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Η βία κατά των γυναικών ως ζήτημα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 Μορφές βίας: σωματική, ψυχολογική, λεκτική,
σεξουαλική, οικονομική, εξαναγκασμός, παραμέληση.

 Βίαιες συμπεριφορές: ξυλοδαρμός, εθιμοτυπικά
τελετουργικά, υποχρεωτικοί γάμοι ανηλίκων,
γυναικολογικές διαδικασίες (π.χ. εξαναγκαστικές
αμβλώσεις, ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων
κ.α.), εξαναγκαστική πορνεία ή στέρηση των
εκπαιδευτικών και εργασιακών δικαιωμάτων, βιασμός,
σεξουαλική παρενόχληση κ.α.

 Το φάσμα της βίας: ενδο-οικογενειακή βία, κακοποιητικές
σχέσεις, συζυγικοί βιασμοί, βία στην εργασία ή τη
δημόσια ζωή των γυναικών, παιδική κακοποίηση

 Το μεγάλο ηλικιακό της εύρος
Boonzaier, 2006. Στογιαννίδου, 2005. White & Frabutt, 

2006  



Μοντέλα ερμηνείας της έμφυλης βίας

 Ψυχιατρικά μοντέλα: η βία οφείλεται στα
ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά του δράστη.

 Ψυχοδυναμικά μοντέλα: η βία ως αποτέλεσμα
υποσυνείδητων κινήτρων

 Γνωστικά-συμπεριφορικά μοντέλα: η βία είναι μία
μαθημένη συμπεριφορά (από παρατήρηση, από
ενίσχυση κ.λπ.) που μπορεί να αλλάξει

 Τα συστημικά μοντέλα: οι αιτίες της βίας αναζητούνται
στις δομές και στις δυναμικές της οικογένειας

 Τα φεμινιστικά μοντέλα: Η βία ως επιτέλεση μίας
ιεραρχικής κουλτούρας

ΚΕΘΙ, 2003. Morewitz, 2004



Hilary Lips (2006): Για να απαντηθούν οι
ερωτήσεις ενός τόσο σοβαρού και παγκόσμιου
προβλήματος θα πρέπει να κοιτάξουμε πέρα
από τα συγκεκριμένα άτομα και να
προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το πώς οι
κοινωνίες -όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και
οι μικρο-κοινωνίες των εργασιακών και
οικογενειακών τόπων- συνεργάζονται και
αναπαράγουν τη βία ακόμη και αν κάποιες
φορές την αποδοκιμάζουν (σελ. 446)



Φεμινιστικές προσεγγίσεις της βίας 

 Η βία κατά των γυναικών είναι κοινωνικά
δομημένη (Rozee, 2000).

 Οι βίαιες συμπεριφορές πραγματώνονται μέσα
σε μία κουλτούρα βίας (White & Kowalski,
1998)

 Η σύγχρονη κουλτούρα βίας είναι πολύπλοκη
και αναδύεται μέσα από φαινόμενα όπως:

1. Οι έμφυλοι ρόλοι και οι ταυτότητες φύλου
2. Η έμφυλη μεροληψία και ο σεξισμός 
3. Η αντικειμενοποίηση των γυναικών
4. Η επικύρωση της βίας 



1. Οι έμφυλοι ρόλοι και οι ταυτότητες 
φύλου

 Οι ανδρικοί ρόλοι φύλου σχετίζονται με:
 τη δύναμη, την αυτοπεποίθηση, την ενεργητικότητα, την ηγεσία, 

την κυριαρχία 
 Οι γυναικείοι ρόλοι φύλου σχετίζονται με: 

 την παθητικότητα, τον προσανατολισμό στις σχέσεις,  τη 
φροντίδα, τη σεξουαλικότητα, την ομορφιά 

 Η ερωτική συμπεριφορά ανδρικών και γυναικείων ρόλων φύλου
διαφέρει. Για τους ανδρικούς ρόλους λαμβάνει τη σημασία του να
διατηρεί κανείς τον έλεγχο και για τους γυναικείους το να εξαρτάται
από τη σχέση. Η βία είναι μία τακτική που χρησιμοποιείται για την
απόκτηση του ελέγχου στη σχέση (White, Donat & Bonturant, 2001)

.
 Ένας κοινωνικοπολιτικός παράγοντας της έμφυλης βίας είναι η

ακαμψία των ρόλων φύλου και των προσδοκιών από τα φύλα. Όσο
πιο άκαμπτος ο ρόλος τόσο πιο πιθανό είναι να ξεφύγει κάποιος
από τα στενά όριά του με αποτέλεσμα το θυμό του άλλου (Lips,
2006)



2. Η έμφυλη μεροληψία και ο σεξισμός
 Οι περιγραφές και οι προσδοκίες, που συνδέονται με τα

φύλα, διέπονται από ένα ιεραρχικό status quo. Η
ιεραρχική αυτή δομή προτάσσει τις αξίες που συνδέονται
με τη θηλυκότητα ως σταθερά κατώτερες σε σχέση με
τον ανδρισμό (Chaplin, 1999)

 Σεξισμός: οι μεροληπτικές στάσεις και συμπεριφορές με
βάση το φύλο

 Μορφές σεξισμού:
 Κραυγαλέος σεξισμός: η ορατή άνιση και επιβλαβής μεταχείριση 

λόγω του φύλου
 Συγκαλυμμένος σεξισμός: η άνιση και επιβλαβής μεταχείριση με 

κρυφό ή έμμεσο τρόπο 
 Διακριτικός σεξισμός: η απουσία επίγνωσης της άνισης και 

επιβλαβούς μεταχείρισης 
 Καλοπροαίρετος σεξισμός: μία υποκειμενικά θεωρούμενη 

ευνοϊκή στάση απέναντι στις γυναίκες που ενστερνίζονται 
παραδοσιακούς ρόλους φύλου 



Η σχέση της έμφυλης μεροληψίας με τη βία 
και την ψυχική οδύνη

 Ο σεξισμός μπορεί να αποτελέσει άμεσα μία μορφή βίας κατά των
γυναικών

 Ακόμα και στις πιο διακριτικές μορφές του σχετίζεται με την ψυχική
οδύνη:
 Landrine et al. (1995): η σεξιστική διάκριση κατά των γυναικών συνδέεται σε

μεγαλύτερο βαθμό με σωματικά και ψυχιατρικά συμπτώματα, σε σχέση με
άλλους στρεσογόνους παράγοντες – μοντέλο των «περιφερειακών
προγνωστικών παραγόντων»

 Klonoff et al. (2000): οι γυναίκες, που είχαν εμπειρίες από συχνές εκδηλώσεις
σεξισμού εκδήλωναν περισσότερα καταθλιπτικά, αγχώδη και σωματικά
συμπτώματα, από ότι οι άνδρες.

 Swim et al. (2001): από την καθημερινή ημερολογιακή μελέτη των εμπειριών
γυναικών και ανδρών, διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες είχαν μία με δύο εμπειρίες
σεξιστικών συμβάντων την εβδομάδα. Τα συμβάντα αυτά επηρέασαν την
ψυχολογική κατάσταση των γυναικών, αυξάνοντας τα συναισθήματα θυμού και
κατάθλιψης και μειώνοντας το αίσθημα αυτοπεποίθησης.

 Σίγουρα, πάντως, ο σεξισμός παράγεται και αναπαράγει συστήματα
λόγου, τα οποία με τη σειρά τους διαμορφώνουν αξίες και στάσεις
απέναντι στα διάφορα κοινωνικά πλαίσια και στα άτομα που
κινούνται σε αυτά.



3. Αντικειμενοποίηση 

 Η αντικειμενοποίηση αφορά την πρόσληψη του γυναικείου
σώματος ως σεξουαλική μονάδα και εγείρει τη θέαση των
γυναικών ως αντικείμενα προς παρατήρηση (Kaschak, 1992).

 Οι γυναίκες δε βρίσκονται στη θέση του παρατηρητή, αλλά
του αντικειμένου, που παρατηρείται από μία σεξουαλική
κουλτούρα.

 Η αντικειμενοποίηση των γυναικών είναι ένα από τα
αποτελέσματα του ανδροκεντρισμού, δηλαδή τη μεταχείριση
του ανδρικού φύλου ως την καθολική, αντικειμενική και
ουδέτερη σταθερά του ανθρώπινου είδους ως σύνολο και του
γυναικείου ως κάτι το διαφορετικό, ένα είδος ειδικής
περίπτωσης ή μίας παρέκκλισης από τον ανδρικό κανόνα.

 Μία συνέπεια της αντικειμενοποίησης είναι η αυτο-
αντικειμενοποίηση, δηλαδή η υιοθέτηση από τις γυναίκες μίας
οπτικής τρίτου προσώπου και μίας εξωτερικής αξιολόγησης
απέναντι στα σώματά τους (Roberts & Waters, 2004).



4. Η επικύρωση της βίας εναντίον 
των γυναικών

Ως μία συνέπεια της αντικειμενοποίησης των
γυναικών έρχεται και η επικύρωση της βίας από
τη δυτική κουλτούρα

 Η επικύρωση αυτή γίνεται:
 μέσω της σεξουαλικοποίησης της βίας κατά των

γυναικών
 μέσω της απόδοσης μίας αίγλης στη βία
 μέσω της θεώρησης της βίας εναντίον των γυναικών ως

ασήμαντη, της ελαχιστοποίησης και του ευτελισμού της.
 Η διαρκής έκθεση σε απεικονίσεις βίας και

αντικειμενοποίησης των γυναικών έχει ως
αποτέλεσμα την αποευαισθητοποίηση απέναντί
τους (White, Donat & Bonturant, 2001).





Πηγή: Sociological Images



Ενδεικτικές έρευνες της επικύρωσης της 
βίας και των συνεπειών της

Reid & Finchilescu (1995): οι γυναίκες που
παρακολούθησαν σκηνές ταινιών στις
οποίες θύματα ήταν γυναίκες ανέφεραν
μεγαλύτερο άγχος, ένταση και
αποδυνάμωση.
Donnerstein (1980): οι άνδρες που

εκτέθηκαν σε βίαιο πορνογραφικό υλικό
παρουσίασαν επιθετικότερη συμπεριφορά
απέναντι σε γυναίκες από ότι σε άνδρες.



Η κουλτούρα του βιασμού

 «Η σεξουαλική κακοποίηση, λόγω του ότι είναι στοιχείο 
της πατριαρχίας μπορεί να βρεθεί παντού» (Brown & 
Burman, 1997, σελ. 14)

 «Οι γυναίκες βιάζονται και κακοποιούνται σεξουαλικά 
διότι η έμφυλη ανισότητα και η κυρίαρχη οργανωτική 
κουλτούρα το καθιστούν δυνατό» (Rozee, 2000, σελ. 94) 

 Χαρακτηριστικά της κουλτούρας του βιασμού:
Η επαναθυματοποίηση των θυμάτων βιασμού 
Το γυναικείο σώμα ως πρόκληση 
Η αντίληψη του άνδρα ως κυνηγού 
Η σύνδεση του αλκοόλ με το σεξ 
Η αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν εννοούν το όχι 
Η αντίληψη ότι οι γυναίκες έχουν την ευθύνη να 

προστατευτούν από το βιασμό



Πηγή: Sociological Images
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Π15 Apply generously to your neck so he can smell the scent as you shake your head ‘no.’
john; 5/4/2012



Η περιθωριοποίηση της βίας

 Λόγω του ότι η βία κατά των γυναικών
συνυφαίνεται τόσο στενά με ένα μεγάλο αριθμό
κοινωνικών πρακτικών συχνά περνά
απαρατήρητη

 Παραδείγματα:
 Οι διαγνώσεις σχετικά με την ψυχική υγεία των 

γυναικών 
 Ο ρόλος της ίδιας της κοινωνίας στη βία και ο 

τρόπος που αυτή απεικονίζεται 

 Ακόμα κι αν καταδικάζεται η βία αυτό μπορεί να
γίνεται μέσα από μία μη φεμινιστική οπτική.





Πηγή: Sociological ImagesΣυγκρίνετε τις δύο αφίσες
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Π14 διαφήμιση που ήθελε να προειδοποιείσει για τους κινδύνους του αλκοόλ 

6% του δείγματος των Lisac και Miller ανέφεραν πως έχουν διαπράξει αυτού του είδους το βιασμό παρότι δεν το χαρακτηρίζουν βιασμό 
ενώ το 4% το κάνει επαναλαμβανόμενα με μέσο όρο 5,8 βιασμούς ο καθένας

Lisak & Miller cite Frazier, P.A. & Haney, B. (1996). Sexual assault cases in the legal system: Police, prosecutor and victim perspectives. Law 
and Human Behavior, 20, 607-628. I have not read it.
john; 28/3/2012
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