ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Ο πρόεδρος της Τουρκίας ανακοίνωσε την αποχώρηση της Τουρκίας,
με δική του απόφαση, από την Σύμβαση για την Πρόληψη και την
Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδο-οικογενειακής Βίας
το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο 20.3.2021, μια ημέρα πριν τον
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διάκρισης (21.3).
Οι εσωτερικές αντιδράσεις, των δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας
ήταν έντονες με συρροή κόσμου στους δρόμους που κρατούσαν φωτογραφίες
δολοφονημένων γυναικών στα χέρια, ενώ ο αρχηγός της αντιπολίτευσης
δήλωσε ότι στο εξής για κάθε θύμα, γυναίκα ή παιδί, ενδο-οικογενειακής βίας
στην χώρα, υπεύθυνος θα είναι προσωπικά ο Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας
πολύ επικίνδυνη της συγκέντρωση τόσο διευρυμένων εξουσιών στο πρόσωπο
του και ζητώντας εκλογές.
Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ο ομοσπονδιακός Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, πρόεδρος της
Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ κ. Heiko Maas και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΣτΕ κ. Rik Daems ενώνουν τις φωνές τους
με αυτή της Γενικής Γραμματέως του ΣτΕ κ. Marija Pejcinovic Buric και
προέβησαν σε κοινή ανακοίνωση επί του θέματος της αποχώρησης της
Τουρκίας από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την Πρόληψη και
Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών και την Ενδο-Οικογενειακή Βία
στις 21.3.2021 :
«η Τουρκία υπήρξε το πρώτο κράτος μέλος του ΣτΕ του επικύρωσε το 2012
της Σύμβαση του ΣτΕ για την Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών, που
υιοθετήθηκε στην Κωνσταντινούπολη υπό την τουρκική προεδρία της
Επιτροπής Υπουργών του Διεθνούς Οργανισμού προ 10ετίας. Και μάλιστα

προσχώρησε στην Σύμβαση με ομόφωνη ψήφο από την Κοινοβουλευτική
Συνέλευση της χώρας. Λυπούμαστε βαθιά για την απόφαση του Προέδρου της
Τουρκίας να αποσυρθεί από αυτή τη Σύμβαση η οποία υποστηρίχθηκε ευρέως
στην χώρα, δίχως καμία διαφωνία εντός του κοινοβουλίου.
Θυμίζουμε ότι το αντικείμενο αυτής της Σύμβασης είναι η πρόληψη της βίας
κατά των γυναικών, η προστασία των θυμάτων και η προσφυγή κατά των
θυτών. Η σύμβαση προασπίζεται το βασικό δικαίωμα των γυναικών σε μία ζωή
δίχως βία. Η παραίτηση από την Σύμβαση αποστερεί την Τουρκία και τις
γυναίκες
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καταπολέμηση της βίας. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να μην αποδυναμώσουν
το διεθνές σύστημα προστασίας των γυναικών που έθεσε σε εφαρμογή η
Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης.
Την σύμβαση έχουν υπογράψει και επικυρώσει 34 ευρωπαϊκά κράτη και έχει
γίνει ευρέως αποδεκτή ως κείμενο αναφοράς των διεθνών προσπαθειών στον
τομέα της προστασίας γυναικών και κοριτσιών. Πρόκειται για ένα τεράστιο
βήμα οπισθοχώρησης στον τομέα».

Αντίστοιχες τοποθετήσεις έγιναν στο πλαίσιο της 40ης Ολομέλειας του
Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του ΣτΕ που ξεκίνησε σήμερα
23.3.2021 με τα σχόλια του απερχόμενου προέδρου κ. Knape, θεματικού
εισηγητή για θέματα της Τουρκίας επί 10ετία, αλλά και του μόλις νεοεκλεγέντος
προέδρου κ. Verbeek, που δήλωσαν την λύπη τους γι αυτή την
οπισθοχώρηση της Τουρκίας και ζήτησαν την επάνοδο της στην Σύμβαση.
Την σχετική ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με το έργο του
Κογκρέσου επί αυτού του θέματος και το κείμενο της Σύμβασης της
Κωνσταντινούπολής
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