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Γλώσσα
̶̶ «Βία κατά των γυναικών» (ΒΚΓ) είναι κάθε πράξη βίας με βάση το φύλο που βλάπτει τις γυναίκες, στο δημόσιο ή ιδιωτικό βίο. Καλύπτει την
οικογενειακή βία καθώς και τη μη-συζυγική/οικογενειακή βία (π.χ. που διαπράττεται από συνάδελφο ή άγνωστο).
̶̶ «Οικογενειακή βία» (ΟΒ) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη βία που συμβαίνει στο ευρύτερο δίκτυο της οικογένειας
(π.χ. μεταξύ των μελών της οικογένειας /του ζευγαριού). Στις κοινότητες των Αβορίγινων και των ατόμων από τα Νησιά του Πορθμού Τόρες,
ο όρος αναφέρεται επίσης στη βία μέσα στις εκτεταμένες συγγενικές σχέσεις1.
̶̶ Η «Ενδοοικογενειακή βία» (ΕΒ) αναφέρεται μόνο σε πράξεις βίας που συμβαίνουν σε οικογενειακό περιβάλλον μεταξύ δύο ανθρώπων που
είναι ή ήταν σε στενή σχέση και είναι ένας λιγότερο χρησιμοποιούμενος όρος.

Κατανόηση του πώς οι διακρίσεις επιδεινώνουν τη βία
Οι ανισορροπίες εξουσίας που δημιουργούν διακρίσεις (σεξισμός, ρατσισμός, διακρίσεις λόγω αναπηρίας, ομοφοβία, κ.λπ.) μπορεί να σημαίνουν
ότι ορισμένες γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από τη βία, γίνονται κατ’ επανάληψη θύματα βίας και αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια,
συμπεριλαμβανομένων των συστημικών, για την αναφορά της βίας και την πρόσβαση σε υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης2 .
Π.χ. μια Αβορίγινη με αναπηρία είναι πιθανό να βιώσει διασταυρούμενο ρατσισμό (φοβάται ότι η αναφορά της βίας θα έχει ως αποτέλεσμα να
της πάρουν τα παιδιά της) και διακρίσεις λόγω αναπηρίας (είναι εξαρτώμενη από τον μη-Αβορίγινα φροντιστή της που την κακοποιεί), επομένως
δεν αναφέρει τη βία.

Πώς οι διακρίσεις επιδεινώνουν τη βία

Παραδείγματα

Η βία κατά των γυναικών που υφίστανται διακρίσεις
και καταπίεση είναι πιο πιθανό να παραβλεφθεί

̶̶ Παραγραφή ως «κομμάτι του πολιτισμού τους»
̶̶ Δικαιολόγηση παραπέμποντας σε θρησκευτικά κείμενα
̶̶ Δικαιολόγηση ως σύμπτωμα «του άγχους του φροντιστή»

Οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές
καταπίεσης συνήθως αντιμετωπίζονται ως στερεότυπα

̶̶ Χαρακτηρίζονται ως «ζωηρές, επιθετικές, χρήστες ναρκωτικών»
̶̶ Η βία εξομαλύνεται με το να αποδίδεται στην μειονεκτική θέση

Οι σχέσεις μεταξύ των ανδρών που τονίζουν την
επιθετικότητα μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο
ορισμένες γυναίκες

̶̶ Οι γυναίκες μετανάστριες μπορεί να να προβληθούν ως ερωτικό αντικείμενο και
φετίχ ως «εξωτικές», «παθητικές» και «διαθέσιμες στους άντρες» και μπορεί να
στοχοποιηθούν και να προωθηθούν για σεξουαλικό τουρισμό και ρατσιστικήφετιχιστική πορνογραφία

Ορισμένες γυναίκες είναι πιθανότερο να επηρεαστούν
από τον έλεγχο των ανδρών στη λήψη αποφάσεων που
περιορίζει την ανεξαρτησία

̶̶ Μέσω της έλλειψης ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες
για εργασία, καθώς και δικαιολόγησης του ελέγχου των ανδρών στη λήψη
αποφάσεων ως «απλά κομμάτι της κουλτούρας/θρησκείας τους»

Συνήθεις εσφαλμένες αντιλήψεις
Εσφαλμένη αντίληψη

Πραγματικότητα

Η βία προκαλείται ή «πυροδοτείται» από το αλκοόλ ή τα
ναρκωτικά, προβλήματα ψυχικής υγείας, την κουλτούρα,
το «βάρος» της φροντίδας κάποιου ατόμου με αναπηρία
ή «ένα απλό ξέσπασμα»

̶̶ Αυτό δεν ευθυγραμμίζεται με τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι έρευνες δείχνουν ότι
το 80% των ανδρών που δολοφόνησαν τις συντρόφους τους είχαν ιστορικό ότι
τις κακοποιούσαν3

Ορισμένες κουλτούρες ή κοινωνικο-οικονομικές ομάδες
είναι πιο βίαιες από άλλες

̶̶ Άνδρες από κάθε κοινωνικο-οικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο διαπράττουν
βία κατά των γυναικών
̶̶ Οι αναφορές συχνά υποδηλώνουν ότι η βία κατά των Αβορίγινων γυναικών
διαπράττεται μόνο από Αβορίγινες άνδρες, όταν και οι μη-ιθαγενείς άνδρες είναι
επίσης δράστες, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές4

Οι γυναίκες θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τη βία
«εάν ήθελαν»

̶̶ Η πιο ακραία βία, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας, συμβαίνει συνήθως
όταν μια γυναίκα προσπαθεί να φύγει από μια σχέση

Συμβουλές για τη χρήση των στατιστικών στοιχείων
̶̶ Η Έρευνα Προσωπικής Ασφάλειας του Australian Bureau of Statistics’ (Αυστραλιανό Γραφείο Στατιστικής) παρέχει τα πιο πλήρη στοιχεία
σχετικά με τη βία που υφίστανται τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες.
̶̶ Τα καταγεγραμμένα στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα δεν δίνουν πλήρη εικόνα, επειδή τα περισσότερα άτομα που υφίστανται
βία δεν το αναφέρουν στην αστυνομία.
̶̶ Η Έρευνα National Community Attitudes καταγράφει στοιχεία από όλη την Αυστραλία σχετικά με τη στάση απέναντι στη βία κατά
των γυναικών.
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Τι πρέπει και τι δεν πρέπει
Συμβουλή

Να

Μην

Ονομάστε την

Να: Χρησιμοποιείτε τους όρους «βία κατά των γυναικών»,
«οικογενειακή βία», «κακοποίηση ηλικιωμένων», «υλικό
εκμετάλλευσης παιδιών» «βιασμός» και «δολοφονία»

Μην: Χρησιμοποιείτε όρους που ελαχιστοποιούν/
υποτιμούν τη βία (π.χ. «οικογενειακή διαμάχη»,
«ασταθής σχέση» ή «παιδική πορνογραφία»)

Πρώτα η ασφάλεια Να: Έχετε στο νου σας ότι μπορεί να είναι εύκολο (π.χ. στις
κοινότητες των Αβορίγινων ή σε αγροτικές/περιφερειακές
περιοχές), να εντοπιστεί κάποιο άτομο ακόμη και όταν
ληφθούν μέτρα για τη μη-αναγνώριση του

Μην: Βάζετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του/της
επιζώντος. Λάβετε υπόψη σας ότι το να συμπεριλάβετε
συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον/την/
τους επιζώντα/ες, τι συνέβη και πού, μπορεί να είναι
επικίνδυνο για τον εντοπισμό τους

Γλώσσα βασισμένη Να: Χρησιμοποιήστε γλώσσα που βοηθά το κοινό να
σε αποδεικτικά
κατανοήσει τα αποδεικτικά στοιχεία5: ότι η περισσότερη βία
στοιχεία
κατά των γυναικών και των παιδιών τους οφείλεται στην
ανισότητα των φύλων μέσω:
̶̶ της ανοχής της βίας των ανδρών κατά των γυναικών,
̶̶ του ελέγχου των ανδρών στη λήψη αποφάσεων και του
περιορισμού της ανεξαρτησίας των γυναικών,
̶̶ των άκαμπτων στερεότυπων για τα φύλα, και
̶̶ της έλλειψης σεβασμού προς τις γυναίκες και των σχέσεων
μεταξύ των ανδρών που τονίζουν την επιθετικότητα

Μην: Χρησιμοποιείτε γλώσσα που μη ηθελημένα
υπαινίσσεται ότι το θύμα ευθύνεται για το τι του
συνέβη, συμπεριλαμβανομένων του αν ήταν μεθυσμένο,
είχε μείνει έξω αργά το βράδυ, περπατούσε μόνο του,
έκανε παρέα με άλλα άτομα κ.λπ. Ο δράστης ευθύνεται

Σοβαρή όχι
εντυπωσιακή

Να: Χρησιμοποιείτε γλώσσα και επικεφαλίδες που δείχνουν
σεβασμό για να διατυπώσετε τη σοβαρότητα αυτής της βίας

Μην: Επιδιώκετε να εντυπωσιάσετε ή να υποτιμήσετε τη
βία, μέσω της χρήσης υπερβολικά δραματικής γλώσσας
και λογοπαίγνιων, μη αναγκαίων λεπτομερειών και
εικόνων αποδυνάμωσης των επιζώντων

Αναγνώριση
του δράστη

Να: Χρησιμοποιείτε ενεργητική φωνή για να τονίσετε ότι
κάποιος διέπραξε αυτή τη βία, π.χ. «άνδρας κακοποιεί τη
σύζυγό του»

Μην: Χρησιμοποιείτε παθητική φωνή που εξαφανίζει τον
δράστη, π.χ. «Γυναίκα δέχτηκε επίθεση»

Να: Αν είναι ασφαλές/νομικά δυνατό, ονομάστε τη σχέση
μεταξύ θύματος και δράστη για να υπενθυμίστε στο κοινό σας
ότι η περισσότερη βία κατά των γυναικών διαπράττεται από
κάποιον που γνωρίζουν

Μην: Ενισχύετε την ιδέα ότι οι γυναίκες πρέπει να
αστυνομεύουν ή να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους
προκειμένου να αποφεύγουν τη βία των ανδρών·
η ευθύνη θα πρέπει πάντα να βαρύνει το δράστη

Περιλαμβάνετε
τις επιλογές
υποστήριξης

Να: Περιλαμβάνετε πάντα: "Εάν εσείς ή κάποιο άτομο που
γνωρίζετε υφίσταται οικογενειακή βία, τηλεφωνήστε στο
1800 RESPECT." Επίσης συμπεριλάβετε μια παραπομπή
για τους άνδρες, όπως: "Για συμβουλευτική βοήθεια,
παροχή συμβουλών και υποστήριξη για άνδρες που έχουν
προβλήματα θυμού, σχέσης ή ανατροφής των παιδιών,
καλέστε την Men's Referral Service (Υπηρεσία Παραπομπής
Ανδρών) στο 1300 766 491"

Μην: Απλά παρέχετε πληροφορίες σχετικά με
εξειδικευμένες υπηρεσίες αυτοκτονίας ή ψυχικής υγείας.
Αυτό παραβλέπει τις επιπτώσεις της βίας και χάνεται η
ευκαιρία να ενημερωθεί η κοινότητα για άλλες επιλογές
εξειδικευμένης βοήθειας

Χρησιμοποιείτε
κατάλληλες
εικόνες

Να: Ρωτήστε τον εαυτό σας:
̶̶ Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτή η εικόνα στην οικογένεια
του θύματος-επιζώντος;
̶̶ Διαιωνίζω τα επιβλαβή στερεότυπα για το φύλο, τη φυλή,
την ικανότητα και την ηλικία;

Μην: Βγάζετε φωτογραφίες των επιζώντων ή των
θυμάτων από ψηλά για να τους κάνετε να φαίνονται
μικροί, τους ζητάτε να «δείχνουν λυπημένοι» ή
χρησιμοποιείτε εικόνες από τα κοινωνικά μέσα
δικτύωσης όπου εμφανίζονται με μπικίνι

Ανατρέξετε στους
εμπειρογνώμονες

Να: Ανατρέξετε στους εμπειρογνώμονες σχετικά με τη βία κατά Μην: Βασίζεστε μόνο στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη
των γυναικών για να βάλετε το θέμα στο κατάλληλο πλαίσιο:
για σχόλια. Η αστυνομία μπορεί να παράσχει το ιστορικό
δείτε το ourwatch.org.au/News-media/Media-Contacts
αναφερόμενου εγκλήματος, όμως, στην πλειοψηφία της
η βία κατά των γυναικών δεν καταγγέλλεται.

Το παρόν έντυπο είναι μια περίληψη για το Πώς πρέπει να γίνεται η αναφορά της βίας κατά
των γυναικών και των παιδιών τους. Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στις πλήρεις
κατευθυντήριες οδηγίες για την αναφορά, δείτε το: ourwatch.org.au
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