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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Διεθνής Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και
της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) μέχρι το έτος 2020
είχε κυρωθεί από 34 κράτη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ελλάδα την κύρωσε με τον
Ν,4531/5-4-2018. Η Τουρκία, η πρώτη χώρα που υπέγραψε την σύμβαση το 2011 και
κύρωσε το 2012, δυστυχώς, μόλις πρόσφατα, την ακύρωσε.
Υπερσυντηρητικές και ισλαμικές οργανώσεις το τελευταίο διάστημα ζητούσαν επίμονα από τον
Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, να αποσυρθεί η Τουρκία από τη Σύμβαση

καθώς προωθεί τη χειραφέτηση των

γυναικών, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και την ελεύθερη επιλογή σεξουαλικού προσδιορισμού των πολιτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τέλη του 2019 είχαν καταγραφεί στην Τουρκία 300 γυναικοκτονίες για τις οποίες διαδήλωναν οργισμένες γυναίκες που απαιτούσαν την εφαρμογή των δεσμεύσεων
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Επακολούθησαν νέες διαδηλώσεις το καλοκαίρι του 2020 από γυναίκες που διαμαρτυρήθηκαν δυναμικά για να αναχαιτιστούν οι προσπάθειες ακύρωσης της Σύμβασης
στην Τουρκία και να διατηρηθεί ως το πλέον νομικά δεσμευτικό εργαλείο, για την προστασία των γυναικών από τη βία και ιδίως την γυναικοκτονία. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα Ηνωμένα Έθνη, το τελευταίο
τουλάχιστον έτος, αιωρείτο ο φόβος για την αποχώρηση της Τουρκίας και ολίγων άλλων κρατών από την
Σύμβαση. Και να που οι φόβοι αυτοί έγιναν πραγματικότητα. Στις 20-3-2021 έγινε γνωστό παγκοσμίως ότι ο
Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, με διάταγμά του, αποφάσισε και ανακοίνωσε την αποχώρηση της
Τουρκίας από την Διεθνή Σύμβαση, προκαλώντας την απογοήτευση όλων.
Το Ε.Σ.Ε. ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ την απόφαση αυτή ως κίνηση οπισθοδρόμησης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία αφήνει τις γυναίκες έκθετες στον κίνδυνο της βίας και ιδίως της ενδοοικογενειακής. Κίνηση που έγινε με την επίφαση της προστασίας της παράδοσης, και των οικογενειακών, θρησκευτικών και
πολιτισμικών αξιών. Στην πραγματικότητα όμως οι παραδόσεις και αξίες που ασπάζεται το επίσημο
κράτος της Τουρκίας παραβλέπουν τη βία κατά των γυναικών και αφορίζουν την ισότητά τους με τους άνδρες.
Αυτό ενισχύει και το γεγονός ότι την ίδια ημέρα που ακυρώθηκε η σύμβαση υπήρξαν στην Τουρκία 4 γυναικοκτονίες.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων εκφράζει απογοήτευση για την εσφαλμένη
ση του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και την ανησυχία του

για το ενδεχόμενο

της Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της

απόφαακύρωσης

Ενδοοικογενειακής

Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) και από άλλα Κράτη, και ενώνει τη φωνή του με όλες
τις γυναικείες φωνές που διαμαρτύρονται

στην Τουρκία και διεθνώς με το σύνθημα:

<<AΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΟΥ- ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ>>
Η Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Γυναικών
Ειρήνη Πανταζή -Μελίστα

