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Δήλωση της αντιπροέδρου κ. Γιούροβα και του επιτρόπου κ. Ρεντέρς
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα θύματα εγκληματικών πράξεων

Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2021

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τα θύματα εγκληματικών πράξεων, η αντιπρόεδρος για
θέματα Αξιών και Διαφάνειας, κ. Βέρα Γιούροβα και ο επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς
εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση:

«Κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται θύματα εγκληματικών
πράξεων.

Η πανδημία COVID-19 είχε επίσης τον δικό της αντίκτυπο. Κατά την περίοδο εφαρμογής των
περιοριστικών μέτρων σημειώθηκε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής κακοποίησης
παιδιών, των κυβερνοεγκλημάτων και των ρατσιστικών και ξενοφοβικών εγκλημάτων μίσους. Τα
θύματα αυτά χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Πολλά από τα θύματα αυτά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Συχνά δεν θέλουν ή φοβούνται πολύ
να καταγγείλουν τα εγκλήματα στις αρχές. Ως αποτέλεσμα, πάρα πολλά θύματα εγκληματικών
πράξεων αφήνονται αβοήθητα, χωρίς πρόσβαση στη δικαιοσύνη και χωρίς την κατάλληλη στήριξη.

Το πρώτο βήμα για την αλλαγή αυτής της κατάστασης είναι η ενδυνάμωση των θυμάτων, ιδίως των
πλέον ευάλωτων, όπως είναι τα θύματα έμφυλης βίας ή εγκλημάτων μίσους. Πέρυσι παρουσιάσαμε
την πρώτη στρατηγική για τα δικαιώματα των θυμάτων, η οποία επικεντρωνόταν στην ενδυνάμωση
των θυμάτων ώστε να καταγγέλλουν εγκλήματα και να λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται,
όπου και αν βρίσκονται στην ΕΕ ή όποιες και αν είναι οι συνθήκες στις οποίες έγινε το έγκλημα.

Το δεύτερο βήμα είναι η συνεργασία. Διορίσαμε την πρώτη συντονίστρια για τα δικαιώματα των
θυμάτων και δημιουργήσαμε την πλατφόρμα της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων,
συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά όλους τους φορείς σε επίπεδο ΕΕ που είναι αρμόδιοι για τα
δικαιώματα των θυμάτων.

Έχουμε το δύσκολο και μακροχρόνιο καθήκον να βοηθήσουμε τα θύματα να ανακάμψουν από όσα
έχουν υποφέρει και να προχωρήσουν στη ζωή τους και αυτό θα επιτευχθεί μόνο με στενή συνεργασία
μεταξύ όλων των παραγόντων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.

Ιστορικό

Κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται θύματα εγκληματικών πράξεων.
Το 2017 περίπου 15 εκατομμύρια άτομα ήταν θύματα σοβαρών εγκλημάτων, όπως η ανθρωποκτονία,
η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ή η απαγωγή. Η έκταση της έμφυλης βίας στην ΕΕ είναι
ανησυχητική: μία στις τρεις γυναίκες (33 %) έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία μετά την
ηλικία των 15 ετών. Μόνο περίπου το ένα τρίτο των γυναικών που υφίστανται σωματική ή σεξουαλική
κακοποίηση, κυρίως από τους συντρόφους τους ή στενούς συγγενείς τους, επικοινωνούν με τις αρχές.
Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων που επιβλήθηκαν στην κοινωνία λόγω
της πανδημίας COVID-19 παρατηρήθηκε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιών, των κυβερνοεγκλημάτων και των ρατσιστικών και ξενοφοβικών εγκλημάτων
μίσους.

Η ΕΕ έχει θεσπίσει στιβαρό σύνολο κανόνων για να καταπολεμήσει τη βία και να βοηθήσει τα θύματα
εγκληματικών πράξεων:

Η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων καθορίζει μια σειρά σαφών δικαιωμάτων για τα
θύματα εγκληματικών πράξεων, καθώς και υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά
τη διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων στην πράξη.

Για ορισμένες ομάδες θυμάτων, η ΕΕ θέσπισε ειδικούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται
στην οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, αλλά ανταποκρίνονται πιο άμεσα στις ειδικές
ανάγκες ορισμένων θυμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, τα
παιδιά-θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και παιδικής πορνογραφίας, και τα θύματα της
τρομοκρατίας.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/ec-coordinator-victims-rights_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/victims-rights-platform_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?from=EN&uri=CELEX%253A32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?from=EN&uri=CELEX%253A32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?from=EN&uri=CELEX%253A32017L0541


Επίσης, η ΕΕ έχει θεσπίσει νομοθεσία που διευκολύνει την πρόσβαση σε αποζημίωση σε
περιπτώσεις όπου η εγκληματική πράξη διαπράχθηκε σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα
μόνιμης διαμονής του θύματος.

Στις 24 Ιουνίου 2020 η Επιτροπή παρουσίασε μια νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των θυμάτων για
την περίοδο 2020-2024, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων μπορούν
να βασίζονται πλήρως στα δικαιώματά τους, σε όποιο μέρος της ΕΕ και αν έγινε η εγκληματική πράξη.

Στις 19 Φεβρουαρίου ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) δημοσίευσε την πρώτη του
πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με τα θύματα εγκληματικών πράξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πλατφόρμα της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων

Έκθεση του FRA σχετικά με την πιο πρόσφατη έρευνά του με θέμα «Θεμελιώδη δικαιώματα –
Εστίαση στα θύματα εγκληματικών πράξεων»

STATEMENT/21/721

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Katarzyna KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)
Jördis FERROLI (+32 2 299 27 29)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?from=EN&uri=CELEX%253A32004L0080
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1168
https://fra.europa.eu/fr/about-fra
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/fundamental-rights-survey-crime
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/victims-rights-platform_en
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/fundamental-rights-survey-crime
mailto:Christian.WIGAND@ec.europa.eu
mailto:katarzyna.kolanko@ec.europa.eu
mailto:Jordis.FERROLI@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_el.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_el.htm

	Δήλωση της αντιπροέδρου κ. Γιούροβα και του επιτρόπου κ. Ρεντέρς σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα θύματα εγκληματικών πράξεων

