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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ζκέξα ηεο γπλαίθαο ΑκεΑ, ηεο κεηέξαο παηδηνύ ΑκεΑ, ηεο γπλαίθαο 
πξόζθπγα ΑκεΑ: Βία, πνιιαπιέο δηαθξίζεηο, πόιεκνο, θηώρεηα, 

αλαγθαζηηθέο ζηεηξώζεηο #IWD2023  

Η Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο 2023 βξίζθεη ηελ Διιάδα ζηε ζθηά ηεο ηξαγσδίαο ησλ Σεκπώλ αιιά 

θαη νιόθιεξν ηνλ θόζκν ζε θξίζηκν ζηάδην. Ο πόιεκνο ζηελ Οπθξαλία ζπλερίδεηαη, κε αλππνιόγηζηεο 

απώιεηεο όπσο ζπλερίδεηαη θαη ε ελεξγεηαθή θξίζε, νη αλαηηκήζεηο ζηα βαζηθά αγαζά, ε ε έκθπιε θαη 

ε ελδννηθνγελεηαθή βία θαη νη νπηζζνδξνκήζεηο ζηα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ, κε ηηο πξνζπάζεηεο θαη 

ηηο δηεθδηθήζεηο πνπ είραλ γίλεη γηα ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ θαη ηε ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθώλ ζηελ 

θνηλσλία λα ηίζεληαη ζε ακθηζβήηεζε.  

Η Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο είλαη θάιεζκα γηα Γξάζε. Γξάζε γηα λα ζηαζνύκε ζην πιεπξό ησλ 

γπλαηθώλ πνπ δηεθδηθνύλ ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηά ηνπο κε κεγάιν πξνζσπηθό θόζηνο. Γξάζε γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο από ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη θαθνπνίεζε. Γξάζε γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθώλ κε ή ρσξίο αλαπεξία λα δηεθδηθνύλ θαη λα ππεξαζπίδνληαη ηα 

δηθαηώκαηά ηνπο. 

Η Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε Αλαπεξία, κε αθνξκή ηελ 8ε Μάξηε, Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο 

Γπλαίθαο, εκέξα πνπ ζπκόκαζηε θαη ηηκνύκε ηνπο αγώλεο πνπ έδσζε θαη ζπλερίδεη λα δίλεη ην 

γπλαηθείν θίλεκα, ηνλίδεη όηη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό λα αλαγλσξίζνπκε όηη νξηζκέλεο γπλαίθεο 

αληηκεηωπίδνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν βίαο ιόγω ηωλ θηλήηξωλ πνπ ηξνθνδνηνύληαη από ην 

ζεμηζκό ζε ζπλδπαζκό κε ην ξαηζηζκό, ηελ μελνθνβία, ηελ νκνθνβία, θαζώο θαη ηηο δηαθξίζεηο 

κε βάζε ηελ ειηθία, ηελ αλαπεξία, ηελ ρξόληα πάζεζε, ηελ εζληθόηεηα ή ηε ζξεζθεία. Οη γπλαίθεο 

πξόζθπγεο, νη γπλαίθεο αηηνύληεο άζπιν, νη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα κε αλαπεξία, νη ιεζβίεο, νη 

ηξαλζέμνπαι, νη δηεκθπιηθέο, νη γπλαίθεο Ρνκά, νη λέεο θαη νη ειηθησκέλεο γπλαίθεο, νη άζηεγεο. Γηα ηελ 

ΔΑκεΑ ε πξνώζεζε ηεο έκθπιεο ηζόηεηαο ησλ γπλαηθώλ κε αλαπεξία/ρξόληα πάζεζε θαη ησλ 

κεηέξσλ παηδηώλ κε αλαπεξία απαηηεί ηελ νξηδόληηα ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην 

ζύλνιν ησλ πνιηηηθώλ θαη πξαθηηθώλ θαη ηελ αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ πξσηνβνπιηώλ από ηελ ειιεληθή 

Πνιηηεία. 

Μία από ηηο εκβιεκαηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα αηηήκαηα ηεο Δ.Σ.Α.κεΑ, είλαη 

ε απόδνζε ηηκεηηθήο ζύληαμεο ζηε κεηέξα παηδηνύ κε βαξηά αλαπεξία, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ζεκειηώλεη ε ίδηα ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα, αλαγλσξίδνληαο ηελ πξνζθνξά ηεο ζηελ θνηλσλία, ζηελ 

πνιηηεία θαη ζην παηδί ηεο θαη αλαγλσξίδνληαο όηη απηή ε γπλαίθα ζηεξήζεθε ηε δπλαηόηεηα λα κεηέρεη 

ζηελ εξγαζία όπσο άιινη πνιίηεο, ιόγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνύ ηεο. 

Σελ Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο, ε ΔΑκεΑ ζπλερίδεη λα θαιεί ηελ ειιεληθή Πνιηηεία θαη ηελ ΔΔ λα 

ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ πξνώζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ κε αλαπεξία ζε 

όινπο ηνπο λόκνπο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπο. Καιεί ηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ ΔΔ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ θαη θνξηηζηώλ κε αλαπεξία, 

κεηαμύ άιισλ κέζσ εηδηθήο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο νξγαλώζεσλ, δηθηύσλ θαη 
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νκάδσλ εθπξνζώπεζεο γπλαηθώλ θαη θνξηηζηώλ κε αλαπεξία θαη ηεο ππεξάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο. 

Τν κήλπκα  ηνπ EDF γηα ηελ 8ε Μάξηε 2023  

Σν Δπξσπατθό Φόξνπκ Αηόκσλ κε Αλαπεξία θαη ε Δπηηξνπή Γπλαηθώλ ηνπ ππελζπκίδνπλ όηη νη 

γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα κε αλαπεξία ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ πνιπάξηζκεο κνξθέο δηαθξίζεσλ, 

θαθνπνίεζεο θαη βίαο ζε όιε ηελ Δπξώπε θαη ζηνλ θόζκν. 

 

εηθόλα1  1 Δπηηξνπή Γπλαηθώλ ηνπ EDF - Μέινο ηεο είλαη ε θ. Φωηεηλή Εαθεηξνπνύινπ, κέινο ΔΓ ΔΣΑκεΑ 

Βξηζθόκαζηε αθόκε λα παιεύνπκε γηα ίζνπο κηζζνύο, ζεμνπαιηθά θαη αλαπαξαγσγηθά δηθαηώκαηα,  

ελάληηα ζηε βία, ηηο θαηαρξήζεηο, ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη γεληθά ελάληηα ζε έλαλ θόζκν 

αλδξνθξαηνύκελν δίρσο αλαπεξίεο. Δίλαη ζαθέο όηη ε απώζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθώλ 

παξακέλεη πξαγκαηηθόηεηα. Γηα ηηο γπλαίθεο κε αλαπεξία απηό ζεκαίλεη αλεξγία. θηώρεηα εληόο θαη 

εθηόο εξγαζίαο, αλαγθαζηηθή άκβισζε, αλαγθαζηηθή αληηζύιιεςε θαη αλαγθαζηηθή ζηείξσζε, επίζεο 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη νηθνλνκηθή βία, θαζώο θαη έιιεηςε 

εθπξνζώπεζεο κεηαμύ πνιιώλ άιισλ δεηεκάησλ. 

ήκεξα θαη θάζε κέξα ζηεθόκαζηε ζην πιεπξό ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθώλ ζε όιε ηνπο ηελ πνηθηινκνξθία. 

Σηακαηήζηε ηηο αλαγθαζηηθέο ζηεηξώζεηο! 
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εηθόλα 2 It' s happening NOW! #EndForcedSterilisation 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππέβαιε πξόηαζε νδεγίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ 

θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ην πκβνύιην ηεο ζηηο 8 Μαξηίνπ 

2022. 

Απαηηνύκε ε νδεγία λα απαγνξεύζεη ηελ αλαγθαζηηθή ζηείξσζε θαη λα ππνζηεξίμεη κέηξα γηα ηνλ 

ηεξκαηηζκό ηεο ζε όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

Η Δπηηξνπή ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία έρεη εθθξάζεη ηηο 

αλεζπρίεο ηεο ζρεηηθά κε ην γεγνλόο όηη πνιιά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ εμαθνινπζνύλ λα επηηξέπνπλ ηελ 

αλαγθαζηηθή ζηείξσζε όπσο ε  Κξναηία, ε Σζερία, ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Ληζνπαλία θαη ε ινβαθία. 

Ωζηόζν, ππάξρεη έιιεηςε κειεηώλ θαη δεδνκέλσλ  ζρεηηθά κε ην πόζεο ρώξεο ζπλερίδνπλ αθόκε λα 

επηηξέπνπλ ηέηνηεο πξαθηηθέο θαη πόζεο γπλαίθεο θαη θνξίηζηα εμαθνινπζνύλ λα επεξεάδνληαη. Σέηνηεο 

επηβιαβείο πξαθηηθέο κπνξεί λα εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη, ζησπειά θαη αηηκώξεηα, ζε όια ηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε όηη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη δε νη γπλαίθεο θαη ηα 

θνξίηζηα κε αλαπεξία κπνξνύλ λα απνιακβάλνπλ κηα πγηή θαη αμηνπξεπή δσή όληαο απαιιαγκέλα 

από ηε βία θαη ηελ θαθνπνίεζε. 

Σελ Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο ζαο θαινύκε λα ππνγξάςεηε ηελ έθθιεζή καο. Η έθζεζή καο «Αλαγθαζηηθή 

ζηείξσζε αηόκσλ κε αλαπεξία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε», πνπ θπθινθόξεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2022 

- επίζεο δηαζέζηκε ζε θείκελν εύθνιν γηα όινπο (Easy-to-Read) - απνθαιύπηεη όηη ηνπιάρηζηνλ 13 

ρώξεο ηεο ΔΔ εμαθνινπζνύλ λα επηηξέπνπλ ηελ αλαγθαζηηθή ζηείξσζε. Λόγσ απηήο ηεο απαξάδεθηεο 

θαηάζηαζεο, θαινύκε ηελ ΔΔ λα απαγνξεύζεη πιήξσο απηή ηελ πξαθηηθή ζηελ επεξρόκελε λνκνζεζία 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ. 

https://you.wemove.eu/campaigns/end-forced-sterilisation-in-the-eu-gr  

ύκθσλα κε ηα Ηλσκέλα Έζλε, 1 ζηηο 5 γπλαίθεο αλά ηνλ θόζκν έρεη αλαπεξία. Δάλ επηθεληξσζνύκε 

ζηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, ην 60% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία είλαη γπλαίθεο θαη θνξίηζηα. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2020 «Γείθηεο Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ 

πνπ δεκνζηεύζεθε από ην Δπξσπατθό Ιλζηηηνύην γηα ηελ Ιζόηεηα ησλ Φύισλ», ην 22% ησλ γπλαηθώλ 

κε αλαπεξία δηαηξέρνπλ θίλδπλν θηώρεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ην 6,7% ησλ γπλαηθώλ κε αλαπεξία δελ 

έρνπλ πξόζβαζε ζε ηαηξηθή πεξίζαιςε. 

 

https://you.wemove.eu/campaigns/end-forced-sterilisation-in-the-eu-gr
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/women-and-girls-with-disabilities


 

 
4 

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαζηάνη ζηο κινηηό ηηλέθωνο 6937157193. 

Τώπα μποπείηε να ενημεπωθείηε για όλερ ηιρ εξελίξειρ ζηο χώπο ηηρ Αναπηπίαρ ζηην ιζηοζελίδα ηηρ 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 

 

 

Πξνζβάζηκν αξρείν Microsoft Word (*.docx) 

Σν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Σα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 

 

http://www.esaea.gr/
http://www.esamea.gr/

