
ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ

Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

Δεν γνωρίζει φυλή, θρησκεία, μορφωτικό επίεδο ή εισόδημα

1 στις 3 γυναίκες στον κόσμο 
έχει υποστεί σωματική ή 

σεξουαλική βία- συνήθως από 
τον σύντροφό της

Το 2012, 1 στις 2 γυναίκες 
στον κόσμο δολοφονήθηκε 
από τον σύντροφό της ή 
μέλος της οικογένειάς της • 
1/20 άντρες πέθανε υπό 
παρόμοιες συνθήκες

2 στις 3 χώρες έχουν 
ποινικοποιήσει τη βία 
κατά των γυναικών

χώρες σε όλο τον 
κόσμο έχουν 

ποινικοποιήσει τον 
βιασμό εντός γάμου

γυναίκες και κορίτσια 
ζουν σε χώρες όπου ο 
βιασμός εντός γάμου 
δεν διώκεται ρητά 

ποινικά

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣΩΜΑΤΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ

Μια παγκόσμια πανδημία με πολλά πρόσωπα 

Στο σπίτι, τον δρόμο ή σε εμπόλεμη συνθήκη, η βία κατά των γυναικών 

αποτελεί μια παγκόσμια πανδημία που λαμβάνει χώρα 

στην ΙΔΙΩΤΙΚΗ και ΔΗΜΟΣΙΑ σφαίρα.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ:

Με μια ματιά:

Υπάρχουν νόμοι για την προστασία τους;

ΜΟΝΟ 

ΔΙΣΕΚΑΤΟΜ.

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ:

ΒΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ / 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ:

52 2,6



σε  κάποιες  χώρες  1  στ ις  3  
έφηβες  καταγγέλλουν  ότ ι  η  

πρώτη  τους  σεξουαλική  επαφή  
ήταν  υπό  την  άσκηση  βίας

Η σεξουαλική βία είναι 
οποιαδήποτε πράξη 

στοχεύει στην  
σεξουαλική πράξη, 

ανεπιθύμητα σεξουαλικά 
σχόλια ή ενέργειες κατά 

της σεξουαλικής 
ακεραιότητας ενός 

ατόμου χρησιμοποιώντας
βία, από οποιοδήποτε 
πρόσωπο, ανεξαρτήτως 
της σχέσης του με το 
θύμα, σε οποιοδήποτε 

πλαίσιο.

Βιασμός  (εντός  γάμου ,  
σχέσης ,  από  αγνώστους  και  

κατά  τη  διάρκεια  
εμπόλεμης  σύρραξης )

Ανεπιθύμητες  σεξουαλικές  
προτάσεις  ή  σεξουαλική  

παρενόχληση ,  όπως  η  απαίτηση  
για  σεξ   με  ανταλλαγή  χάρης  

Σεξουαλική  κακοποίηση  παιδιών

Γάμος   ή  συγκατοίκηση  με  τη  βία  
συμπεριλαμβανομένου  
του  παιδικού  γάμου

Στις περισσότερες χώρες δεν έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα για το θέμα

ΟΡΙΣΜΟΣ  
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ  ΒΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ  ΒΙΑΣ

Στην  Ε .Ε . ,  45% με  55% των  
γυναικών  έχουν  βιώσει  

σεξουαλική  παρενόχληση  από  
την  ηλικ ία  των  15  ετών .  

από τα περίπου 
21 εκατομ. των θυμάτων 

καταναγκαστικής εργασίας, 
είναι θύματα σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης

των θυμάτων είναι κορίτσια και 
γυναίκες

To trafficking είναι η 

αγορά και εκμετάλλευση 

ανθρώπων, 

χρησιμοποιώντας μέσα 

όπως η βία, η εξαπάτηση 

και η παραπλάνηση. 

Παρασύρει εκατομμύρια 

γυναικών και κοριτσιών 

σε σύχγρονης μορφής 

δουλεία,  η οποία 

περιλαμβάνει συχνά και 

την σεξουαλική 

εκμετάλλευση.

Τι είναι το trafficking?

Με μια ματιά:

«Δεν μου επιτρεπόταν ούτε να κλάψω. Αν ακόμα κι ένα 

δάκρυ μου ξέφευγε, με χτυπούσαν. Σκεφτόμουν ότι είναι 
προτιμότερο να πεθάνω από το να ζω έτσι». 
                                            Θύμα σεξουαλικής δουλείας, Ινδία 

ΕΚΑΤΟΜ.
4,5
Με μια ματιά:

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ

TRAFFICKING & 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

98%

150 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ                 /   ΕΤΟΣ    

            



κορίτσ ια  και  γυναίκες  που  ε ίνα ι  
ζωντανές  σήμερα  έχουν  υποστε ί  
ακρωτηριασμό  στ ις  29  χώρες  της  
Αφρικής  και  Μ .  Ανατολής  όπου  

εφαρμόζετα ι  πιο  συχνά  αυτή  η  πρακτ ική  

Κλειτοριδεκτομή :  Μερική  ή  ολική  
αφαίρεση  της  κλειτορίδας   ή  σε  

μερικές  περιπτώσεις  μόνο  την  πόσθη  
της  κλειτορίδας  (ανάλογη  της  

περιτομής ) .  

Εκτομή :  Κλειτοριδεκτομή  με  μερική  ή  ολική  
αφαίρεση  της  κλειτορίδας  και  τον  μικρών  

χειλέων ,  με  ή  χωρίς  αφαίρεση  των  μεγάλων  
χειλέων .

Αγκτηριασμός :   Στένεμα  του  κολπικού  
ανοίγματος  με  συρραφή  και  εκτομή  των  
μικρών  ή  μεγάλων  χειλέων ,  με  ή  χωρίς  

κλειτοριδεκτομή .

Όλες  οι  επιβλαβές  διαδικασίες  για  μη  
ιατρικούς  λόγους  όπως ,  τρυπήματα ,  

εκτομές ,  εκδορές  και  καυτηριασμός  των  
γεννητικών  οργάνων .  

ΟΡΙΣΜΟΙ  
 

οι  πιθανότητες  να  ακρωτηριαστεί  σήμερα  ένα
κορίτσι  σε  σχέση  με  τα  προηγούμενα  30  χρόνια

γυναίκες, σήμερα, έχουν 
παντρευτεί πριν την 
ηλικία των 18 • 

το 1/3 παντρεύτηκαν 
πριν κλείσουν τα 15! 

 
τα φτωχά κορίτσια 
έχουν 2,5 φορές 

παραπάνω πιθανότητες 
να παντρευτούν ενώ 

είναι ακόμα παιδιά, από 
ό,τι οι τα πλούσια

Με μια ματιά:

«Όλη μου τη ζωή, είχα μάθει να λέω ναι σε όλα. Σήμερα 

αποφάσισα να πω όχι».  Ακτιβίστρια κατά του παιδικού γάμου 

στην Υεμένη, που την πάντρεψαν με τη βία στα 9 της χρόνια και 
στα 10 της ζήτησε διαζύγιο ενάντια στην παράδοση. 

ΕΚΑΤΟΜ.

ΕΚΑΤΟΜ.

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ 

.

700

133

1/3

Με μια ματιά:

ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΣ ΑΚΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

2,5Χ
Ποιες είναι οι συνέπειες του παιδικού γάμου;        

 Οι παιδικοί γάμοι συνήθως βάζουν τέλος στην εκπαίδευση των κοριτισιών, 
τις κλίσεις τους και στο δικαίωμά τους να αποφασίζουν για τη ζωή τους. 

Ακόμη οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι παιδικοί γάμοι περιλαμβάνουν πολύ 

συχνά βία από τους συντρόφους τους.


