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Η ΠΑΓΙ∆Α ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΒΙΑ ΚΑΙ 
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Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους στον κόσµο που ζουν 
στη φτώχεια είναι γυναίκες – σε ποσοστό µεγαλύτερο από 
70%, σύµφωνα µε εκτιµήσεις των Ηνωµένων Εθνών (1). Γιατί 
περισσότερο από τα δύο τρίτα των φτωχών του κόσµου είναι 
γυναίκες, ενώ οι γυναίκες αποτελούν µόνο τον µισό πληθυσµό 
του κόσµου; 
 
Οι διακρίσεις είναι ένας παράγοντας κλειδί που οδηγεί στη 
φτώχεια. Σε µερικές χώρες οι διακρίσεις κατά των γυναικών 
είναι ενσωµατωµένες στον νόµο ενώ σε άλλες παραµένουν 
παρά τους νόµους για την ισότητα. Οι γυναίκες δεν έχουν ίση 
πρόσβαση σε φυσικούς πόρους και µέσα παραγωγής, όπως 
γη, πίστωση και κληρονοµικά δικαιώµατα. Οι γυναίκες δεν 
πληρώνονται τους ίδιους µισθούς µε τους άνδρες και το 
µεγαλύτερο µέρος της εργασίας τους είναι απλήρωτο. Οι 
γυναίκες συχνά απασχολούνται άτυπα, χωρίς εργασιακή 
ασφάλεια και κοινωνική προστασία. Παράλληλα, παραµένουν 
υπεύθυνες για τη φροντίδα των οικογενειών τους και των 
σπιτιών τους. 
 

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους 
στον κόσµο που ζουν στη φτώχεια είναι 
γυναίκες. 
 
Για τις γυναίκες, η φτώχεια είναι τόσο συνέπεια, όσο και αιτία 
της βίας. Οι γυναίκες που υφίστανται σωµατική, σεξουαλική ή 
ψυχολογική βία χάνουν εισοδήµατα και η παραγωγική τους 
ικανότητα φθίνει. Η βία κατά των γυναικών εξαθλιώνει τις 
οικογένειές τους, της κοινότητες και τις κοινωνίες. Από την 
άλλη µεριά, η φτώχεια καθιστά δυσκολότερη για τις γυναίκες 
την ανεύρεση τρόπων απόδρασης από µια βάναυση σχέση. 
 
Παρόλο που η οικονοµική ανεξαρτησία δεν θωρακίζει τις 
γυναίκες από τη βία, η πρόσβαση σε οικονοµικούς πόρους 
µπορεί να αυξήσει την ικανότητα των γυναικών να κάνουν 
εποικοδοµητικές επιλογές. Μια γυναίκα που είναι οικονοµικά 
εξαρτώµενη από τον σύντροφό της µπορεί να µην βρίσκει 
εφικτό τρόπο να συντηρήσει τον εαυτό της και τα παιδιά της.  
 
Ένα κορίτσι που µένει έγκυος λόγω βιασµού µπορεί να βρεθεί 
αποκλεισµένο από το σχολείο, µειώνοντας έτσι τις προοπτικές 
της να βρει εργασία και να εξασφαλίσει ένα ανεξάρτητο 
µέλλον. 

Η βία που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες συµβάλλει στο να 
παραµένουν φτωχές, και οι φτωχές γυναίκες είναι εκείνες που είναι 
περισσότερο εκτεθειµένες στη βία. Πολλές γυναίκες που ζουν σε 
παραγκουπόλεις βιώνουν την βία και την ανασφάλεια καθηµερινά, 
τόσο στα σπίτια τους όσο και στους δρόµους. Γυναίκες σε χαµηλά 
αµειβόµενες εργασίες στον άτυπο τοµέα συχνά εργάζονται υπό 
ελεεινές συνθήκες. Οι εργάτριες µετανάστες αντιµετωπίζουν την 
εκµετάλλευση και τη βία από εργοδότες ή εγκληµατικά δίκτυα όταν 
αναζητούν καλύτερες οικονοµικές ευκαιρίες στο εξωτερικό. 
 
Οι διακρίσεις και η βία κατά των γυναικών συχνά συµβαδίζουν και 
έχουν ως αποτέλεσµα στην άρνηση του δικαιώµατος των γυναικών 
στην υγεία, στη µόρφωση, στη στέγη και στην τροφή. Η φτώχεια, µε 
τη σειρά της, θέτει τις γυναίκες και τα κορίτσια σε κίνδυνο 
περαιτέρω κακοποίησης και βίας, κλείνοντας έτσι τον  φαύλο 
κύκλο. 
 
Οι διακρίσεις υπονοµεύουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα πολλών 
διαφορετικών οµάδων στην κοινωνία, όπως, µεταξύ άλλων, των 
αυτόχθονων πληθυσµών, των εθνικών, φυλετικών, θρησκευτικών ή   
γλωσσικών µειονοτήτων και των µεταναστών. Μέσα στις οµάδες 
αυτές οι γυναίκες αντιµετωπίζουν διπλές διακρίσεις – τόσο ως µέλη 
των οµάδων όσο και ως γυναίκες. Επιπλέον, συγκεκριµένες οµάδες 
γυναικών είναι ιδιαίτερα ευάλωτες ως στόχοι βίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των γυναικών που ανήκουν σε µειονότητες 
ή είναι αυτόχθονες ή πρόσφυγες, των πάµφτωχων γυναικών, των 
γυναικών σε ιδρύµατα ή υπό κράτηση, των κοριτσιών, των 
γυναικών µε αναπηρίες, των ηλικιωµένων γυναικών και των 
γυναικών σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης. 
 
Η φτώχεια είναι κάτι περισσότερο από την έλλειψη εισοδήµατος. 
Είναι επίσης έλλειψη ασφάλειας, έλλειψη φωνής, έλλειψη επιλογής. 
Οι φωνές των γυναικών που ζουν στη φτώχεια σπάνια ακούγονται. 
Η φτώχεια εκδηλώνεται µε διαφορετικούς τρόπους και επηρεάζει 
τους λαούς και τις χώρες διαφορετικά. Ορισµένες οµάδες 
πλήττονται περισσότερο από άλλες, τόσο στις αναπτυγµένες, όσο 
και στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι γυναίκες βιώνουν τις συνέπειες 
της φτώχειας σε ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω των ρόλων τους στην 
κοινωνία, στην κοινότητα και στην οικογένεια. 
 
Ωστόσο, οι γυναίκες δεν είναι παθητικά θύµατα. Μπορούν να είναι 
ενεργοί πολίτες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
που διεκδικούν τα δικαιώµατά τους, οργανώνονται, αξιώνουν 
δικαιοσύνη και  λογοδοσία των υπευθύνων, και εργάζονται για να 
βελτιώσουν τις ζωές τους και την κατάσταση των οικογενειών και 
των κοινοτήτων τους. Οι γυναίκες συχνά είναι οι πιο προσηλωµένοι 
και επιτυχηµένοι συντελεστές των αλλαγών, όχι µόνο για τις 
οικογένειες και για τις κοινότητές τους, αλλά για ολόκληρη την 
κοινωνία. Παραδείγµατα τέτοιων θετικών αλλαγών µπορούν να 
βρεθούν σε όλες τις γωνιές της υδρογείου. 
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Οι ακτιβιστές για τα δικαιώµατα των γυναικών του 
Αφγανιστάν διαµαρτύρονται κατά ενός αµφιλεγόµενου νόµου 
που φοβούνται ότι µπορεί να θέσει νέους περιορισµούς στην 
ελευθερία κίνησης των σιιτών γυναικών, Απρίλιος 2009. Ο 
νέος νόµος έχει έκτοτε τροποποιηθεί προκειµένου να 
περιλάβει ορισµένες θετικές αλλαγές που προτάθηκαν από 
προασπιστές των ανθρώπινων δικαιωµάτων των Αφγανών 
γυναικών, αν και  µερικές ανησυχίες παραµένουν. 
©Pajhwok Afghan News 

 
Παρά το  γεγονός ότι στις αναπτυσσόµενες χώρες οι γυναίκες 
παράγουν το 60 µε 80% των τροφίµων, κατέχουν µόνο το 1% της 
γης (2). Στην υποσαχάρια Αφρική, η πλειοψηφία των γυναικών 
εργάζεται στον αγροτικό τοµέα, αλλά το εθιµικό δίκαιο αρνείται 
στις κόρες και στις συζύγους το δικαίωµα να κληρονοµούν τη γη 
που καλλιεργούν. Σε µερικές χώρες οι γυναίκες χρειάζεται να 
πάρουν την άδεια του συζύγου τους ή τη συνυπογραφή του, πριν 
τους χορηγηθεί δάνειο από µια τράπεζα. Η άνιση πρόσβαση σε 
πιστώσεις, γη και κληρονοµία είναι ένα µείζον εµπόδιο στην 
οικονοµική ανεξαρτησία των γυναικών. 

Σε πολλές χώρες, τέτοιες ανισότητες λόγω φύλου διατηρούνται 
σε φανερά άνισους νόµους. Ακόµη και σε χώρες, το Σύνταγµα 
των οποίων εγγυάται την ισότητα ενώπιον του νόµου, 
υπάρχουν συχνά νόµοι στους κώδικες νόµων που αρνούνται 
στις γυναίκες τα ίδια δικαιώµατα µε τους άνδρες. Η ισότητα 
στον νόµο δεν εγγυάται την ισότητα στην πράξη, Ακόµα και σε 
χώρες µε νόµους για την ισότητα, οι διακρίσεις παραµένουν 
επειδή οι νόµοι δεν εφαρµόζονται αποτελεσµατικά. 
 
∆ιεθνείς κανόνες και αρχές απαιτούν όλα τα κράτη να 
προστατεύουν, να σέβονται και να καθιστούν πράξη τα ίσα 
δικαιώµατα των γυναικών, αλλά στις περισσότερες χώρες οι 
γυναίκες στην πράξη στερούνται των ίδιων δικαιωµάτων µε 
τους άνδρες. Αυτό µπορεί να διαπιστωθεί σε τοµείς όπως τα 
περιουσιακά και κληρονοµικά δικαιώµατα, η προστασία από τη
βία, οι νόµοι γάµου και διαζυγίου, η ελευθερία κίνησης και η 
πλήρης ικανότητα δικαίου καθώς και η ισότητα ενώπιον του 
νόµου. 
 

Παρά το  γεγονός ότι στις αναπτυσσόµενες
χώρες οι γυναίκες παράγουν το 60 µε 80% 
των τροφίµων, κατέχουν µόνο το 1% της 
γης.  
 
Η βία κατά των γυναικών παγιώνει την ανισότητα και επιτείνει 
τη φτώχεια µε τη µείωση της ικανότητάς τους να συµβάλλουν 
παραγωγικά στην οικογένεια, στην οικονοµία και στη δηµόσια 
ζωή.  Επίσης αποµυζεί πόρους από τις κοινωνικές υπηρεσίες, 
το σύστηµα της δικαιοσύνης, τους φορείς ιατρικής περίθαλψης 
και τους εργοδότες.   
 
Η δυνατότητα των γυναικών για οικονοµική επιτυχία, που ωθεί 
ολόκληρες κοινότητες έξω από τη φτώχεια, µπορεί να 
διαπιστωθεί από την εµπειρία της Επιτροπής Αγροτικής 
Εξέλιξης του Μπανγκλαντές (ΕΑΕΜ). Η ΕΑΕΜ έγινε ο 
µεγαλύτερος οργανισµός ανάπτυξης του αγροτικού πληθυσµού 
θέτοντας τις γυναίκες και τα κορίτσια στο επίκεντρο της 
στρατηγικής της κατά της φτώχειας και αναλαµβάνοντας δράση
µε αυτές ως ενεργούς συντελεστές της αλλαγής. Με την πάροδο
των ετών, η ΕΑΕΜ οργάνωσε γυναίκες και κορίτσια και µε την 
ενεργό συµµετοχή τους έθεσε σε εφαρµογή, τελειοποίησε και 
αύξησε τις πρακτικές µεθόδους για να αυξηθεί η πρόσβασή 
τους σε πόρους και να συντηρηθούν ως επιχειρηµατίες. Η 
ΕΑΕΜ διευθύνει προγράµµατα µικροχρηµατοδότησης και 
εκπαίδευσης στην Ασία και την Αφρική, που είναι προσβάσιµα 
για περισσότερους από 110 εκατοµµύρια ανθρώπους, και είναι 
σε ποσοστό µεγαλύτερο του 80% αυτοχρηµατοδοτούµενα. 
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Οι γυναίκες κερδίζουν µόνο το 10% του 
παγκόσµιου εισοδήµατος παρόλο που εκτελούν τα 
δύο τρίτα των εργασιών του κόσµου (3).  
 
 
 

Τόσο στις αναπτυσσόµενες όσο 
και στις αναπτυγµένες χώρες οι 
γυναίκες συστηµατικά κερδίζουν 
λιγότερα χρήµατα από τους 
άνδρες για την ίδια εργασία. 
 
 
 
Οι γυναίκες και τα κορίτσια φέρουν το βάρος της 
οικιακής απασχόλησης και αναλαµβάνουν ακόµα 
περισσότερες ευθύνες σε περιόδους κρίσης. Οι 
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές ξοδεύουν τον 
περισσότερο χρόνο τους κουβαλώντας νερό, 
συλλέγοντας  καυσόξυλα, δουλεύοντας στα 
χωράφια και φροντίζοντας µικρά παιδιά ή 
άρρωστα µέλη της οικογένειάς τους, όµως η 
εργασία τους είναι απλήρωτη και η σηµασία της 
δεν αναγνωρίζεται. Οι γυναίκες, τόσο στις 
αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, 
εργάζονται στον άτυπο τοµέα, συχνά σε χαµηλά 
αµειβόµενες ή επικίνδυνες εργασίες, χωρίς µέριµνα 
για τα εργασιακά τους δικαιώµατα. Το πρόγραµµα 
Habitat των Ηνωµένων Εθνών υπολόγισε ότι στην 
Αφρική, το 84% της απασχόλησης των γυναικών 
εκτός του αγροτικού τοµέα είναι άτυπη (4). 
 

 
 
Κορίτσια σε ένα χωριό που αλέθουν σιτηρά στη βόρειο Σιέρα Λεόνε, 
2009 
© ∆ιεθνής Αµνηστία 

 
Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος και η κλιµατική αλλαγή επηρεάζουν τις 
ζωές αµέτρητων γυναικών και κοριτσιών. Όταν ξηρασίες και πληµµύρες 
ρηµάζουν την ύπαιθρο, οι άνδρες µεταναστεύουν στα αστικά κέντρα για να 
αναζητήσουν εργασία όµως η αποφυγή των φυσικών καταστροφών είναι 
πιο δύσκολη για τις γυναίκες, ιδίως για εκείνες µε εξαρτώµενα παιδιά. Οι 
γυναίκες πρέπει να εργάζονται πιο σκληρά για να παραγάγουν σοδειές, να 
περπατούν µεγαλύτερες αποστάσεις για να κουβαλήσουν νερό ή να 
συλλέξουν καυσόξυλα, και να επιβιώσουν µε µειωµένους πόρους. Όταν οι 
πόροι είναι δυσεύρετοι, γίνονται συχνά θυσίες εις βάρος των γυναικών και 
των κοριτσιών. Επτά από τους δέκα ανθρώπους που πεινούν είναι γυναίκες 
ι κορίτσια, σύµφωνα µε το  Παγκόσµιο Πρόγραµµα Σίτισης (5). 
 
Το αντίκτυπο της παγκοσµιοποίησης και πολιτικών όπως η απελευθέρωση 
των οικονοµιών και η ιδιωτικοποίηση του δηµόσιου τοµέα έχουν την τάση 
να ενισχύουν την οικονοµική ανισότητα των γυναικών, ιδίως στο πλαίσιο 
περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, σύµφωνα µε τη Γενική Γραµµατεία του 
ΟΗΕ. Η αναδιάρθρωση της οικονοµίας έχει µειώσει τα προγράµµατα του 
δηµόσιου τοµέα και τις κοινωνικές δαπάνες σε πολλές χώρες, και, παρόλο 
που η βιοµηχανοποίηση και η οικονοµική µετανάστευση παρέχει στις 
γυναίκες έµµισθη εργασία εκτός των παραδοσιακών ορίων, οι γυναίκες 
απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε βιοµηχανίες διαχωρισµένες κατά φύλο 
και µε χαµηλές αποδοχές (6). 
 
Τόσο στις αναπτυσσόµενες όσο και στις αναπτυγµένες χώρες οι γυναίκες 
συστηµατικά κερδίζουν λιγότερα χρήµατα από τους άνδρες για την ίδια 
εργασία. Κατά συνέπεια, ακόµα και στις εύπορες χώρες πολλές γυναίκες 
ζουν σε σχετική φτώχεια, ιδίως αν είναι άγαµες και έχουν εξαρτώµενα µέλη. 
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Μια µαθήτρια στο Πόρτ-ο-Πρινς, στην Αϊτή, φοράει µια από 
τις κονκάρδες που κατασκευάστηκε από το πρόγραµµα 
των γυναικών της Νοτίου Αφρικής για την εκστρατεία της 
∆ιεθνούς Αµνηστίας «Σταµατήστε τη βία κατά των 
γυναικών»,  Μάρτιος 2008. ∆εκάδες χιλιάδες συνοµήλικοί 
της δεν είναι στο σχολείο λόγω της φτώχειας τους.  
© ∆ιεθνής Αµνηστία 

 

Πολλές γυναίκες έρχονται αντιµέτωπες µε διακρίσεις και 
παρενοχλήσεις στην εργασία και οι εργάτριες µετανάστες είναι 
ιδιαίτερα εκτεθειµένες σε εκµετάλλευση και κακοποίηση. Η 
φτώχεια µπορεί να τις ωθήσει σε ηµι-παράνοµες ή παράνοµες 
µορφές απασχόλησης, συχνά διαχωρισµένες κατά φύλο, όπως 
η οικιακή υπηρεσία, η εργασία σε επιχειρήσεις εκµετάλλευσης ή 
η πορνοβιοµηχανία. Πολλές διαπιστώνουν ότι έχουν παγιδευθεί 
ως θύµατα της εµπορίας ανθρώπων ή άλλων σύγχρονων 
µορφών δουλείας.  
 
Η Τ., µια 27χρονη γυναίκα από τις Φιλιππίνες, είναι µια από 
τους δεκάδες χιλιάδες µετανάστες οικιακούς εργάτες στην 
Ιορδανία. Ο εργοδότης κατάσχεσε το διαβατήριό της όταν 
έφτασε και την ανάγκασε να δουλεύει 17 ώρες την ηµέρα, επτά 
ηµέρες την εβδοµάδα. Η οικογένεια της έδινε λίγο φαγητό και 
την κλείδωναν µέσα στο σπίτι όταν έφευγαν. Εργάστηκε για δύο 
χρόνια, αλλά ο εργοδότης της παρέλειψε να της καταβάλει τους 
µισθούς σχεδόν ενός έτους και την ανάγκασε να εργασθεί δύο 
ακόµα µήνες χωρίς visa. Τελικά η Τ. πήδηξε από το παράθυρο 
του δεύτερου ορόφου για να αποδράσει και χτύπησε το πόδι 
της. Ο εργοδότης της, σε µια προσπάθεια να αποφύγει να 
καταβάλει τους καθυστερηµένους µισθούς, την κατήγγειλε στην 
αστυνοµία και την κατηγόρησε για κλοπή. Ο εργοδότης τελικά 
συµφώνησε να πληρώσει το εισιτήριο επιστροφής της Τ. στις 
Φιλιππίνες, όχι όµως και  όχι τους καθυστερηµένους µισθούς 
της, και έτσι επέστρεψε στο σπίτι της. 
 
Η φτώχεια και η περιθωριοποίηση όχι µόνο θέτει τα κορίτσια σε 
κίνδυνο βίας, αλλά επίσης τα εξαναγκάζει να εργάζονται αντί να 
πηγαίνουν στο σχολείο ή για να πληρώσουν τα έξοδα της 
φοίτησής τους. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της UNICEF,το 2007, 
102.000 κορίτσια ηλικίας 6 έως 17 ετών εργάστηκαν ως οικιακές 
βοηθοί στην Αϊτή. Αποµονωµένα από οικογένεια, φίλους και τον 
εξωτερικό κόσµο, τα κορίτσια αυτά είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένα 
στην κακοποίηση. Η Στεφανί είναι ένα από αυτά. Εργάστηκε 
από την ηλικία των 12 ετών, λαµβάνοντας µόνο φαγητό ως 
αµοιβή, και πουλούσε πράγµατα στον δρόµο, προκειµένου να 
χρηµατοδοτήσει την εκπαίδευσή της. Ενώ επέστρεφε σπίτι µε 
την πραµάτεια της και τις εισπράξεις της ηµέρας, της επιτέθηκαν 
τρεις άνδρες και τη βίασαν µε την απειλή όπλου.  Της έκλεψαν 
τα πράγµατα και τα χρήµατά της και αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει την εκπαίδευσή της καθώς δεν µπορούσε να 
καταβάλει τα δίδακτρα. 
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Τα τρία τέταρτα από τους αναλφάβητους ενηλίκους στον 
κόσµο είναι γυναίκες (7). 
 
Η εκπαίδευση είναι ένα δικαίωµα αυτό καθαυτό και είναι 
επίσης µέσον για την απόλαυση άλλων δικαιωµάτων. Η 
έλλειψη εκπαίδευσης έχει ισόβιες συνέπειες. Για τα κορίτσια 
η έλλειψη εκπαίδευσης µειώνει τις ευκαιρίες τους για 
οικονοµική ανεξαρτησία. Αυξάνει την πιθανότητα ότι θα 
συνάψουν πρώιµο γάµο, µε υψηλή συχνότητα κακής υγείας, 
συναισθηµατικής και σωµατικής. Η έλλειψη εκπαίδευσης 
αυξάνει επίσης σηµαντικά τον κίνδυνο µόλυνσης από τον ιό 
HIV και θανάτου κατά τη γέννα. Καθιστά δυσκολότερο για 
τις γυναίκες και τα κορίτσια να κινηθούν µε επιτυχία στην 
κοινωνία και να αξιώσουν τα δικαιώµατά τους.  
 
Η φτώχεια αναγκάζει τις οικογένειες να πάρουν δύσκολες 
αποφάσεις όταν πρέπει να πληρώσουν για την εκπαίδευση 
των παιδιών. Συχνά δίνεται προτεραιότητα στην εκπαίδευση 
των αγοριών έναντι των κοριτσιών, καθώς τα αγόρια 
θεωρούνται ως οι µελλοντικοί τροφοδότες της οικογένειας. 
Σε πολλές χώρες αναµένεται από τα κορίτσια να µοιράζονται 
την οικιακή εργασία µε τις µητέρες τους µέχρι να γίνουν τα 
ίδια σύζυγοι και µητέρες. Παρόλο που υπάρχουν στοιχεία 
ότι οι µορφωµένες µητέρες έχουν πιο υγιή και καλύτερα 
εκπαιδευµένα παιδιά, η εκπαίδευση δεν αντιµετωπίζεται ως 
εξίσου σηµαντική για τις γυναίκες. 
 
Στο Τατζικιστάν, για παράδειγµα, ο συνδυασµός φυλετικών 
στερεοτύπων και του κόστους της φοίτησης συνεπάγεται ότι 
περίπου ένα στα πέντε κορίτσια εγκαταλείπει το σχολείο 
στην ηλικία των 13 ή 14 ετών. Πολλές οικογένειες δεν είναι 
σε θέση να καλύψουν τα απολύτως στοιχειώδη που 
χρειάζονται για την φοίτηση των παιδιών στο σχολείο -  
διδακτικά βιβλία, ρούχα και µεταφορά. 
 

Έτσι, αντί να στέλνουν τα κορίτσια στο σχολείο δίνουν 
προτεραιότητα στην εκπαίδευση των αγοριών που θα τους 
στηρίζουν οικονοµικά αργότερα στη ζωής τους. Πολλά κορίτσια 
δεν ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους αλλά αντ’ αυτής 
φροντίζουν τα µέλη της οικογένειας ή δουλεύουν στα χωράφια ή 
στην αγορά µέχρι να παντρεύουν. 
 
Αµέτρητα κορίτσια εγκαταλείπουν το σχολείο λόγω σεξουαλικής 
παρενόχλησης ή φόβου βίας. Η σεξουαλική παρενόχληση των 
κοριτσιών στο σχολείο συµβαίνει σε όλον τον κόσµο. Μια µελέτη 
στις ΗΠΑ διαπίστωσε ότι το 83% των κοριτσιών στα δηµόσια 
σχολεία ηλικίας 12 έως 16 ετών έχουν βιώσει κάποια µορφή 
σεξουαλικής παρενόχλησης (8).  
 
Ο πρώιµος γάµος είναι άλλος ένας λόγος γιατί τα κορίτσια δεν 
πηγαίνουν στο σχολείο ή το εγκαταλείπουν. Παρά τους νόµους 
που απαγορεύουν τον πρώιµο γάµο, πολλά κορίτσια στον κόσµο 
παντρεύονται µε συνοικέσιο µε µεγαλύτερους άνδρες. Μένουν µε 
λίγη ή καθόλου µόρφωση και λίγες προοπτικές για οικονοµική 
ανεξαρτησία. Η έλλειψη οικονοµικής ανεξαρτησίας µπορεί να 
σηµαίνει ότι οι επιλογές ζωής τους είναι πολύ περιορισµένες. 
 
 

Τα τρία τέταρτα από τους αναλφάβητους 
ενηλίκους στον κόσµο είναι γυναίκες. 
 
 
Μια 27χρονη µητέρα τριών παιδιών από το Ιράκ είπε στη ∆ιεθνή 
Αµνηστία τον Μάιο του 2008 ότι ο πατέρας της την ανάγκασε να 
παντρευτεί έναν µεγαλύτερο άνδρα όταν ήταν µόλις 13 ετών.  
Αργότερα, όπως είπε, ο άνδρας της την κατηγόρησε ψευδώς για 
µοιχεία επειδή ήθελε να την χωρίσει και να αποφύγει το καθήκον 
του να την συντηρεί. Κρατήθηκε στην φυλακή γυναικών της Ερµπίλ 
λόγω των κατηγοριών του άνδρα της. Είπε ότι ως παιδί έλαβε µόνο 
στοιχειώδη εκπαίδευση και µόνη δεν µπορούσε να συντηρήσει τον 
εαυτό της και τα παιδιά της. Τώρα ήλπιζε ότι ο άνδρας της θα της 
επέτρεπε να επιστρέψει στην οικογενειακή στέγη για να ζήσει ως 
«υπηρέτριά» του, αν αυτός το απαιτούσε, προκειµένου να µπορεί 
τουλάχιστον να είναι µε τα παιδιά της.  
 
Σε πολλές χώρες, όταν τα χρήµατα είναι λιγοστά και η εκπαίδευση 
ακριβή, µερικά κορίτσια συνάπτουν σε ερωτικές σχέσεις που δεν 
θα συνήπταν διαφορετικά, όπως για παράδειγµα µε «καλούς 
θείους» («sugar daddies» - ηλικιωµένους άνδρες που τους δίνουν 
δώρα ή µετρητά), προκειµένου να βρουν τα χρήµατα που 
χρειάζονται για το σχολείο. 
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Οι γυναίκες συχνά αντιµετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις – 
γίνονται διακρίσεις εις βάρος τους και τους αρνούνται τα 
δικαιώµατά τους επειδή είναι γυναίκες και επειδή ανήκουν 
σε µια περιθωριοποιηµένη οµάδα. Οι γυναίκες που ζουν 
µέσα στη φτώχεια επίσης αντιµετωπίζουν διακρίσεις επειδή 
είναι φτωχές. 
 
Οι πολλαπλές διακρίσεις συνδέονται στενά µε τη βία κατά 
των γυναικών. ∆ιαµορφώνουν τις µορφές της βίας που 
βιώνει µια γυναίκα. Επίσης κάνει ορισµένες γυναίκες 
περισσότερο ευάλωτες στο να γίνουν στόχος ορισµένων 
µορφών βίας επειδή έχουν χαµηλότερη κοινωνική θέση από 
άλλες γυναίκες και επειδή οι δράστες γνωρίζουν ότι αυτές οι 
γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να καταγγείλουν την 
κακοµεταχείριση ή να ζητήσουν βοήθεια. 
 
Οι διακρίσεις που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες συχνά οδηγεί 
σε αποκλεισµό από την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στην 
προστασία ή σε υπηρεσίες – αποκλεισµός που οφείλεται 
στη φτώχεια και ενισχύει περαιτέρω τη φτώχεια. 
 
Πολλές γυναίκες που ζουν στη φτώχεια δεν έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επειδή δεν έχουν τη 
δυνατότητα να πληρώσουν για αυτές ή επειδή δεν µπορούν 
να πληρώσουν το κόστος της µεταφοράς στις υπηρεσίες 
υγείας. Άλλες αντιµετωπίζουν εµπόδια επειδή είναι 
αγράµµατες, δεν µιλούν την επίσηµη γλώσσα ή δεν τους 
δίνονται οι πληροφορίες που ζητούν. 
 
Οι ανισότητες διαφαίνονται σαφώς από το ύψος της 
µητρικής θνησιµότητας – µία γυναίκα κάθε λεπτό πεθαίνει 
από επιπλοκές κατά την εγκυµοσύνη και τον τοκετό. Η 
µεγάλη πλειοψηφία – πάνω από 95% - είναι φτωχές και 
προέρχονται από αναπτυσσόµενες χώρες. 
 
Στις ανεπτυγµένες χώρες, οι γυναίκες που ανήκουν σε 
φυλετικές ή εθνικές µειονότητες έχουν συχνά περισσότερες 
πιθανότητες να ζουν στη φτώχεια και αντιµετωπίζουν 
περισσότερα εµπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 
(9). 

Για παράδειγµα, στις Η.Π.Α., οι αφροαµερικανίδες έχουν σχεδόν 
τετραπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν στη γέννα από τις λευκές 
γυναίκες (10). 
 
Το Περού έχει ένα από τα µεγαλύτερα ποσοστά µητρικής 
θνησιµότητας στην αµερικανική ήπειρο. Οι περισσότερες από τις 
γυναίκες που πέθαναν κατά την εγκυµοσύνη και τον τοκετό 
προέρχονταν από αγροτικές περιοχές, φτωχές και αυτόχθονες 
γυναίκες, οι οποίες στην πράξη δεν λαµβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες 
υγείας όπως οι υπόλοιπες γυναίκες στη χώρα. Η πρόσβαση των 
γυναικών στο σύστηµα υγείας αντανακλά τις βαθιές ανισότητες 
της περουβιανής κοινωνίας. Οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές 
περιοχές έχουν φτωχή πρόσβαση σε ζωτικής σηµασίας επείγουσα 
γυναικολογική φροντίδα και µπορεί επίσης να µην διαθέτουν 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τη µητρική υγεία. Οι αυτόχθονες 
γυναίκες συχνά αντιµετωπίζουν επιπλέον εµπόδια επειδή δεν 
µιλούν ισπανικά καθώς και λόγω βαθιά ριζωµένων θεσµικών 
προκαταλήψεων. 
 

Οι διακρίσεις συχνά οδηγούν στον 
αποκλεισµό από την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, στην προστασία ή στις 
υπηρεσίες. 
 
Οι γυναίκες στη Ν.Αφρική, ιδίως οι µαύρες γυναίκες, επηρεάζονται 
δυσανάλογα από τη φτώχεια και από την πανδηµία HIV. Η 
κυβέρνηση έχει επεκτείνει την δωρεάν πρόσβαση σε αντιρετροϊκές 
θεραπείες για τους ανθρώπους που ζουν µε τον HIV και το AIDS. 
Όµως, η θεραπεία, η φροντίδα και οι υπηρεσίες στήριξης ακόµη 
παρέχονται κυρίως από τα νοσοκοµεία, που βρίσκονται κάτω από 
µεγάλη πίεση, και όχι από πρωτογενείς υπηρεσίες υγείας. Το 
κόστος µεταφοράς είναι υψηλό σε σχέση µε τα εισοδήµατα των 
ανθρώπων και οι γυναίκες που ζουν σε φτωχές αγροτικές 
κοινότητες συχνά δυσκολεύονται ιδιαίτερα να µεταβούν στα 
νοσοκοµεία για να ξεκινήσουν ή να διατηρήσουν τη θεραπεία τους 
υπό ιατρική επίβλεψη. Πολλές επίσης δεν λαµβάνουν κατάλληλη 
διατροφή, η οποία είναι απαραίτητη για την αντιµετώπιση των 
παρενεργειών των αντιρετροϊκών φαρµάκων. Η χαµηλή κοινωνική 
θέση των γυναικών ενισχύει το πρόβληµα της φτώχειας καθώς 
σηµαίνει ότι δεν µπορούν να λάβουν το δίκαιο µερίδιό τους από 
τους περιορισµένους οικογενειακούς πόρους. Η Τ.Η., που 
γευµατίζει µαζί µε άλλα 12, και κάποιες φορές 20, µέλη της 
οικογένειας του συζύγου της, είπε στη ∆ιεθνή Αµνηστία το Μάιο 
του 2007 ότι όταν υπήρχε έλλειψη τροφής, αυτή ήταν η τελευταία 
που θα έτρωγε. Είπε, «είµαι στο χαµηλότερο σκαλί από όλους». 
 
Σε πολλές χώρες η πρόσβαση στη δικαιοσύνη ουσιαστικά 
αποκλείεται για τις φτωχές γυναίκες των οποίων η µόνη 
δυνατότητα έγκειται στην προσφυγή σε τοπικές, εθιµικές µορφές 
δικαιοσύνης που είναι ιδιαίτερα προκατειληµµένες υπέρ των 
ανδρών 
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Για παράδειγµα, οι γυναίκες που είναι θύµατα ενδοοικογενειακής 
βίας συχνά δεν προστατεύονται από το νόµο. Ο µόνος τρόπος για 
να δραπετεύσουν από την κακοµεταχείριση είναι το διαζύγιο, 
όµως οι νοµικές πρακτικές που διέπονται από διακρίσεις καθώς 
και τα κοινωνικά ήθη κάνουν το διαζύγιο δύσκολο αν όχι αδύνατο. 
 
Οι γυναίκες που ζουν στην αγροτική Σιέρα Λεόνε, για παράδειγµα, 
έρχονται αντιµέτωπες µε µια σειρά εµποδίων εάν αναζητήσουν 
δικαιοσύνη. Ο γάµος, το διαζύγιο, η συντήρηση, η περιουσία και η 
κληρονοµιά διέπονται συχνά από το εθιµικό δίκαιο που διακρίνει 
κατά των γυναικών. Κατά το εθιµικό δίκαιο, που εφαρµόζεται σε 
όλες τις περιοχές έξω από την πρωτεύουσα, η θέση µιας γυναίκας 
στην κοινωνία ισοδυναµεί µε αυτή ενός ανηλίκου. Πριν το γάµο, η 
γυναίκα είναι υποτελής του πατέρα ή του αδελφού της, και µετά το 
γάµο, του συζύγου της. Εάν ο σύζυγος πεθάνει, είναι υποτελής 
ενός αρσενικού συγγενή της, συνήθως του αδελφού της, έως ότου 
να ξαναπαντρευτεί. 

 
 
 
Περού: µια γυναίκα σε ένα σπίτι αναµονής για 
µέλλουσες µητέρες όπου µπορεί να παραµείνει έως 
ότου φτάσει η ώρα να µεταφερθεί στο κοντινό κέντρο 
υγείας για να γεννήσει.  
 
 
 
Σε µια προσπάθεια καταπολέµησης των διακρίσεων κατά 
των γυναικών, το 2007 τέθηκαν σε ισχύ νόµοι για την 
απαγόρευση της ενδοοικογενειακής βίας και για τη ρύθµιση 
της κληρονοµιάς, του γάµου και του διαζυγίου. Όµως, µια 
κυβερνητική οµάδα που συστάθηκε για να βοηθήσει στην 
εφαρµογή τους διαπίστωσε ότι υπήρχε πολύ µικρή 
κατανόηση των διατάξεων των νόµων αυτών εντός των 
κοινοτήτων, και σε µεγάλο βαθµό δεν εφαρµόζονταν. 
 
Πολλές φορές το σθένος και η αποφασιστικότητα µίας µόνο 
γυναίκας που πολέµησε ενάντια στις πολλαπλές διακρίσεις 
άλλαξε το πεδίο των δικαιωµάτων για όλες τις γυναίκες σε 
µια χώρα. 
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H Bhanwari Devi, ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωµάτων και Νταλίτ 
από το Ρατζαστάν, στην Ινδία, είναι µια τέτοια γυναίκα. Το 1992, 
βιάστηκε οµαδικά από πέντε άνδρες Gurjar αφού ειδοποίησε την 
αστυνοµία για το σχεδιαζόµενο γάµο της εννιάµηνης κόρης της. Οι 
άνδρες δικάστηκαν, αλλά ο δικαστής απεφάνθη ότι ο βιασµός δεν 
θα µπορούσε να έχει λάβει χώρα επειδή ένας άνδρας ανώτερης 
κάστας δεν θα µπορούσε να έχει βιάσει µια γυναίκα χαµηλότερης 
κάστας, καθώς και επειδή ήταν πολύ µεγάλη και άσχηµη ώστε να 
βιαστεί από νεαρούς άνδρες. Οι άνδρες καταδικάστηκαν για 
ασήµαντα αδικήµατα και στη συνέχεια απελευθερώθηκαν. Η 
απόφαση οδήγησε σε µια τεράστια εκστρατεία εθνικής εµβέλειας για 
δικαιοσύνη για την Bhanwari Devi, η οποία εξοστρακίστηκε και 
στιγµατίστηκε ως «µολυσµένη από βιασµό» µέσα στην ίδια της την 
κοινότητα. Η εκστρατεία είχε ως αποτέλεσµα νέες νοµικές 
κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε τη σεξουαλική βία στην εργασία 
και η καταγγελία περιστατικών βιασµού στο Ρατζαστάν αυξήθηκε 
κατακόρυφα. Έως σήµερα, αν και η δική της νοµική υπόθεση 
καθυστερεί, η Bhanwari Devi και το συνεχιζόµενο έργο της για την 
υποστήριξη των γυναικών Dalit αποτελούν ένα φάρο ελπίδας για τις 
γυναίκες στο Ρατζαστάν. 

 
 
 
Αγρυπνία προς τιµήν των αγνοούµενων και 
δολοφονηµένων αυτόχθονων γυναικών, Λόφος 
Κοινοβουλίου, Οτάβα, Οκτώβριος 2007. Οι αυτόχθονες 
γυναίκες στον Καναδά αντιµετωπίζουν πολύ 
υψηλότερα ποσοστά βίας από άλλες γυναίκες. 
Σύµφωνα µε την Επαρχιακή Επιτροπή Συνεργασίας 
για τα Αγνοούµενα Πρόσωπα, στην επαρχία του 
Saskatchewan, 60% των µακροχρόνιων υποθέσεων 
αγνοούµενων γυναικών αφορούν αυτόχθονες, αν και 
οι αυτόχθονες γυναίκες αποτελούν µόνο το 6% του 
πληθυσµού.  
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ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα έθιµα, η κουλτούρα και η θρησκεία συνδυάζονται µε τη 
φτώχεια έτσι ώστε να αποκλείουν τις γυναίκες από την 
πρόσβαση στην πολιτική διαδικασία. Εµποδίζονται από το να 
ακουστούν οι ίδιες καθώς και από το να λαµβάνουν 
αποφάσεις για τη ζωή τους, συµπεριλαµβανοµένου του αν και 
πότε θα γίνουν µητέρες. 
 
Η µάχη για τον έλεγχο της ζωής των γυναικών είναι 
περισσότερο εµφανής όσον αφορά το θέµα των αµβλώσεων. 
Κάθε χρόνο οι µη ασφαλείς εκτρώσεις στερούν τη ζωή σε 
χιλιάδες γυναίκες. Είναι ευρέως γνωστό ότι η 
αποποινικοποίηση των αµβλώσεων και η διασφάλιση της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες αναπαραγωγικού 
προγραµµατισµού οικογένειας και υγείας  µειώνει τη µητρική 
θνησιµότητα. Παρόλα αυτά σε πολλές χώρες όπου οι γυναίκες 
υποχρεώνονται να σιωπούν και εξαιρούνται από τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, η πρόσβαση σε τέτοιες 
υπηρεσίες είναι αδύνατη. 
 
Στη Νικαράγουα, τέθηκε σε ισχύ νόµος το 2008 ο οποίος 
ποινικοποιεί όλες τις µορφές αµβλώσεων σε κάθε περίπτωση, 
θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές κοριτσιών και γυναικών και 
εµποδίζοντας τους επαγγελµατίες υγείας να παρέχουν έγκαιρη 
και αποτελεσµατική θεραπεία που µπορεί να σώσει ζωές. Ο 
νόµος επιβάλλει ποινές φυλάκισης για τους επαγγελµατίες 
υγείας που προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη στο έµβρυο, 
ανεξαρτήτως πρόθεσης. Κάποιες ιατρικές παρεµβάσεις κατά 
τη διάρκεια της εγκυµοσύνης ή τον τοκετό µπορεί να 
καταλήξουν σε ακούσιο τραυµατισµό ή θάνατο του εµβρύου, 
και το ιατρικό προσωπικό µπορεί να θεωρεί ότι δικαιολογείται 
να καθυστερήσει ή να αρνηθεί θεραπεία για ασθένειες όπως ο 
καρκίνος, προκειµένου να ολοκληρωθεί ο τοκετός. Ο νόµος 
µπορεί να οδηγήσει στην τιµωρία κοριτσιών και γυναικών που 
έχουν υποστεί αποβολή, καθώς συχνά είναι αδύνατος ο 
διαχωρισµός των φυσικών από τις εκούσιες αµβλώσεις. 
 
 
 
 
 
 
 

Το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που µένουν έγκυες 
ως αποτέλεσµα βιασµού ή αιµοµιξίας είναι πλέον 
υποχρεωµένες να ολοκληρώσουν την εγκυµοσύνη είναι 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους. Η µεγάλη 
πλειοψηφία των κοριτσιών που µένουν έγκυες ως αποτέλεσµα 
βιασµού ή αιµοµιξίας στη Νικαράγουα είναι πολύ νέες – 
µεταξύ 10 και 14 ετών (11). Για αυτά τα κορίτσια το µέλλον 
πλέον φαντάζει πολύ θλιβερό καθώς δεν άλλη επιλογή από το 
να συνεχίσουν την εγκυµοσύνη, αλλιώς θα αντιµετωπίσουν 
δίωξη και θα θέσουν την υγεία τους σε κίνδυνο αναζητώντας 
µη ασφαλή παράνοµη έκτρωση. Μία νεαρή επιζήσασα από 
βιασµό είπε, «πολλές φορές αισθανόµουν ότι ήθελα να 
αυτοκτονήσω – η δίκη ήταν σαν ένας 10µηνος εφιάλτης… 
όταν η υπόθεση απορρίφθηκε, έπαθα υστερία… πέρα από 
όλα τα άλλα, είχα και ένα µωρό από αυτόν το οποίο έπρεπε 
να αποδεχθώ. Αυτό που µου συνέβη διέλυσε τα όνειρά µου, 
τις ελπίδες µου – ήθελα να γίνω κάποια που θα εργαζόταν 
εκτός σπιτιού αλλά περνάω όλη µου τη µέρα σπίτι 
φροντίζοντας το µωρό». 
 
Εάν οι γυναίκες και τα κορίτσια ακολουθήσουν τις επιλογές 
τους, µερικές φορές το πληρώνουν µε τη ζωή τους. Η Du’a 
Khali Aswad λιθοβολήθηκε µέχρι θανάτου στο δρόµο από µια 
οµάδα ανδρών µπροστά σε µεγάλο πλήθος στις 7 Απριλίου 
2007 στη Bashika, κοντά στη βόρεια πόλη της Μοσούλης στο 
Ιράκ. Η δολοφονία της βιντεοσκοπήθηκε από περαστικό και 
κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο. Αναφέρθηκε ότι µεταξύ 
των ανδρών που τη δολοφόνησαν ήταν και άνδρες συγγενείς 
της. Το «έγκληµά» της στα µάτια τους ήταν ότι το 17χρονο 
µέλος της µειονότητας Yezidi είχε συνάψει σχέση µε ένα νεαρό 
µουσουλµάνο σουνίτη. Άλλοι άνθρωποι, µεταξύ των οποίων 
και µέλη των τοπικών δυνάµεων ασφαλείας, είδαν τη 
δολοφονία αλλά απέτυχαν να παρέµβουν. Είχε ζητήσει 
βοήθεια τόσο από την τοπική αστυνοµία και το τοπικό 
γραφείο του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος του Κουρδιστάν, αλλά 
απλώς την παρέπεµψαν σε έναν τοπικό αρχηγό κοινότητας, ο 
οποίος απλώς αποδέχθηκε τις διαβεβαιώσεις εκ µέρους της 
οικογένειάς της ότι δεν θα της έκαναν κακό. 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περισσότεροι από 1 δισεκατοµµύριο άνθρωποι – στην 
πλειοψηφία τους γυναίκες – ζουν σε µία από τις 200.000 
παραγκούπολεις ή εσωτερικούς καταυλισµούς σε όλο τον 
κόσµο (12). Οι παραγκούπολεις διαθέτουν κοινά 
χαρακτηριστικά: ανεπαρκής στέγαση, υγιεινή και 
αποχέτευση, φτωχές υπηρεσίες ύδρευσης και 
ηλεκτροδότησης, υπερπληθυσµός, έκθεση σε τοξικές ουσίες 
στο περιβάλλον και υψηλά επίπεδα βίας. 
 
Πολλές γυναίκες µεταναστεύουν στις πόλεις προς 
αναζήτηση µιας καλύτερης ζωής ή για να αποδράσουν από 
την κακοµεταχείριση στα χωριά τους. Στις παραγκούπολεις 
είναι πιθανό να βρεθούν αντιµέτωπες µε παρόµοια 
προβλήµατα όπως αυτά που προσπάθησαν να αφήσουν 
πίσω τους – φτώχεια, βία και αστυνοµική βιαιότητα. Οι 
δυσκολίες της καθηµερινής ζωής ενισχύονται από το 
γεγονός ότι νόµοι ιδιοκτησίας που διέπονται από διακρίσεις 
απαγορεύουν στις γυναίκες το δικαίωµα να κατέχουν νόµιµα 
την περιουσία τους. 

 
Η βία κατά των γυναικών καλπάζει στις 
παραγκούπολεις. 
 
Οι γυναίκες που δεν διαθέτουν την ασφάλεια της κατοχής 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε βίαιες εξώσεις. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι εξώσεις πραγµατοποιούνται 
χωρίς κατάλληλη διαδικασία, διαβούλευση, κατάλληλη 
ειδοποίηση ή αποζηµίωση. Τα αποτελέσµατα της βίαιης 
έξωσης µπορεί να είναι καταστροφικά, ιδίως για ανθρώπους 
που ήδη ζουν στη φτώχεια. Οι βίαιες εξώσεις έχουν ως 
αποτέλεσµα όχι µόνο άνθρωποι να χάνουν την κατοικία τους 
(την οποία πολλές φορές έχουν χτίσει µε τα ίδια τους τα 
χέρια) και τα προσωπικά τους είδη, αλλά επίσης και τα 
κοινωνικά τους δίκτυα. Μετά τις βίαιες εξώσεις, οι άνθρωποι 
µπορεί να µην έχουν πλέον πρόσβαση σε καθαρό νερό, 
φαγητό, υγιεινή, εργασία, υγεία ή εκπαίδευση. Λόγω του 
ρόλου τους εντός της οικογένειας, οι γυναίκες σηκώνουν το 
µεγάλο βάρος αυτής της στέρησης. 

 
 
Η κα Dibbie, 75 ετών, µε γείτονες δίπλα στα συντρίµµια του 
σπιτιού της στη Farcha, N’Djamena, στο Τσαντ. Έζησε εδώ για 
πάνω από 40 χρόνια και έβγαζε τα προς το ζην πουλώντας 
τοπικά ποτά. Το σπίτι της καταστράφηκε σε µια κυβερνητική 
εκστρατεία κατεδαφίσεων και υποχρεωτικών εξώσεων το 
2008 που έκανε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους και 
τους στέρησε τα µέσα διαβίωσης.  
 
Οι αξιωµατούχοι που πραγµατοποιούν τις βίαιες εξώσεις συχνά 
χρησιµοποιούν υπερβολική βία κατά των κατοίκων. Οι υπεύθυνοι 
για τέτοιες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων σπάνια 
λογοδοτούν. 
 
Σε µια έρευνα έξι µεγάλων πόλεων ανά τον κόσµο, το Κέντρο 
∆ικαιωµάτων Στέγασης και Εξώσεων διαπίστωσε ότι η βία κατά 
των γυναικών ήταν «καλπάζουσα» στις παραγκούπολεις (13). Οι 
εγκληµατικές συµµορίες γεµίζουν το κενό που αφήνεται από µια 
απούσα πολιτεία και η βία γίνεται µέρος της καθηµερινής ζωής, 
ιδίως για τις γυναίκες. Τα εγκλήµατα σπάνια καταγγέλλονται λόγω 
της έλλειψης αστυνοµικών τµηµάτων καθώς και της εχθρότητας 
απέναντι στους κατοίκους των παραγκουπόλεων εκ µέρους της 
αστυνοµίας. 
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Η 16χρονη Blanche βιάστηκε από αρκετούς άνδρες µε την 
απειλή όπλου ενώ διάβαζε τα µαθήµατά της στο φως µιας από 
τις λίγες λάµπες δρόµου που ακόµη λειτουργούσαν κοντά στο 
σπίτι της γιαγιάς της στη γειτονιά Carrefour Feuilles κοντά 
στην πρωτεύουσα της Αϊτής Πορτ-ο-Πρινς. Η γιαγιά της 
Blanche την πήγε σε µια κλινική αλλά την αποθάρρυνε από το 
να καταγγείλει την επίθεση στην αστυνοµία, πιστεύοντας ότι 
θα ήταν µάταιο. 
 
Τον Ιανουάριο του 2007, αξιωµατούχοι της στρατιωτικής 
αστυνοµίας σταµάτησαν ένα 14χρονο κορίτσι και ένα έφηβο 
αγόρι στη φαβέλα (παραγκούπολη) του Jardim Elba στο Σάο 
Πάολο της Βραζιλίας. Μεταφέρθηκαν σε µια κοντινή αυλή 
σχολείου και ξυλοκοπήθηκαν µε ραβδιά. Το κορίτσι 
κακοποιήθηκε σεξουαλικά από έναν από τους αξιωµατούχους. 
Την υπόθεση ανέλαβε το Κέντρο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
Sapopemba, το οποίο ανέφερε τους αστυνοµικούς που είχαν 
εµπλακεί. Λίγες µέρες αργότερα, ο αστυνοµικός που είχε 
κατηγορηθεί για τη σεξουαλική κακοποίηση του κοριτσιού τη 
συνέλαβε για εµπόριο ναρκωτικών και τέθηκε υπό κράτηση για 
δύο εβδοµάδες οπότε ο εισαγγελέας απέρριψε τις κατηγορίες 
ως αβάσιµες. Συνεχίζει να λαµβάνει απειλές για τη ζωή της 
από αστυνοµικούς. 

 

Μια γυναίκα κρατάει ένα παιδί στο Vidigal, Ρίο ντε Τζανέιρο, 
2006. Το στρατιωτικό όχηµα στο φόντο, που είναι γνωστό 
ως caveirao (µεγάλο κρανίο), χρησιµοποιείται για την 
αστυνόµευση των κοινοτήτων αυτών. Η ∆ιεθνής Αµνηστία 
γνωρίζει ότι ένας αριθµός γυναικών και κοριτσιών στις 
φαβέλες (παραγκούπολεις) της Βραζιλίας έχουν σκοτωθεί 
σε διασταυρούµενα πυρά µεταξύ αστυνοµικών δυνάµεων 
και εµπόρων ναρκωτικών, ή µεταξύ αντίπαλων συµµοριών.  
 
Η έλλειψη ατοµικών εγγράφων ή αναγνώρισης επίσηµης 
διεύθυνσης προσθέτει στην ανασφάλεια και αποκλεισµό των 
κατοίκων των παραγκουπόλεων, περιορίζοντας την πρόσβασή 
τους σε πιστώσεις, δηµόσιες υπηρεσίες, επίσηµη εργασία και 
ακόµη και στο δικαίωµα ψήφου. Οι γυναίκες που ζουν σε 
παραγκούπολεις συχνά εµποδίζονται από τη συµµετοχή στις 
διαδικασίες και τις αποφάσεις που επηρεάζουν την 
καθηµερινότητά τους. 
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ΕΝΟΠΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μια γυναίκα παλεύει ενάντια στην καταιγίδα στον 
καταυλισµό Kibati για εκτοπισµένα άτοµα βόρεια της 
Γκόµα, ανατολική Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, 
Νοέµβριος 2008.  
 

 
Η ανασφάλεια αγγίζει τα πλέον βάρβαρα όριά της σε 
περιόδους ένοπλης σύγκρουσης. Η φτώχεια δηµιουργεί 
τις συνθήκες για σύγκρουση και η σύγκρουση µε τη 
σειρά της οδηγεί σε µεγαλύτερη εξαθλίωση τους 
πληθυσµούς. Στην Αφρική, η ένοπλη σύγκρουση 
αποτελεί σηµαντική αιτία φτώχειας καθώς οι άνθρωποι 
εκτοπίζονται, τα κοπάδια τους καταστρέφονται και τα 
κοινωνικά τους δίκτυα αποδιοργανώνονται.  
 
Σε πολλές συγκρούσεις οι επιθέσεις εναντίον πολιτών 
έχουν αποτελέσει συνειδητή στρατηγική για την 
τροµοκράτηση του πληθυσµού και την κατάληψη της γης. 
Ο εξαναγκασµός των ανθρώπων σε φυγή µέσω της 
στέρησης των µέσων διαβίωσής τους είναι στρατιωτική 
στρατηγική. Οι γυναίκες και τα κορίτσια στοχοποιούνται 
εκ προθέσεως µε πράξεις σεξουαλικής βίας ως µια άλλη 
στρατηγική για την αποδόµηση των κοινοτήτων. 

 

Και οι δύο αυτές στρατηγικές διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
σύγκρουσης στο Νταρφούρ, Σουδάν. Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι 
του Νταρφούρ διέφυγαν από το Σουδάν στο γειτονικό Τσαντ. Τώρα 
ζουν σε σκηνές και παλεύουν για την επιβίωση µέσω βοήθειας. Οι 
γυναίκες και τα παιδιά πρέπει να αποµακρύνονται από τους 
καταυλισµούς για να φέρουν νερό ή καυσόξυλα, κάτι που τις κάνει 
ευάλωτες σε επιθέσεις από ένοπλες οµάδες αντίστασης, ληστές ή 
ντόπιους κατοίκους. ∆εν είναι ασφαλείς ούτε µέσα στους 
καταυλισµούς, καθώς τα επίπεδα επιθέσεων και βίας είναι υψηλά. 
 
Η Μάριαµ, µητέρα δύο παιδιών, βιάστηκε στον προσφυγικό 
καταυλισµό της Gaga στο ανατολικό Τσαντ. Έχει ζήσει στον 
καταυλισµό για περισσότερα από έξι χρόνια, από την έναρξη της 
σύγκρουσης στο Νταρφούρ, και για τα τελευταία τρία χρόνια είναι 
κοινωνική λειτουργός. Ένας από τους συναδέλφους της, ένας άντρας 
από το Τσαντ, τη βίασε. Αν και έχασε τη δουλειά του, δεν διεξήχθη 
καµία επίσηµη έρευνα ή διαδικασία. Ο άντρας ζει ελεύθερος σε µια 
γειτονική πόλη ενώ η Μάριαµ πρέπει να ζήσει µε τις συνέπειες του 
βιασµού: «∆εν θέλω πια ούτε να πάω να φέρω νερό γιατί αισθάνοµαι 
ότι όλοι µε κοιτούν». 
 

Οι φωνές των γυναικών ακόµη δεν έχουν 
ακουστεί ούτε τους έχει δοθεί η θέση που 
δικαιούνται στην αναζήτηση για την ειρήνη. 
 
 
Αρκετά συχνά το τέλος των ανοιχτών εµπόλεµων συγκρούσεων 
ακολουθείται όχι από ειρήνη, αλλά από συνεχιζόµενη ένοπλη βία, 
αφήνοντας εκτεθειµένους τους πολίτες, και ιδιαίτερα τις γυναίκες, σε 
κίνδυνο. Στην ανατολική Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (DRC), οι 
εκτεταµένοι βιασµοί και άλλων ειδών σεξουαλική βία κατά των 
γυναικών και κοριτσιών συνεχίζονται, παρά τις διάφορες ειρηνευτικές 
συµφωνίες. Οι περισσότεροι βιασµοί πραγµατοποιούνται µε σχεδόν 
απόλυτη ατιµωρησία από τους στρατιώτες και τα µέλη των διάφορων 
ένοπλων οµάδων. 
 
Οι ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις στην ανατολική Λαϊκή ∆ηµοκρατία 
του Κονγκό (DRC), που έγιναν µε τη διαµεσολάβηση της διεθνούς 
κοινότητας, δεν έδωσαν επαρκή προσοχή στις ανάγκες των γυναικών 
που ζουν στην περιοχή των συγκρούσεων και απέτυχαν να 
εξαλείψουν την εκτεταµένη βαρβαρότητα εναντίον των γυναικών και 
των κοριτσιών. Αυτό συνέβη παρά τις σαφείς απαιτήσεις των 
Ψηφισµάτων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών αριθ. 
1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) και 1889 (2009) για την 
Ειρήνη και Ασφάλεια των Γυναικών, σύµφωνα µε τα οποία οι 
γυναίκες θα πρέπει να συµµετέχουν στην πρόληψη και την επίλυση 
των συγκρούσεων καθώς και στις ειρηνευτικές διαδικασίες. Στη 
∆ιάσκεψη της Γκόµα για την ειρήνη τον Ιανουάριο του 2008, οι 
γυναίκες από την ανατολική Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (DRC) 
διαµαρτυρήθηκαν: «Οι φωνές των γυναικών ακόµη δεν έχουν 
ακουστεί ούτε τους έχει δοθεί η θέση που δικαιούνται στην 
προσπάθεια για την ειρήνη. Και όµως, µαζί µε τα παιδιά, οι γυναίκες 
είναι τα κύρια θύµατα των διάφορων µορφών βίας» (14). 
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Στις περισσότερες χώρες όπου έχει διαδραµατιστεί µια ένοπλη 
σύγκρουση, οι ειρηνευτικές διαδικασίες έχουν αποτύχει να 
διασφαλίσουν τη συµµετοχή των γυναικών, να αντιµετωπίσουν 
τη µακροχρόνια επίδραση της σεξουαλικής βίας στις ζωές των 
γυναικών ή να ενσωµατώσουν τα δικαιώµατα των γυναικών σε 
προγράµµατα ανασυγκρότησης µετά το τέλος της σύγκρουσης.  
 
Κατά τη διάρκεια του πολέµου στη Βοσνία Ερζεγοβίνη από το 
1992 έως το 1995, οι γυναίκες και τα κορίτσια υπόκεινταν σε 
βιασµούς και άλλες µορφές σεξουαλικής βίας σε µαζική 
κλίµακα. Ως αποτέλεσµα, πολλές υποφέρουν από σοβαρά 
σωµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα αλλά πολύ λίγες 
γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για ιατρική 
βοήθεια ή ψυχολογική στήριξη. 

 
 
Αυτή η γυναίκα βιάστηκε από στρατιώτες όταν ήταν µόλις 
13 χρονών, κατά τη διάρκεια του πολέµου 1992-1995 στη 
Βοσνία Ερζεγοβίνη. ∆εκάδες χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια 
βιάστηκαν κατά τη σύγκρουση, όµως µόνο ελάχιστοι 
δράστες αντιµετώπισαν τη δικαιοσύνη και οι αρχές 
απέτυχαν να διασφαλίσουν επαρκείς αποζηµιώσεις στους 
επιζήσαντες. 
 

 
Το κοινωνικό στίγµα που προκύπτει από το βιασµό συχνά τις 
σπρώχνει σε µία ζωή στα περιθώρια της κοινωνίας, ενώ πολλές 
τις χώρισαν οι σύζυγοί τους όταν έµαθαν ότι είχαν βιαστεί. 
Πολλές από αυτές τις γυναίκες ζουν µέσα στη φτώχεια, ανίκανες 
να διατηρήσουν µια σταθερή δουλειά. Μερικές δεν επέστρεψαν 
στα σπίτια τους γιατί συνεχίζουν να φοβούνται για την 
ασφάλειά τους. Περισσότερα από 14 χρόνια µετά τον πόλεµο, οι 
αρχές απέτυχαν να διασφαλίσουν τη δικαιοσύνη και την επαρκή 
αποζηµίωση στις γυναίκες επιζώντες από σεξουαλική βία. 
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ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΙΛΟΥΝ 
ΑΝΟΙΧΤΑ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
∆ηµοσιογράφοι διαµαρτύρονται για τη δολοφονία της 
Uma Singh στο Νεπάλ τον Ιανουάριο του 2009. Η 
26χρονη δηµοσιογράφος και ακτιβίστρια σκοτώθηκε 
µε χτυπήµατα από µπαλτά στο σπίτι της από 
συµµορία 15 ατόµων. Η Uma Singh εργαζόταν για το 
ραδιοφωνικό σταθµό Radio Today FM και το ∆ίκτυο 
Υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των 
γυναικών. Μερικά από τα άρθρα της είχαν γίνει 
δηµοφιλή στην περιοχή, ειδικά αυτά στα οποία 
υπερασπιζόταν τα δικαιώµατα των γυναικών και 
ασκούσε κριτική στο σύστηµα προίκας στο Νεπάλ.  
 

 
Όταν οι γυναίκες  και τα κορίτσια γνωρίζουν ότι έχουν 
δικαιώµατα, θα τα απαιτήσουν παρά τα εµπόδια που 
µπορεί να αντιµετωπίσουν. Υπάρχουν ενθαρρυντικά 
παραδείγµατα από όλο τον κόσµο. 
 
Η οκτάχρονη Nojoud Ali έθεσε νοµικό προηγούµενο το 
2008 όταν έγινε η πρώτη νύφη-παιδί στην Υεµένη που 
ζήτησε διαζύγιο στο δικαστήριο. Η Nojoud απέδρασε µε 
ταξί και πήγε µόνη της στο γραφείο ενός δικαστή για να 
ζητήσει διαζύγιο από τον 30χρονο σύζυγό της ο οποίος 
την κακοποιούσε σωµατικά και σεξουαλικά επί δύο 
µήνες.  
 

Επίσης κατέθεσε µήνυση εναντίον του πατέρα της ο οποίος την 
ανάγκασε να παντρευτεί. Αν και οι νύφες-παιδιά είναι σύνηθες 
φαινόµενο στην Υεµένη, αυτή ήταν η πρώτη υπόθεση που έφτασε στο 
δικαστήριο. Η Nojoud στάθηκε τυχερή καθώς ο συγκεκριµένος 
δικαστής ήταν µε το µέρος της, έβαλε τον άντρα της και τον πατέρα 
της στη φυλακή, διέλυσε το γάµο και τη φιλοξένησε πριν να τη στείλει 
στο σπίτι του θείου της. Όµως σύµφωνα µε το νόµο της Υεµένης, ούτε 
ο πατέρας ούτε ο σύζυγος διέπραξαν κάποιο έγκληµα. Αν και ο 
αστικός κώδικας στην Υεµένη θέτει το κατώτερο όριο ηλικίας για γάµο 
στα 15 χρόνια, οι γονείς µπορούν να υπογράψουν συµβόλαιο γάµου 
για νεότερα παιδιά. Η υπόθεση της Nojoud κίνησε το ενδιαφέρον 
διεθνώς και ενθάρρυνε και άλλα κορίτσια σε παρόµοια κατάσταση να 
ζητήσουν τα δικαιώµατά τους. Το Φεβρουάριο του 2009, µετά από 
άσκηση πίεσης από µη κυβερνητικές οργανώσεις, το Κοινοβούλιο της 
Υεµένης υιοθέτησε σχέδιο νόµου για την αύξηση του κατώτερου ορίου 
ηλικίας για γάµο από τα 15 στα 17 έτη, και την υποχρεωτική 
επικύρωση των συµβολαίων γάµου από δικαστή. Το σχέδιο νόµου 
δεν έχει επικυρωθεί ακόµη από τον Πρόεδρο.  
 
Όταν οι γυναίκες µιλούν ανοιχτά και ζητούν τα δικαιώµατά τους ή τα 
δικαιώµατα άλλων περιθωριοποιηµένων οµάδων, αντιµετωπίζουν 
σοβαρούς κινδύνους γιατί έρχονται αντιµέτωπες µε πολιτιστικές ή 
κοινωνικές αντιλήψεις και αποτελούν απειλή για κεκτηµένα 
συµφέροντα. Οι γυναίκες υποστηρικτές των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων µπορεί να αποτελέσουν στόχο µελών της κοινότητας ή 
οργανωµένων πολιτικών ή θρησκευτικών οµάδων επειδή δεν 
εναρµονίζονται µε τις απόψεις τους. Μερικές φορές παρενοχλούνται 
από τις αρχές. Στη Ζιµπάµπουε, για παράδειγµα, µέλη της 
οργάνωσης για τα δικαιώµατα των γυναικών WOZA συνελήφθησαν 
επανειληµµένα από το Φεβρουάριο του 2003 επειδή διαδήλωναν 
ειρηνικά κατά της χειροτέρευσης της κατάστασης των κοινωνικών, 
οικονοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων. Ήταν ανάµεσα στους 
στόχους όταν η κυβέρνηση προέβη σε εκκαθαρίσεις κατά της 
κοινωνίας των πολιτών και ακτιβιστών της αντιπολίτευσης µετά τον 
πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών το Μάρτιο του 2008, και 
περισσότεροι από 30 ακτιβιστές της WOZA συνελήφθησαν το 2009, 
πολλοί από τους οποίους αντιµετωπίζουν δίκη µε την κατηγορία της 
διασάλευσης της ειρήνης. Τα µέλη της WOZA εξακολουθούν να 
δείχνουν µεγάλη αντοχή και γενναιότητα στις δύσκολες συνθήκες. 
 
Μερικές φορές οι κυβερνήσεις είναι συνένοχοι στη βία κατά των 
γυναικών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων γιατί δεν 
παίρνουν µέτρα για να την αποτρέψουν. 
 
Οι γυναίκες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µπορούν 
να στιγµατιστούν και να κατηγορηθούν ότι υπονοµεύουν τις αξίες και 
τις παραδόσεις του πολιτισµού τους. Μπορεί να υπόκεινται σε 
συγκεκριµένες µορφές βίας και παρενόχλησης λόγω του φύλου τους 
συµπεριλαµβανοµένων επιθέσεων µε οξύ, βιασµών και άλλης 
σεξουαλικής βίας. 
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Η Sahar Hussain al-Haideri, µια 44χρονη δηµοσιογράφος και 
υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, πυροβολήθηκε 
και σκοτώθηκε στις 7 Ιουνίου 2007 στη Μosul, στο Ιράκ. Είχε 
δηµοσιοποιήσει συχνά την κατάσταση των γυναικών και είχε 
ασκήσει κριτική σε ισλαµικές ένοπλες οµάδες για τις επιθέσεις 
τους στα ανθρώπινα δικαιώµατα των γυναικών. Είχε επιζήσει 
από απόπειρα απαγωγής και είχε λάβει αρκετές απειλές 
θανάτου. Μια ένοπλη ισλαµική οµάδα, η Ansar al-Islam, 
αναφέρθηκε ότι ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία της.  
 

«Λαµβάνω απειλές θανάτου και 
προσπάθησαν να απαγάγουν τον 9χρονο 
γιο µου… αυτοί που ήταν εκεί και µε 
απειλούσαν έλεγαν καθαρά ότι θα πρέπει 
να κλείσω το άσυλο για τις γυναίκες σε 
κίνδυνο και αν δεν το κάνω θα 
αντιµετωπίσω τις συνέπειες». 
Η Shala, που διευθύνει καταφύγιο για γυναίκες σε κίνδυνο βίας στο 
Αφγανιστάν. 
 

 
 
Γυναίκες επιζήσαντες του στρατιωτικού συστήµατος 
σεξουαλικής υποδούλωσης της Ιαπωνίας και ακτιβιστές 
διαδηλώνουν έξω από την πρεσβεία της Ιαπωνίας στη 
Νότια Κορέα, ζητώντας µια επίσηµη συγγνώµη. Έως και 
200.000 γυναίκες και κορίτσια υποχρεώθηκαν µε τη βία σε 
σεξουαλική υποδούλωση από τον Αυτοκρατορικό Στρατό 
της Ιαπωνίας πριν και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου 
Πολέµου. Ταπεινωµένες και ντροπιασµένες, οι επιζήσαντες 
παρέµειναν σιωπηλές για δεκαετίες. Οι γυναίκες που 
υποχρεώθηκαν σε σεξουαλική υποδούλωση, οι «γυναίκες 
της παρηγοριάς», υπέφεραν από κακή σωµατική και ψυχική 
υγεία, αποµόνωση, ντροπή και συχνά απόλυτη φτώχεια ως 
αποτέλεσµα της υποδούλωσής τους. 
 
 
Είτε ενεργούν ως υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωµάτων είτε 
απλά ως µέλη των οικογενειών και των κοινοτήτων τους, οι 
γυναίκες οδηγούν την κοινωνική πρόοδο και την προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων για όλους. Σε µερικές χώρες, οι 
γυναίκες συµµετέχουν ενεργά στην πολιτική διαδικασία και 
έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα προς την πολιτική και οικονοµική 
ισότητα. Σε άλλες όµως, αντιµετωπίζουν πολιτικές δυνάµεις που 
επιχειρούν να ανατρέψουν αυτά που έχουν κερδίσει οι γυναίκες 
προς την κατεύθυνση της ισότητας. 
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ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ 
 
 
 
 
 
Οι συνεχιζόµενες εκστρατείες από ακτιβιστές για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα των γυναικών τις τελευταίες 
δεκαετίας έχουν ενισχύσει σηµαντικά τη δέσµευση της 
διεθνούς κοινότητας για την προώθηση των δικαιωµάτων 
των γυναικών. Τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό 
επίπεδο, υπάρχουν νοµικά δεσµευτικές συµφωνίες για 
την προστασία και την προώθηση των δικαιωµάτων των 
γυναικών. Μια βασική αρχή των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων είναι η ισότητα µεταξύ ανδρών και 
γυναικών. Η αρχή αυτή αντανακλάται σε όλα τα πρότυπα 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  
 
Ειδικά επικεντρώνονται στα δικαιώµατα των γυναικών: η 
Συνθήκη για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων 
κατά των γυναικών και η Πλατφόρµα ∆ράσης του 
Πεκίνου. 
 
Η Συνθήκη για την εξάλειψη όλων των µορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών βασίζεται στην αρχή ότι 
όλες οι γυναίκες έχουν ανθρώπινα δικαιώµατα. Ως 
βασική συνθήκη θεωρεί ότι η διασφάλιση της ισότητας 
µεταξύ αντρών και γυναικών είναι υποχρέωση της 
πολιτείας, και ότι το κράτος πρέπει να αλλάξει τους 
νόµους και τις συµπεριφορές που ευνοούν την ανισότητα. 
Ερµηνεύει τη βία και τις διακρίσεις κατά των γυναικών ως 
µορφές ανισότητας και καλεί τα κράτη να την εξαλείψουν 
στο νόµο και στην πράξη. Όταν κρατικοί λειτουργοί και 
ιδιώτες παραβιάζουν το δικαίωµα στην ισότητα, θα 
πρέπει να εµποδίζονται. Η Συνθήκη διατυπώνει 
συγκεκριµένα δικαιώµατα που πρέπει να απολαµβάνουν 
οι γυναίκες και τα κορίτσια, και αναγνωρίζει 
συγκεκριµένα εµπόδια όσον αφορά την ίση απόλαυση 
των εν λόγω δικαιωµάτων, όλα από τα οποία σχετίζονται 
µε την εξάλειψη της φτώχειας των γυναικών. 
 
Η Πλατφόρµα ∆ράσης του Πεκίνου διαπραγµατεύτηκε και 
υιοθετήθηκε από 180 κράτη ως αποτέλεσµα της Τέταρτης 
∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για τις 
Γυναίκες το 1995 στο Πεκίνο, Κίνα. Η Πλατφόρµα του 
Πεκίνου είναι πολύ σηµαντική καθώς αναπτύχθηκε µε τη 
συµµετοχή του γυναικείου κινήµατος και συµπεριέλαβε 
τις ανησυχίες τοπικών οργανώσεων γυναικών. 
Αναγνωρίζει 12 σηµαντικούς τοµείς ενδιαφέροντος, 
µεταξύ των οποίων η βία κατά των γυναικών και η 
φτώχεια των γυναικών. 

 
 

 
Γυναίκες του Ιράκ που διαδηλώνουν µπροστά στο Κουρδικό 
Κοινοβούλιο το 2007 ενάντια στη δολοφονία της Du’a Khalil 
Aswad. Λιθοβολήθηκε µέχρι θανάτου στο δρόµο λόγω της φιλίας 
της µε ένα νεαρό άντρα τον οποίο η οικογένειά της δεν ενέκρινε. 
©Rewan 
 
 
Επί του παρόντος η µεγαλύτερη παγκόσµια ανταπόκριση όσον 
αφορά τη φτώχεια αντανακλάται στους Αναπτυξιακούς Στόχους της 
Χιλιετίας (MDGs). Οι οκτώ στόχοι συµφωνήθηκαν από όλες τις 
κυβερνήσεις το 2000 και διατυπώνουν όσα η διεθνής κοινότητα 
ελπίζει να επιτύχει έως το 2015. Ως µια προσπάθεια για την 
καταπολέµηση της φτώχειας και την επίτευξη προόδου για το σκοπό 
αυτό, συνιστούν σηµαντικό επίτευγµα καθώς αντανακλούν µια 
παγκόσµια συµφωνία. Από την άλλη µεριά, µε τον τρόπο µε τον 
οποίο είναι δοµηµένοι, αποκρύπτουν τις συνεχιζόµενες διακρίσεις και 
αποτυγχάνουν να εντοπίσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων που κρατούν τους ανθρώπους στη φτώχεια. Αν και 
ορισµένοι στόχοι επικεντρώνονται σε  θέµατα φύλου, τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα των γυναικών αντανακλούνται µόνο µερικώς στους 
Στόχους. Απαιτούνται αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο τα µέτρα των 
Ηνωµένων Εθνών κατευθύνονται προς την επίτευξη των Στόχων, 
ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες και τα κορίτσια που ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας. 
 
Το διεθνές σύστηµα πρέπει να βοηθήσει στην προστασία των 
δικαιωµάτων των γυναικών σε πολλές χώρες όπου οι κυβερνήσεις 
αποτυγχάνουν να τηρήσουν τις δεσµεύσεις τους. Σε εθνικό επίπεδο, 
υπάρχουν σε πολλές χώρες νόµοι για την προστασία των 
δικαιωµάτων των γυναικών και την προώθηση της ισότητας των δύο 
φύλων. Όµως, οι νόµοι αυτοί δεν µπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των 
γυναικών εάν δεν εφαρµόζονται. ∆εν υπάρχουν νόµιµες δικαιολογίες 
για να αιτιολογήσουν τους λόγους για τους οποίους οι κυβερνήσεις 
έχουν αποτύχει να εφαρµόσουν πλήρως – και αποτελεσµατικά – τους 
εθνικούς και διεθνείς νόµους που έχουν ψηφιστεί τις τελευταίες 
δεκαετίες για να δώσουν τέλος στις διακρίσεις και τη βία κατά των 
γυναικών. Ένα είναι σίγουρο: η ισότητα και τα δικαιώµατα µπορούν 
να επιτευχθούν µόνο εφόσον οι γυναίκες συµµετέχουν ενεργά στις 
πολιτικές διαδικασίες και όταν οι φωνές τους ακούγονται. 
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19 Η ΠΑΓΙ∆Α ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 
Γυναίκες, βία και φτώχεια 

 

Ο ∆ΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ 
 
 
Η οικονοµική ανάπτυξη δεν επαρκεί για 
την καταπολέµηση της φτώχειας, ειδικά 
για τις γυναίκες και τα κορίτσια στα οποία 
δεν αποδίδεται το δίκαιο µερίδιο 
εισοδήµατος, πόρων και ισχύος. Η 
ανάπτυξη σε πολλές χώρες δε σηµαίνει 
βελτίωση της κατάστασης των 
περιθωριοποιηµένων οµάδων, οπότε µια 
γενική άνοδος των επιπέδων εισοδήµατος 
είναι ανεπαρκής – πρέπει να 
αντιµετωπιστούν οι διακρίσεις και η 
ανισότητα. 
 
Οι γυναίκες εξακολουθούν να πλήττονται 
περισσότερο από τη φτώχεια, τη βία, την 
καταστροφή του περιβάλλοντος και τις 
ασθένειες. Οι γυναίκες συνεχίζουν να 
στοχοποιούνται στις ένοπλες 
συγκρούσεις και να αντιµετωπίζουν 
περιορισµούς στην ελευθερία και την 
αυτονοµία τους. 
 
Οι φωνές των γυναικών πρέπει να 
ακουστούν. Οι συνεισφορές τους πρέπει 
να αναγνωρίζονται και να ενθαρρύνονται. 
Η ενεργός συµµετοχή όσων επηρεάζονται 
αποτελεί βασικό τµήµα κάθε στρατηγικής 
για την καταπολέµηση της φτώχειας.  
 
Τα τελευταία χρόνια έχουν σηµειωθεί 
σηµαντικά βήµατα προόδου όσον αφορά 
την κατανόηση ότι τα δικαιώµατα των 
γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώµατα. 
Έχουν δηµοσιευτεί πολλές αναφορές που 
καταδεικνύουν το πώς τα κράτη 
αποτυγχάνουν να διασφαλίσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα των γυναικών. 
Παρά την πρόοδο στην κατανόηση και τις 
εξελίξεις στη διεθνή νοµοθεσία, οι ζωές 
πολλών γυναικών ελάχιστα έχουν 
βελτιωθεί: τα κράτη και οι διεθνείς θεσµοί 
πρέπει να εργαστούν πιο σκληρά για να 
διασφαλίσουν τα δικαιώµατα των 
γυναικών στην πράξη, µε ισχυρή πολιτική 
βούληση για τη διασφάλιση της ισότητας. 
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ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ 
 
 

Κάθε ένας από εµάς έχει ένα ρόλο στη δηµιουργία της 
πολιτικής βούλησης για αλλαγή. Μπορούµε να 
πιέσουµε τις κυβερνήσεις µας να βελτιώσουν τα 
δικαιώµατα των γυναικών στο σπίτι, και σε όλο τον 
κόσµο, µέσω της διεθνούς συνεργασίας. 
 
 
Το Σεπτέµβριο του 2009, όλες οι κυβερνήσεις 
συµφώνησαν για τη δηµιουργία µιας ισχυρής 
υπηρεσίας των Ηνωµένων Εθνών για τις γυναίκες. Η 
υπηρεσία αυτή θα διαθέτει µεγαλύτερη δυνατότητα να 
συνδράµει τα Ηνωµένα Έθνη και τις κυβερνήσεις, µε 
την πλήρη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια 
σε όλο τον κόσµο απολαµβάνουν τα δικαιώµατά τους 
στην πράξη. Αυτή η νέα υπηρεσία χρειάζεται άµεσα 
βιώσιµη πολιτική δέσµευση και χρηµατοδότηση 
προκειµένου να πετύχει. Μια παρέµβαση τη στιγµή 
αυτή θα µπορούσε να έχει ένα ισχυρό και στρατηγικό 
αποτέλεσµα. 

 

• Πάρε µέρος στην παγκόσµια εκστρατεία των ΜΚΟ 
που καλεί τις κυβερνήσεις και το σύστηµα των 
Ηνωµένων Εθνών να διασφαλίσουν ότι θα δοθούν στη 
νέα υπηρεσία των Ηνωµένων Εθνών για τις γυναίκες οι 
αναγκαίοι πόροι, το προσωπικό και η δικαιοδοσία που 
απαιτούνται προκειµένου να κάνει µια πραγµατική 
διαφορά για τις ζωές των γυναικών σε όλο τον κόσµο. 
Πλοηγήσου στην ιστοσελίδα 
http://www.amnesty.org/en/gear  
 
 
 
• Πάρε µέρος στην εκστρατεία της ∆ιεθνούς Αµνηστίας 
Σταµατήστε τη Βία Κατά των Γυναικών και Ζητήστε 
Αξιοπρέπεια για όλους. Πλοηγήσου στην ιστοσελίδα 
http://www.amnesty.org/en/campaigns/stop-violence-
against-women και www.demanddignity.org.  

 

 
 
 
 


