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Ορισμός Έμφυλης Βίας
Τύποι

Η έμφυλη βία ερμηνεύεται ως επιβλαβείς πράξεις που 
στρέφονται κατά του ατόμου λόγω του φύλου του. 
Πρόκειται για σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και για ζήτημα που απειλεί τη ζωή και την 
υγεία και την προστασία των ανθρώπων

ΤΥΠΟΙ

 Σωματική

 Σεξουαλική

 Ψυχολογική

 Οικονομική



Μορφές

• Ενδοοικογενειακή βία

• Λεκτική, σωματική, ψυχολογική / συναισθηματική κακοποίηση

• Βιασμός/ σεξουαλική βία/ παρενόχληση / εκμετάλλευση

• Εμπορία ανθρώπων (human trafficking)

• Οικονομική βία

• Εξαναγκαστικός γάμος

• Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων

• Διαδικτυακή έμφυλη βία



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ (1)
Ορισμός

Η διαδικτυακή βία είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για 
να περιγράψει κάθε είδους παράνομες ή επιβλαβείς 
συμπεριφορές με βάση το φύλο στον διαδικτυακό χώρο.

Μπορεί να συνδεθεί με εμπειρίες βίας στην ζωή εκτός διαδικτύου ή 
να περιοριστεί μόνο στο διαδικτυακό περιβάλλον.

Περιλαμβάνει:

παράνομες απειλές,

παρακολούθηση,

υποκίνηση σε βία,

ανεπιθύμητα,

προσβλητικά ή σεξουαλικά email ή μηνύματα και

κοινή χρήση προσωπικών εικόνων ή βίντεο χωρίς συναίνεση.



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ (2)

Δράστες: από στενούς συντρόφους, μέχρι άτομα που παρακολουθούν ή 
παρενοχλούν σεξουαλικά κάποιον χρησιμοποιούν πλέον ψηφιακά 
εργαλεία, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την 
παρακολούθηση μέσω GPS, για να προκαλέσουν βλάβη πολλές 
φορές παράλληλα με την κατά πρόσωπο βία.

Τα ψηφιακά εργαλεία έχουν επίσης ανοίξει την πόρτα σε νέες μορφές 
κακοποίησης, όπως η μή συναινετική δημιουργία εικόνων 
σεξουαλικού περιεχομένου μέσω τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. deepfake
videos κ.α.)

Επιπτώσεις

Η έμφυλη βία στον κυβερνοχώρο σε οποιαδήποτε μορφή μπορεί να έχει 
επιπτώσεις στο θύμα.

Ψυχολογικές - έντονη συναισθηματική δυσφορία, από αυξημένο άγχος 
έως κατάθλιψη, αμφιβολία, απομόνωση, μοναξιά και ντροπή

Σωματικές - προβλήματα στον ύπνο και όρεξη, κατάχρηση ουσιών, 
πονοκεφάλους και ακόμη και δερματικά προβλήματα



ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

 Διαδικτυακή εκμετάλλευση (online harassment)

 Ρητορική μίσους (hate speech)

 Διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση (sextortion)

 Διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying)

 Παρακολούθηση μέσω εφαρμογών GPS

 Έλεγχος των οικονομικών του θύματος



ΘΥΜΑΤΑ

• ΓΥΝΑΙΚΕΣ

• ΚΟΡΙΤΣΙΑ

• ΛΟΑΤΚΙ+



ΠΟΣΟΣΤΑ

• Σύμφωνα με τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(European Union Agency 
for Fundamental Rights -
FRA) μία στις 10 γυναίκες 
(11%) έχει υποστεί 
παρενόχληση στο 
διαδίκτυο από την ηλικία 
των 15 ετών.

ΟΟΣΑ 2013-2014



Διαδικτυακός εκφοβισμός το 2021 ανά φύλο



Mε βάση τα στοιχεία από τον Οργανισμό
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (FRA) η παρενόχληση στον
κυβερνοχώρο είναι 20% γυναίκες ηλικίας 18 
έως 29 ετών, σε σύγκριση με 13% στις γυναίκες
ηλικίας 30 έως 39 ετών.

Το 57% των γυναικών που έχουν πέσει θύματα 
εκφοβισμού δεν λένε σε κανέναν για τις 
εμπειρίες τους και το 46% των νέων γυναικών 
αυτό-τραυματίζονται ή βιώνουν διατροφικά 
προβλήματα μετά την κριτική ή την 
αποδοκιμασία στο διαδίκτυο για την εμφάνισή 
τους.

Μία στις τέσσερις γυναίκες 
παρενοχλείται στο 
διαδίκτυο για την εμφάνισή 
της και 115 εκατομμύρια 
φωτογραφίες διαγράφονται 
κάθε χρόνο λόγω 
εκφοβισμού (cyberbullying).









 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ



Αναφορές

GBV-CODECAMP.pptx - Microsoft PowerPoint Online (live.com)

google.com/search?q=γυναίκες+θύματα+cyberbullying&oq=γυναίκες+θύματα+cyberb&aqs=chrome.1.
69i57j33i160l5.22951j0j7&client=ms-android-dt-gr-revc&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#ip=1

google.com/search?q=cyberbullying+και+γυναίκες+στατιστικά&client=ms-android-dt-gr-
revc&sxsrf=AJOqlzX2KnRCtidAb3UHWWVP7-
mQYlUWyA%3A1677527512570&ei=2An9Y4GjIsuMxc8PmvGWqA8&oq=cyberbullying+και+γυναίκες+στ
ατισυικα&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAEYADIHCCEQoAEQCjoICAAQogQQsAM6BQgAEKIE
OgQIIRAVOgQIHhAKOgoIABDxBBAeEKIESgQIQRgBUMISWKctYNg7aABwAHgAgAHPAYgB0Q-
SAQYwLjExLjKYAQCgAQHIAQHAAQE&sclient=mobile-gws-wiz-serp#ip=1

https://www.oecd.org/gender/data/girls-are-more-exposed-than-boys-to-cyberbullying.htm
https://cyberbullying.org/cyberbullying-statistics-age-gender-sexual-orientation-race

https://onedrive.live.com/edit.aspx?action=edit&resid=3B9F3C84F86A42B!953&ithint=file%2cpptx&action=edit&ct=1678831317217&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.MAIN.UPLOAD
https://www.oecd.org/gender/data/girls-are-more-exposed-than-boys-to-cyberbullying.htm
https://cyberbullying.org/cyberbullying-statistics-age-gender-sexual-orientation-race
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