακοποίηση που υφίστανται και να δεχτούν την κατάλληλη υποστήριξη, καθώς δεν έχουν
αρθεί πρακτικά εµπόδια στην επικοινωνία, στη µεταφορά ή στην κίνηση στον χώρο. Ακόµη όµως
κι όταν το κατορθώσουν, µπορεί να βρεθούν αντιµέτωπες µε τη δυσπιστία/αµφισβήτησή τους ή
την αδυναµία κατάλληλης ανταπόκρισης των επαγγελµατιών, οι οποίοι/-ες δεν γνωρίζουν πώς
να διαχειριστούν περιστατικά βίας κατά γυναικών µε αναπηρία (UN, 2012).
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4. Xαρτογράφηση της έµφυλης βίας κατά των γυναικών µε αναπηρία
Η ύπαρξη των προαναφερθέντων παραγόντων κινδύνου οδηγεί στην υπόθεση ότι υπάρχουν ποσοτικές και ποιοτικές διαφοροποιήσεις στη βία κατά των γυναικών µε αναπηρία. Η χαρτογράφηση
του πεδίου αυτού ωστόσο παρουσιάζει δυσκολίες. Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι στο µεγαλύτερο
µέρος των δεδοµένων που συλλέγονται για την έµφυλη βία η αναπηρία δεν περιλαµβάνεται ως
ανεξάρτητη µεταβλητή.6 Επίσης, ακόµη και σε έρευνες που αφορούν τη βία κατά των γυναικών
µε αναπηρία –ιδίως όταν προσεγγίζουν το φαινόµενο σε σχέση µε τον γενικό πληθυσµό– συχνά
δεν γίνεται διάκριση ανάµεσα στα είδη και τον βαθµό της αναπηρίας, ενώ ενδέχεται να µη συµπεριλαµβάνονται ειδικότερες µορφές βίας που απευθύνονται στα άτοµα µε αναπηρία (OHCHR,
2012· Βreiding and Armour, 2015).
Παρά τους όποιους µεθοδολογικούς περιορισµούς, πληθώρα στοιχείων υποδεικνύουν ότι οι
γυναίκες µε αναπηρία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους υπόκεινται σε έµφυλη βία περισσότερο
από τις γυναίκες χωρίς αναπηρία (Βreiding and Armour, 2015· Shan, Tsitsou and Woodin, 2016).
Σύµφωνα µε αναφορές που έχουν συνταχθεί στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περίπου το 80% των γυναικών µε αναπηρία είναι θύµατα βίας κι έχουν τετραπλάσιες
πιθανότητες να υποστούν σεξουαλική βία, ενώ το 80% εκείνων που διαβιούν σε ιδρύµατα είναι
εκτεθειµένες στη βία (European Parliament, 2004). Πλέον πρόσφατη έκθεση αναφέρει ότι οι
γυναίκες και τα κορίτσια µε αναπηρία έχουν µιάµιση έως δέκα φορές περισσότερες πιθανότητες
να υπάρξουν θύµατα βίας και ειδικότερα ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής εκµετάλλευσης
(European Parliament, 2013). Η πανευρωπαϊκή έρευνα για τη βία κατά των γυναικών (FRA,
2014) επιβεβαιώνει τις αναφορές αυτές, καθώς τα ποσοστά όλων των µορφών βίας εµφανίζονται υψηλότερα για τις γυναίκες µε προβλήµατα υγείας/αναπηρία σε σχέση µε τα αντίστοιχα για
εκείνες που δεν αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα. Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 1, µε
εξαίρεση τη σεξουαλική παρενόχληση και την παρακολούθηση, η διαφορά υπερβαίνει τις δέκα
ποσοστιαίες µονάδες.

6. Όπως διαπιστώνεται από την επισκόπηση των αγγλόφωνων αναφορών που υποβλήθηκαν στο GREVIO από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης, αξιοποιούνται διαφορετικές πηγές άντλησης στατιστικών
στοιχείων για τη βία κατά των γυναικών (αρχεία της αστυνοµίας, δικαστικά αρχεία, στοιχεία από τις δοµές υποστήριξης των γυναικών-θυµάτων βίας, στοιχεία από τις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες κ.ο.κ.). H Γερµανία
αποτελεί το µόνο κράτος που αναφέρει την αναπηρία µεταξύ των καταγεγραµµένων χαρακτηριστικών του θύµατος
στα στατιστικά της αστυνοµίας (Police Crime Statistics), ενώ η Γεωργία σχεδιάζει τη συµπερίληψη της αναπηρίας στα
στοιχεία που θα περιλαµβάνουν οι κάρτες δεδοµένων για τις γυναίκες θύµατα εγκληµατικών ενεργειών. Η ύπαρξη
αναπηρίας καταγράφεται συχνότερα στα στοιχεία που συλλέγονται για τις ωφελούµενες υποστηρικτικών υπηρεσιών
ή υπηρεσιών υγείας (Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ισλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Σλοβενία, Σερβία κ.ά.), όχι όµως απαραιτήτως του συνόλου των υπηρεσιών.
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Πίνακας 1. Μορφές βίας ανάλογα µε την εκτίµηση των γυναικών ως προς
την κατάσταση της υγείας τους και την ύπαρξη αναπηρίας (%)

Χωρίς αναπηρία, πρόβληµα
υγείας ή περιορισµό
στις καθηµερινές
δραστηριότητες

Με κάποια µορφή
αναπηρίας, προβλήµατος
υγείας ή περιορισµού
στις καθηµερινές
δραστηριότητες

Οποιαδήποτε µορφή φυσικής ή σεξουαλικής βίας
ασκούµενης από οποιονδήποτε σύντροφο (τωρινό ή
προηγούµενο) µετά την ηλικία των 15 ετών

19

34

Ψυχολογική βία ασκούµενη από οποιονδήποτε σύντροφο (τωρινό ή προηγούµενο) µετά την ηλικία των 15 ετών

41

54

Οποιαδήποτε µορφή φυσικής ή σεξουαλικής βίας µη
ασκούµενης από σύντροφο µετά την ηλικία των 15 ετών

20

31

Σεξουαλική παρενόχληση υφιστάµενη µετά την ηλικία
των 15 ετών

54

61

Παρακολούθηση υφιστάµενη µετά την ηλικία των 15
ετών

17

26

Οποιαδήποτε µορφή φυσικής, σεξουαλικής ή ψυχολογικής βίας υφιστάµενης πριν την ηλικία των 15 ετών

33

46

Πηγή: Ευρωπαϊκό Γραφείο Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων: Βάση δεδοµένων της έρευνας για τη βία κατά των γυναικών, 2012.

Η βία κατά των γυναικών µε αναπηρία µπορεί να είναι ενεργή ή παθητική (IES, 1998), διαπροσωπική, θεσµική ή δοµική (CRPD, 2016). Λόγω των αυξηµένων αναγκών τους για ιατρική
ή/και προσωπική φροντίδα οι γυναίκες µε αναπηρία βρίσκονται εκτεθειµένες σε πολλαπλάσιους/-ες δυνητικούς/-ές κακοποιητές/-ήτριες (σύντροφοι, µέλη της οικογένειας, προσωπικοί/-ές
βοηθοί, επαγγελµατίες υγείας) (Plummer and Findley, 2012). Οι ιδιαίτερες συνθήκες που
αντιµετωπίζουν µπορεί να απαιτήσουν την επανανοηµατοδότηση «παραδοσιακών» µορφών
βίας. Πώς ορίζεται, για παράδειγµα, η ενδοοικογενειακή βία για τις γυναίκες που διαβιούν
σε ιδρύµατα;
Πέραν των «τυπικών» µορφών βίας, οι γυναίκες µε αναπηρία βρίσκονται εκτεθειµένες σε βία
άµεσα συνδεδεµένη µε την αναπηρία τους. Σε αυτές περιλαµβάνονται πράξεις όπως: στέρηση της
φαρµακευτικής αγωγής ή/και των βοηθηµάτων (π.χ. αµαξίδιο, µπαστούνι, ακουστικα), στέρηση
του δικαιώµατος στην ελεύθερη µετά από ενηµέρωση συναίνεση, άρνηση να τους παρέχουν βοήθεια σε δραστηριότητες της καθηµερινότητας (π.χ. προσωπική υγιεινή, ντύσιµο), στέρηση φαγητού
και νερού ή απειλή στέρησης, παρεµπόδιση της επικοινωνίας τους µε το φιλικό ή οικογενειακό
περιβάλλον, υποτιµητική συµπεριφορά στοχευµένη στην αναπηρία, ψυχολογική χειραγώγηση,
παραπληροφόρηση (CRPD, 2016· Nixon, 2009). Πέραν αυτού οι γυναίκες µε αναπηρία αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίνδυνο να υπάρξουν αντικείµενο σωµατεµπορίας, είτε για να οδηγηθούν στην
πορνεία είτε στην επαιτεία, να χρησιµοποιηθούν –σε ορισµένες κουλτούρες– ως «µέσο» θεραπείας ασθενειών ή και να πέσουν θύµατα «δολοφονιών ελέους» (“mercy killings”) (UN, 2012).
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Μορφές βίας που απαντώνται σαφώς και σε βάρος των γυναικών που ανήκουν στον γενικό
πληθυσµό αλλά πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες µε αναπηρία είναι οι σχετιζόµενες µε το δικαίωµα στον έλεγχο του σώµατός τους, στη σεξουαλική ζωή και στην αναπαραγωγή. Η αναγκαστική
στείρωση7 των γυναικών και των κοριτσιών µε αναπηρία –ιδιαίτερα εκείνων µε νοητικές αναπηρίες– εφαρµόζεται ως ευγονική πρακτική ελέγχου του πληθυσµού, διαχείρισης της σεξουαλικότητας
και της έµµηνου ρύσης των γυναικών µε αναπηρία, αποφυγής της εγκυµοσύνης και συχνά τελείται µε τη σύµφωνη γνώµη της οικογένειας/των κηδεµόνων τους (Human Rights Watch, 2011).
Στην αναγκαστική στείρωση, όπως και στην αναγκαστική άµβλωση, βλέπουµε το απότοκο της
στερεοτυπικής θεώρησης των γυναικών µε αναπηρία ως ανίκανων να έχουν µια «φυσιολογική»
σεξουαλική ή/και οικογενειακή ζωή, και ακατάλληλων να αποφασίσουν οι ίδιες για τον εαυτό
τους. Αποσιωπώµενο παλαιότερα, το πρόβληµα των αναγκαστικών στειρώσεων έχει πλέον έρθει
στο φως. Σε ψήφισµά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018) επισηµαίνει τον αυξηµένο κίνδυνο
των γυναικών µε αναπηρία να υποστούν αναγκαστική στείρωση ή άµβλωση και καλεί τα κράτη
µέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την καταπολέµηση της αναγκαστικής στείρωσης.
Στην Ελλάδα οι δείκτες για την αποτύπωση της βίας κατά των γυναικών δεν περιλαµβάνουν
την παράµετρο της αναπηρίας, γεγονός που δεν επιτρέπει µια ασφαλή εικόνα για τις διαστάσεις
του φαινοµένου. Η ετήσια έκθεση 2020 που εκπονήθηκε από το Παρατηρητήριο Θεµάτων Αναπηρίας αναφέρεται σε µελέτη που διεξήχθη από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο σχετικά
µε την κακοποίηση των γυναικών στην Κρήτη, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της οποίας το 81,7% των
γυναικών µε αναπηρία που συµµετείχαν είχε υποστεί κάποια µορφή βίας, συνήθως ασκούµενης
από άτοµα του οικογενειακού περιβάλλοντος των θυµάτων, δεν µπορεί όµως να χαρακτηριστεί αντιπροσωπευτική της εικόνας της βίας κατά των γυναικών µε αναπηρία στο σύνολο του πληθυσµού.
Η ύπαρξη της αναπηρίας συγκαταλέγεται στα δεδοµένα που καταγράφονται για τις ωφελούµενες των Συµβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας, που συνθέτουν (µαζί µε τη
Γραµµή Βοήθειας SOS) το ∆ίκτυο ∆οµών υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας και πολλαπλών
διακρίσεων. Σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη Εθνική Έκθεση για την εφαρµογή της ∆ιακήρυξης και της Πλατφόρµας ∆ράσης του Πεκίνου (ΓΓ∆ΟΠΙΦ, 2020), κατά την περίοδο 1.1.2012
- 22.5.2019, ο αριθµός των γυναικών µε αναπηρία που υποστηρίχθηκαν από το ∆ίκτυο ∆οµών
ήταν 172 σε σύνολο σχεδόν 25.000 εξυπηρετούµενων (0,68%), από τις οποίες 96 έχουν καταχωριστεί ως θύµατα βίας και οι υπόλοιπες ως θύµατα πολλαπλών διακρίσεων. Επίσης, περιορισµένος αριθµός προκύπτει από στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων της ΕΕΤΑΑ (CMT
Prooptiki, 2019) για τα έτη 2015-2018· 136 ωφελούµενες ήταν γυναίκες µε αναπηρία (περίπου το
1% του συνόλου των ωφελουµένων). Γίνεται σαφές ότι το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί
ενδεικτικό του µεγέθους του φαινοµένου στο σύνολο του πληθυσµού, αλλά αποτυπώνει µάλλον
την αποσιώπηση της βίας κατά των γυναικών µε αναπηρία ή/και µεθοδολογικούς περιορισµούς.

7. Στο άρθρο 39 της Σύµβασης της Κωνσταντινούπολης, η αναγκαστική στείρωση ορίζεται ως «η πραγµατοποίηση
χειρουργικής επέµβασης η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσµα την παύση της ικανότητας των γυναίκας να αναπαράγει
κατά φυσικό τρόπο χωρίς την προηγούµενη και ρητή συγκατάθεση ή κατανόηση της διαδικασίας».
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5. Θεσµικό πλαίσιο
Το Γενικό Σχόλιο Νο. 28 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα για την
«ισότητα των δικαιωµάτων ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες» κάνει εκτεταµένη αναφορά
στη βία κατά των γυναικών, χωρίς όµως να αναφέρεται στον παράγοντα της αναπηρίας. H αναπηρία αναγνωρίζεται ως παράγοντας πολλαπλής διάκρισης στο Γενικό Σχόλιο Νο. 16 του ∆ιεθνούς
Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα (2005), το οποίο επίσης
χαρακτηρίζει την έµφυλη βία ως «µορφή διάκρισης που εµποδίζει τη δυνατότητα του ατόµου να
απολαύσει δικαιώµατα και ελευθερίες, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών δικαιωµάτων, σε ισότιµη βάση». Το φύλο και η αναπηρία περιλαµβάνονται στους
κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών που πρέπει να διακρίνουν τις σχετικές
υπηρεσίες στο Γενικό Σχόλιο Νο. 22 του CESCR (2016). Πιο πρόσφατο, το Γενικό Σχόλιο Νο. 36
του CCPR (HRC, 2019) υπογραµµίζει ότι η νοµική προστασία του δικαιώµατος στη ζωή πρέπει
να ισχύει ισότιµα για όλα τα άτοµα και να τους παρέχει αποτελεσµατικές εγγυήσεις έναντι κάθε
µορφής διάκρισης, συµπεριλαµβανοµένων των µορφών πολλαπλής και διατοµεακής διάκρισης.
Στο ίδιο γενικό σχόλιο η γυναικοκτονία αναγνωρίζεται ως ακραία µορφή έµφυλης βίας.
Η Επιτροπή της Σύµβασης για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών ∆ιάκρισης κατά των Γυναικών
θα αναγνωρίσει ότι «οι ανάπηρες γυναίκες υφίστανται διπλή διάκριση συνδεόµενη µε τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσής τους» και θα εκφράσει την ανησυχία της για την κατάστασή τους στην
εξαιρετικά σύντοµη Γενική Σύσταση Νο. 18 (CEDAW, 1991), ενώ οι ευρύτερες αναφορές στις
γυναίκες µε αναπηρία στις Γενικές Συστάσεις που αφορούν τις ηλικιωµένες γυναίκες (CEDAW,
2010) και την υγεία (CEDAW, 1999) δείχνουν να συνδέουν την ύπαρξη της αναπηρίας κατεξοχήν µε τις θεµατικές αυτές. Η βία κατά των γυναικών, από την άλλη πλευρά, αναπτύσσεται σε
τρεις Γενικές Συστάσεις (Νο. 12, 1989· Νο. 19, Νο. 35, 2017) των οποίων το θέµα αποτελεί. Η
οπτική της πολλαπλής διάκρισης διαφαίνεται στη Γενική Σύσταση Νο. 35, η οποία παραθέτει τη
διαπίστωση προηγούµενων συστάσεων ότι οι διακρίσεις κατά των γυναικών είναι αξεδιάλυτα
συνδεδεµένες µε άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή τους. Ειδικότερες αναφορές στις
γυναίκες µε αναπηρία γίνονται σε σχέση µε τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα, µε µορφές βίας
που παραβιάζουν την αρχή της συναίνεσης µετά από ενηµέρωση, µε την ανάγκη για άρση των
επικοινωνιακών εµποδίων και την ανάγκη προσβασιµότητας της ενηµέρωσης και του διαλόγου
µε την κοινότητα.
Η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (UN, 1989) καλεί τα κράτη να σεβαστούν τα
δικαιώµατα κάθε παιδιού ανεξάρτητα από πιθανούς λόγους διάκρισης, στους οποίους συγκαταλέγονται το φύλο και η αναπηρία. To Γενικό Σχόλιο No. 13 (CRC, 2011) θεωρεί τις διαστάσεις του φύλου και της ύπαρξης ευαλωτότητας (στην οποία περιλαµβάνεται και η αναπηρία) ως
στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε όλα τα µέτρα και τα στάδια των παρεµβάσεων για
την αντιµετώπιση της βίας κατά των παιδιών. Επισηµαίνει τις ιδιαίτερες µορφές βίας που µπορεί να υποστούν τα παιδιά µε αναπηρία, στις οποίες περιλαµβάνει την εξαναγκαστική στείρωση
που απευθύνεται κυρίως στα κορίτσια. Το φύλο, η αναπηρία, ο σεξουαλικός προσανατολισµός,
το ανήκειν σε µειονοτικές οµάδες εξετάζονται και στο Γενικό Σχόλιο Νο. 20 (CRC, 2016) ως
παράγοντες που διαφοροποιούν τις εµπειρίες των εφήβων, διαφοροποίηση που για τους τρεις
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πρώτους µπορεί να εκδηλώνεται και στη βίωση βίας, τείνουν όµως να παρουσιάζονται µεµονωµένα µάλλον παρά συνδυαστικά.
H Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία (ΟΗΕ, 2006) περιλαµβάνει την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών στις γενικές της αρχές (άρθρο 3), και µε το άρθρο 6 –άρθρο
διαθεµατικού χαρακτήρα, άρρηκτα συνδεδεµένο µε τα υπόλοιπα άρθρα που αναφέρονται σε
συγκεκριµένα πεδία– αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια µε αναπηρία υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις και δεσµεύει τα συµβαλλόµενα κράτη στη λήψη όλων των κατάλληλων µέτρων
που θα τους «διασφαλίζουν την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και θεµελιωδών ελευθεριών». Το θέµα της βίας εξετάζεται κατεξοχήν στο άρθρο 16, που προσεγγίζει τις υποχρεώσεις των κρατών σχετικά µε το θέµα βάσει τεσσάρων πυλώνων (προστασία των
ατόµων, αποτροπή της βίας, αποκατάσταση των θυµάτων, εντοπισµό και διαχείριση των κακοποιητικών πράξεων), ενώ κάνει λόγο για «πτυχές της που βασίζονται στο φύλο» συνάδοντας µε τη
διαπίστωση του προοιµίου πως «οι γυναίκες και τα κορίτσια µε αναπηρίες διατρέχουν συχνά τον
µεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο µέσα όσο και έξω από την κατοικία, λόγω βίας, τραυµατισµού ή κακοποίησης, παραµέλησης ή αµελούς µεταχείρισης, κακοµεταχείρισης ή εκµετάλλευσης». Τα άρθρα
23 και 25, τα οποία αναφέρονται στη διατήρηση της γονιµότητας των ΑµεΑ και την πρόσβασή
τους στη σεξουαλική κι αναπαραγωγική υγεία αντίστοιχα, µπορούν να λειτουργήσουν ως έµµεσες αναφορές σε συγκεκριµένες µορφές έµφυλης βίας. Το Γενικό Σχόλιο Νο. 3 (CRPD, 2016)
παρέχει µία εµβριθή ανάλυση του πεδίου των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών µε αναπηρία.
Οι ενότητες που αφιερώνονται στη συνδυαστική θεώρηση του άρθρου 6 µε τα άρθρα 16 και 23
προσφέρουν µια αναλυτική παρουσίαση του φαινοµένου της έµφυλης βίας κατά των γυναικών
µε αναπηρία, των µορφών µε τις οποίες εκδηλώνεται και των παραµέτρων που επιδρούν σε αυτό.
H Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (COE, 2011) αναφέρεται στην αναπηρία στο πλαίσιο της εφαρµογής της αρχής της µη διάκρισης (άρθρο 4), ενώ στο άρθρο 18 επισηµαίνει ότι τα
κράτη υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι τα µέτρα που θα ληφθούν για την προστασία και την
υποστήριξη των θυµάτων θα ανταποκρίνονται στις ειδικότερες ανάγκες των ευάλωτων ατόµων. H
σύσταση να ληφθεί υπόψη το ενδεχόµενο και τα αποτελέσµατα της πολλαπλής διάκρισης παρουσιάζεται µεταξύ των γενικών αρχών της Συνθήκης στο Ερωτηµατολόγιο που έχει εγκριθεί από
την Οµάδα των Εµπειρογνωµόνων (GREVIO), στο οποίο η αναπηρία αναφέρεται ως παράδειγµα µεταβλητής που µπορεί να λαµβάνεται υπόψη κατά τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων.
Τον Μάρτιο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε για πρώτη φορά πρόταση οδηγίας
για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (EC, 2022).
Στην πρόταση αυτή, η αναπηρία αναγνωρίζεται ανάµεσα στους παράγοντες πολλαπλής διάκρισης που θέτουν τις γυναίκες σε αυξηµένο κίνδυνο να βιώσουν έµφυλη βία, και υπογραµµίζεται
η αναγκαιότητα να διασφαλιστεί ότι τα µέτρα προστασίας και υποστήριξης αλλά και πρόληψης
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών µε αναπηρία. Μέριµνα, επίσης, οφείλει να
λαµβάνεται και για τα άτοµα µε αναπηρία που εξαρτώνται από γυναίκες θύµατα βίας. Στα συνοδευτικά έγγραφα της πρότασης περιλαµβάνεται ενηµερωτικό σε µορφή κειµένου εύκολου προς
ανάγνωση (easy to read), απευθυνόµενου σε άτοµα µε νοητική αναπηρία.
Το ελληνικό κράτος έχει κυρώσει όλες τις προαναφερθείσες συµβάσεις. Σε εθνικό επίπεδο το
νοµοθετικό πλαίσιο αναφορικά µε την έµφυλη βία περιλαµβάνει τους εξής νόµους:
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Ν. 3500/2006. Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις, στον
οποίο οι παράγοντες του φύλου ή της αναπηρίας δεν λαµβάνονται υπόψη.8
Ν. 4531/2018: Ι) Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, µε τον οποίο κυρώνεται η Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης.
Ν. 4604/2019 για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και
καταπολέµηση της έµφυλης βίας», ο οποίος διευκρινίζει τους ρόλους της ΓΓ∆ΟΠΙΦ και
των θεσµικών οργάνων (∆ΕΠΙΣ, ΠΕΠΙΣ, ΕΣΙΦ) σε σχέση µε το θέµα της έµφυλης
βίας, συµπεριλαµβάνει την πρόληψη της έµφυλης βίας στα κριτήρια για τη χορήγηση του
«Σήµατος Ισότητας» και περιγράφει τη σύνθεση και λειτουργία του ∆ικτύου ∆οµών για την
πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών.

5.1 Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την αναπηρία και την ισότητα των φύλων
«Οδικό χάρτη» για τον σχεδιασµό και εφαρµογή δράσεων που υλοποιούν τις εθνικές πολιτικές
συνιστούν τα εθνικά σχέδια δράσης. Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣ∆ΙΦ)
2016-2020 αναδεικνύει το θέµα των πολλαπλών διακρίσεων και ορίζει την «κοινωνική ένταξη και
ισότιµη µεταχείριση των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις» ως τον πρώτο Άξονα
Προτεραιότητας. Η ύπαρξη αναπηρίας/χρόνιας πάθησης συµπεριλαµβάνεται στις αιτίες διάκρισης, ωστόσο αυτό δεν αποτυπώνεται στις προτεινόµενες δράσεις. Η «έµφυλη βία» αποτελεί τον
δεύτερο Άξονα Προτεραιότητας. Πρόκειται για έναν άξονα στον οποίο οι γυναίκες µε αναπηρία
γίνονται ορατές καθώς τόσο ο Στόχος 2 «Ολιστική και πολυ-τοµεακή υποστήριξη των γυναικών
θυµάτων βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. µετανάστριες, πρόσφυγες, Ροµά κ.λπ.)» και ο
Στόχος 3 «Ευαισθητοποίηση του ευρύτερου πληθυσµού, επιµόρφωση επαγγελµατιών και ανάπτυξη δικτύωσης» περιλαµβάνουν την υποενότητα «Βία κατά των γυναικών µε αναπηρία» στις οποίες
προτείνεται ένα πλέγµα πολυεπίπεδων δράσεων που απευθύνονται στις γυναίκες µε αναπηρία,
στους/στις επαγγελµατίες και στο ευρύτερο κοινό. Στην υποενότητα «Σεξουαλική παρενόχληση
κατά των γυναικών» του τρίτου στόχου, επίσης, γίνεται αναφορά στα ιδρύµατα ψυχικής υγείας, ενώ
στον Στόχο 4 «Παρακολούθηση του φαινοµένου της βίας κατά των γυναικών και αξιολόγηση του
∆ικτύου» προτείνεται η εκπόνηση ερευνών για να καταγραφούν στοιχεία σχετικά µε τη βία κατά
των γυναικών και κοριτσιών µε αναπηρία (∆ράση 7). Οι δράσεις αυτές έχουν γενικό χαρακτήρα,
δεν αποτυπώνουν την ανοµοιογένεια των γυναικών µε αναπηρία και τη συνθετότητα του φαινοµένου της έµφυλης βίας σε βάρος τους, δεν συνδέονται µε συγκεκριµένους δείκτες αξιολόγησης
– αυτό ωστόσο ισχύει για το σύνολο των προτεινόµενων δράσεων. Σηµεία που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας ωστόσο συνιστούν: η απουσία προβλέψεων για τις γυναίκες που βιώνουν έµµεση διάκριση λόγω αναπηρίας (π.χ. µητέρες τέκνων µε αναπηρία), η αγνόηση της αναγκαστικής
στείρωσης και της αναγκαστικής άµβλωσης ως µορφών έµφυλης βίας στους προαναφερθέντες
στόχους, αλλά και στον Στόχο 1 «Εφαρµογή και αναθεώρηση της νοµοθεσίας», η έλλειψη σαφούς
αναφοράς στο αναπηρικό κίνηµα στους φορείς υλοποίησης των σχετικών δράσεων.
8. Ο Ν. 3500/2006 τροποποιήθηκε σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης µετά την κύρωση αυτής.
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Τον ∆εκέµβριο του 2020 εκπονήθηκε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣ∆) υπό τον συντονισµό του υπουργού Επικρατείας, στη διαµόρφωση του
οποίου συµµετείχε η ΓΓ∆ΟΠΙΦ. Ο ένατος στόχος του ΕΣ∆ αναφέρεται στις γυναίκες µε αναπηρία και περιλαµβάνει δράσεις που σχετίζονται µε την οριζόντια ενσωµάτωση της διάστασης
της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές και τα προγράµµατα για την ισότητα των φύλων και µε την
πρόληψη και την καταπολέµηση της έµφυλης βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών µε
αναπηρία, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαστικών αµβλώσεων και της στείρωσης. Ιδιαίτερη σηµασία έχει επίσης η «προβολή» των γυναικών µε αναπηρία που υφίστανται πρόσθετους
λόγους διακρίσεων (π.χ. γυναίκες πρόσφυγες, γυναίκες Ροµά). Η πλειονότητα αυτών των δράσεων περιλαµβάνεται στο ΕΣ∆ΙΦ 2021-2025.
H κύρωση της Σύµβασης της Κωνσταντινούπολης, η κύρωση της Σύµβασης για τη Βία και
την Παρενόχληση του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας αλλά και το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για
τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣ∆) αποτυπώνονται στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για
την Ισότητα των Φύλων (ΕΣ∆ΙΦ) 2021-2025. Η πρόληψη και καταπολέµηση της έµφυλης και
ενδοοικογενειακής βίας συνιστά τον πρώτο Άξονα του ΕΣ∆ΙΦ, αναλυόµενη στον µεγαλύτερο
αριθµό δράσεων συγκριτικά µε τους Άξονες 2 και 3, ενώ απαντάται και σε δράσεις του Άξονα
Προτεραιότητας 4 και ειδικότερα στους στόχους 4.3 «Βελτίωση θέσης γυναικών που υφίστανται
πολλαπλές διακρίσεις και άρση του κοινωνικού αποκλεισµού τους», 4.5 «Προώθηση της ισότητας
των φύλων στην υγεία» και 4.8 «Ενίσχυση στατιστικών στοιχείων, ερευνών και πρόσβασης στη
γνώση υπό την οπτική του φύλου». Πρόκειται για την κατεξοχήν θεµατική που λαµβάνεται υπόψη
στις προτάσεις των επιµέρους υπουργείων και συγκεκριµενοποιείται µε ένα πλέγµα στόχων και
δράσεων στο πνεύµα των τεσσάρων πυλώνων της Σύµβασης της Κωνσταντινούπολης (πρόληψη,
προστασία, δίωξη και συντονισµένες πολιτικές). Η έµφυλη βία συνιστά το κύριο –σχεδόν αποκλειστικό– πεδίο αναφοράς για τις γυναίκες µε αναπηρία. Το θέµα της βίας κατά των γυναικών
µε αναπηρία αποτελεί αντικείµενο των ∆ράσεων 1.3.4 και 4.3.2. του ΕΣ∆ΙΦ, ενώ λαµβάνεται
υπόψη στις προτάσεις της ∆ράσης 4.8.3.
H πλειονότητα των προτεινόµενων δράσεων κινείται στους άξονες της ενηµέρωσης/επιµόρφωσης των γυναικών, εκπαίδευσης των επαγγελµατιών και ενίσχυσης των παρεχόµενων υπηρεσιών,
όπως και στο ΕΣ∆ΙΦ 2016-2020. Σηµαντικές διαφοροποιήσεις ωστόσο συνιστούν η συµπερίληψη της πρόληψης και καταπολέµησης της εξαναγκαστικής άµβλωσης και στείρωσης και η µέριµνα για τροποποίηση του σχετικού νοµικού και κανονιστικού πλαισίου, λαµβανοµένης υπόψη
της παραµέτρου της ύπαρξης δικαστικής συµπαράστασης, η εισαγωγή της έννοιας της καθολικής
προσβασιµότητας και η ενεργή εµπλοκή του αναπηρικού κινήµατος – εξέλιξη που συνάδει µε τα
προβλεπόµενα στο ΕΣ∆. Η αναφορά στις αιτούσες άσυλο µε αναπηρία, επίσης, συνιστώντας
συνδυαστική θεώρηση τριών αιτιών διάκρισης, εισάγει µία προσέγγιση αξιοποιήσιµη και στο
πεδίο της έµφυλης βίας. Εξακολουθούν, ωστόσο, να µην προτείνονται εξειδικευµένοι και σαφείς
δείκτες αξιολόγησης για τις επιµέρους δράσεις.
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6. Προτάσεις
Θεµέλιο της αποτελεσµατικής διαχείρισης της βίας κατά των γυναικών µε αναπηρία αποτελεί
η οπτική υπό την οποία εξετάζεται το ζήτηµα. Όπως συστήνεται σε σχετική εισήγηση του ΟΗΕ
(2012), «τα κράτη πρέπει να διασφαλίσουν µία προοπτική ενδυνάµωσης σε αντίθεση µε εκείνη
της ευαλωτότητας και να εφαρµόσουν το κοινωνικό µοντέλο της αναπηρίας αντί ενός ιατρικού ή
φιλανθρωπικού µοντέλου».9
Απότοκος της οπτικής αυτής είναι η συνειδητοποίηση ότι:
α) η βία κατά των γυναικών µε αναπηρία δεν µπορεί να ιδωθεί ανεξάρτητα από το σύνολο
των διακρίσεων που αυτές βιώνουν· η αντιµετώπισή της µπορεί να λάβει χώρα στο πλαίσιο µιας
ολιστικής αντιµετώπισης που εκτείνεται σε πολλαπλά πεδία (π.χ. εργασία, εκπαίδευση κ.ο.κ.) και
β) είναι απαραίτητη η ενεργή ουσιαστική συµµετοχή των γυναικών µε αναπηρία σε όλο το
φάσµα και σε όλες τις φάσεις των σχετικών δράσεων.
Ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός, λοιπόν, κοινωνικής πολιτικής για την αντιµετώπιση του φαινοµένου οφείλει να βασίζεται σε µία διττή προσέγγιση κατά την οποία η διάσταση της αναπηρίας
θα διαχέεται οριζόντια στον σχεδιασµό και την εφαρµογή των δράσεων για την καταπολέµηση της
έµφυλης βίας, ενώ παράλληλα θα αναπτύσσονται προγράµµατα στοχευµένα στις ιδιαίτερες συνθήκες
που βιώνουν οι γυναίκες µε αναπηρία, ώστε να άρουν τους επιπρόσθετους παράγοντες ευαλωτότητας.
Η διαµόρφωση ενός θεσµικού πλαισίου που προάγει γενικότερα τα δικαιώµατα των ατόµων
µε αναπηρία και των γυναικών είναι ασφαλώς υποστηρικτική, ενώ τα επιµέρους Εθνικά Σχέδια
∆ράσης µπορούν να διαλέγονται µεταξύ τους. Πέραν αυτού όµως είναι απαραίτητη η συµπλήρωση/τροποποίηση της σχετικής µε την έµφυλη βία νοµοθεσίας, προκειµένου να ανταποκρίνεται σε
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βίας κατά των γυναικών µε αναπηρία (π.χ. διαβίωση σε ιδρύµατα,
δικαστική συµπαράσταση).
Η αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού και της αξιολόγησης των όποιων πολιτικών/πρακτικών προϋποθέτει την ερευνητική τεκµηρίωση της βίας κατά των γυναικών. Η αναπηρία (είδος
και βαθµός αυτής), η σχέση µε τον δράστη, κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία αποτελούν εκ των ουκ
άνευ µεταβλητές για τη διερεύνηση της έµφυλης βίας κατά των γυναικών µε αναπηρία – µίας
διερεύνησης που πέραν της αποτύπωσης του φαινοµένου θα µπορεί να συµβάλει στην κατανόησή του. Οι προαναφερθείσες µεταβλητές, που περιλαµβάνονται συχνά στα στατιστικά στοιχεία
που συγκεντρώνουν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σύνολο
των πηγών άντλησης στοιχείων για την έµφυλη βία (π.χ. αστυνοµικά και δικαστικά αρχεία).10
Σκόπιµη είναι επίσης η διεξαγωγή ευρύτερων ερευνών σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών
µε αναπηρία.11
Καθώς οι στερεοτυπικές αντιλήψεις συνιστούν σηµαντικό παράγοντα κινδύνου για τη βία κατά
των γυναικών µε αναπηρία, είναι κατανοητή η σηµασία της αµφισβήτησής τους στο πλαίσιο της
πρόληψης αυτής, και ιδιαίτερα για µορφές βίας όπως η σεξουαλική βία, η αναγκαστική στείρωση
και άµβλωση. Εκστρατείες ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσµού, ενηµερωτικές
9. Α/67/27, p. 22.
10. Βλ. υποσηµείωση 6.
11. Σύµφωνα µε τις υποβληθείσες στο GREVIO εθνικές αναφορές, παρόµοιες µελέτες έχουν διεξαχθεί στην Αλβανία,
στην Αυστρία, στη Γερµανία, στην Ιταλία και στην Πολωνία.
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δράσεις σε σχολεία, αλλά και εξειδικευµένες δράσεις εκπαίδευσης τόσο των ίδιων των γυναικών
και των οικογενειών τους, όσο και επαγγελµατιών εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο.
Η σεξουαλική αγωγή, η ενηµέρωση για τα δικαιώµατά τους και για τις υπηρεσίες τις οποίες
µπορούν να αξιοποιήσουν, η ενδυνάµωση των γυναικών και κοριτσιών µε αναπηρία έχουν ρόλο
κλειδί στην πρόληψη της έµφυλης βίας. Οι Ballan and Burke Freyer (2012) υπογραµµίζουν τη
δυνατότητα να εφαρµοστεί η εκπαίδευση στην αυτοάµυνα και στις γυναίκες µε αναπηρία όχι µόνο
ως µέσο διδασκαλίας τεχνικών αυτοπροστασίας, αλλά και προαγωγής του αισθήµατος αυταξίας
και της διαµόρφωσης θετικής αυτοεικόνας.
Η άγνοια της παραµέτρου της αναπηρίας ή η αποκλειστική προσκόλληση σε αυτή κατά τη
διαχείριση περιπτώσεων έµφυλης βίας κατά γυναικών µε αναπηρία αποτελούν τις δύο όψεις του
ίδιου νοµίσµατος: της έλλειψης εξοικείωσης. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών/επιµορφωτικών προγραµµάτων είναι απαραίτητη ώστε οι επαγγελµατίες, σε ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών, να µπορέσουν
να ανταποκριθούν στις ανάγκες των γυναικών. Οι υπηρεσίες υγείας, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η
αστυνοµία, η δικαιοσύνη συνιστούν τέτοιους τοµείς.12
Η εκπαίδευση των επαγγελµατιών και η εφαρµογή εύλογων προσαρµογών, στο περιβάλλον ή/
και στις διαδικασίες, συνιστούν τους δύο άξονες προκειµένου οι υποστηρικτικές υπηρεσίες για τα
θύµατα της έµφυλης βίας να µπορούν να αξιοποιηθούν και για τις γυναίκες µε αναπηρία, χωρίς
να απαιτείται η δηµιουργία ξεχωριστών δοµών. Στη Γερµανία, για παράδειγµα, η τηλεφωνική
γραµµή υποστήριξης θυµάτων έµφυλης βίας είναι προσβάσιµη στις γυναίκες µε αναπηρία και οι
σύµβουλοι έχουν εξειδικευτεί στη συµβουλευτική γυναικών µε αναπηρία, ενώ πλήρως προσβάσιµες είναι και ανάλογες γραµµές στην Αυστρία και την Ισπανία. Στην Πολωνία τα κέντρα υποστήριξης έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας µε διερµηνέα νοηµατικής γλώσσας, ενώ στην Ισλανδία
οι υπεύθυνοι προστασίας δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία παρευρίσκονται στην ανακριτική διαδικασία για να τη διευκολύνουν. Στην Ισπανία η εφαρµογή «Libres», η οποία παρέχει
ενηµέρωση για θέµατα έµφυλης βίας, αναβαθµίστηκε ώστε το περιεχόµενό της να γίνει πιο προσιτό στα άτοµα µε αναπηρία. Στη Σουηδία το 60% των ξενώνων εξυπηρετεί άτοµα µε αναπηρία.
Η αρχή της προσβασιµότητας διέπει το σύνολο των προτεινόµενων δράσεων, τόσο σε επίπεδο
πρόληψης όσο και σε επίπεδο υποστήριξης. Όπως ορίζει το άρθρο 9 της CRPD, η προσβασιµότητα
αφορά το φυσικό περιβάλλον, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα µέσα µεταφοράς, την πληροφορία
και τις επικοινωνίες. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς που διέπουν τις χρηµατοδοτούµενες από τα
Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Επενδυτικά Ταµεία (Ε∆ΕΤ) δράσεις, η παρακολούθηση του άρθρου
9 συνιστά κριτήριο συµµόρφωσης µε τη γενική αιρεσιµότητα 3 «Αναπηρία», γεγονός που σηµαίνει ότι τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα οφείλουν να είναι προσβάσιµα στα άτοµα µε αναπηρία.
Στην Ελλάδα –κι αυτό ισχύει και για την περίπτωση των γυναικών µε αναπηρία που υπέστησαν
έµφυλη βία– ο έλεγχος της προσβασιµότητας εστιάζει κυρίως στις κτιριακές εγκαταστάσεις και
δεν δίνει ανάλογη έµφαση στις διαδικασίες, στο πληροφοριακό υλικό ή στην ηλεκτρονική προσβασιµότητα. Ενδεικτικά, στην ετήσια έκθεση 2020 του Παρατηρητηρίου Θεµάτων Αναπηρίας
12. Σύµφωνα µε τις υποβληθείσες στο GREVIO εθνικές εκθέσεις, η εκπαίδευση των επαγγελµατιών, διαφόρων ειδικοτήτων, αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο έχουν δραστηριοποιηθεί πολλά κράτη (π.χ. Ισλανδία, Αυστρία, Εσθονία, Βοσνία,
Γεωργία κ.ά.). Στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των δηµόσιων υπαλλήλων, παρέχει προγράµµατα εκπαίδευσης µε αντικείµενο
την έµφυλη βία.
Κοινωνική Πολιτική 16 • Ιούνιος 2022 • 71

επισηµαίνεται ότι οι καµπάνιες για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας που διεξήχθησαν
µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και τηλεοπτικών σποτ («Μένουµε σπίτι, δε µένουµε σιωπηλές») δεν ήταν πλήρως προσβάσιµες στις γυναίκες µε αναπηρία, αναφέροντας χαρακτηριστικά την έλλειψη ταυτόχρονης διερµηνείας στη νοηµατική και την απόδοση του µηνύµατος υπό τη
µορφή κειµένου εύκολου για ανάγνωση.
Η συνδυαστική θεώρηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε
αναπηρία, το οποίο αφιερώνει τον ένατο στόχο στις γυναίκες µε αναπηρία, κάνοντας λόγο για
«ενσωµάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές και τα προγράµµατα για την
ισότητα των φύλων» και του Ν. 4604/2019, που µε το άρθρο 3 εντάσσει τη διάσταση του φύλου
σε όλους τους τοµείς του δηµόσιου και ιδιωτικού βίου, δίνει το πλαίσιο για µια διττή –τουλάχιστον– προσέγγιση που θα λαµβάνει υπόψη τόσο το φύλο όσο και την αναπηρία. Η εφαρµογή της
οπτικής αυτής στη µελέτη κι η εφαρµογή της Σύµβασης της Κωνσταντινούπολης θα επιτρέψει την
αξιοποίησή της ως έναν ολοκληρωµένο «οδικό χάρτη» και για το θέµα της έµφυλης βίας.
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