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Η ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΔΑΣ
Στην αθωωτική απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο1 αναγνώρισε ότι η νεαρή Βρετανίδα που
κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό της από Ισραηλινούς στην Κύπρο το 2019, δεν έτυχε δίκαιης
δίκης και ότι έγινε παραβίαση βασικών δικαιωμάτων της που όχι μόνο διασφαλίζονται από
διεθνές συμβάσεις, το εθνικό δίκαιο αλλά και από το Σύνταγμα. Επίσης, θα ανοίξει ξανά
ποινική έρευνα για την υπόθεση του βιασμού όσο και για τη διαχείριση της υπόθεσης από την
αστυνομία, η οποία αναμένουμε να γίνει με διαφάνεια και χωρίς κωλυσιεργία.
Αποτελεί απόφαση σταθμό αφού με την απαλλαγή της από τις κατηγορίες για δημόσια βλάβη,
για πρώτη φορά, έστω και καθυστερημένα, καταγράφεται η αποτυχία του δικαστικού
συστήματος και η προκατάληψη από πλευράς της αστυνομίας προς τις γυναίκες θύματα
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σεξουαλικής βίας. Με άλλα λόγια, η απόφαση καταδεικνύει ότι το «κράτος δικαίου» απέτυχε
πλήρως σε όλα τα επίπεδα απόδοσης δικαιοσύνης: από τη στήριξη της γυναίκας να
καταγγείλει, μέχρι την εμπεριστατωμένη ποινική διερεύνηση και τη λήψη τεκμηρίων με
ευαίσθητο προς το φύλο τρόπο αγνοώντας τα χαρακτηριστικά της σεξουαλικής βίας,
σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης2.
Το Ανώτατο Δικαστήριο επίσης αναγνώρισε την ευαλωτότητα της νεαρής γυναίκας – δηλ. την
ηλικία της, τη ψυχολογική της κατάσταση, και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λήφθηκε η
ομολογία της. Η πρωτόδικη απόφαση είχε βασιστεί σε «ομολογία» που λήφθηκε κάτω από
συνθήκες που παραβίαζαν τα δικαιώματά της και χωρίς ενισχυτική μαρτυρία. Όταν κατήγγειλε
τον βιασμό της, την ενημέρωσαν για δικηγόρο αφότου είχε τρομοκρατηθεί και κατηγορηθεί. Δεν
γνώριζε ότι είχε μετατραπεί σε κατηγορούμενη, δεν ενημερώθηκε για τα δικαιώματα της ως
κατηγορούμενη. Δεν είχε πρόσβαση από την πρώτη στιγμή που έκανε την καταγγελία σε νομική
αρωγή, ψυχολογική στήριξη και μετάφραση. Ούτε την ενημέρωσαν οι αστυνομικοί για τις
συνέπειες που θα είχε το να αποσύρει την καταγγελία. Μάλιστα την έβαλαν να υπογράψει ότι
είπε σκόπιμα ψέματα για να εκδικηθεί τους Ισραηλινούς.
Συνεπώς, διαφαίνεται μέσα από την απόφαση-καταπέλτης η αποτυχία του συστήματος
ποινικής δίωξης να εφαρμόσει τα ελάχιστα πρότυπα για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του
θύματος.
Πέραν από την πιο πάνω σημασία της απόφασης, η νομολογία για να είναι σωστή πρέπει να
πληροί κάποιες συνθήκες που έχουν να κάνουν με την στήριξη των θυμάτων καθ’ όλη τη
διάρκεια της καταγγελίας, διερεύνησης και δικαστικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, ο τρόπος
με τον οποίο αντιμετώπισε η αστυνομία τη νεαρή γυναίκα όταν κατάγγειλε δείχνει ότι δεν
μπορούν να εφαρμόσουν τα ανάλογα εθνικά πρωτόκολλα ούτε τις πρόνοιες της Σύμβασης της
Κωνσταντινούπολης. Για να αποδοθεί δικαιοσύνη πρέπει να μην είναι σπασμένη η αλυσίδα
στήριξης των θυμάτων. Για παράδειγμα, η αστυνομία έχει τη νομική υποχρέωση/ευθύνη να
εντοπίσει και συλλέξει/καταγράψει τα απαραίτητα στοιχεία στα πρώτα κρίσιμα 24ωρα ενός
βιασμού και ταυτόχρονα να ενημερώσει τα θύματα για τα δικαιώματά τους. Πώς θα μπορέσει
να στηριχθεί το δικαστήριο χωρίς αυτά; Το κείμενο της έφεσης λοιπόν είναι καταπέλτης τόσο
για τον δικαστή και τη μη δίκαιη δίκη αλλά ταυτόχρονα ξεσκεπάζει ένα σύστημα σκέψης που
όχι μόνο δεν εργάζεται προς τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιοσύνη
αλλά που εργάζεται ώστε να αναδειχθούν αντιφάσεις και κενά στη μαρτυρία γυναικών. Αυτή
είναι η πραγματικότητα και στις υποθέσεις εμπορίας γυναικών όπου κρίνονται αναξιόπιστες.
Παρατηρούμε ειδικά σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, λιγότερο από τις μισές
υποθέσεις που καταγγέλλονται στην αστυνομία καταλήγουν στα δικαστήρια και από αυτές
άλλες τόσες δεν έχουν θετική έκβαση στα δικαστήρια.
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Η νεαρή γυναίκα αντιμετωπίσθηκε εν ολίγης από τους θεσμούς με σεξιστικό και ρατσιστικό
τρόπο (όπως και τα θύματα του “Ορέστη”) ως η “ξένη” “Εγγλέζα” χαμηλών ηθών που διασύρει
την Αγία Νάπα. Το γεγονός ότι εμπλέκονταν άνδρες από το Ισραήλ διαδραμάτισε και αυτό τον
ρόλο του στη “βολική” κατά τ 'άλλα καθυστέρηση ώστε να τους απαλλάξουν χωρίς σε βάθος
διερεύνηση, με βάση τα πολιτικά κριτήρια της κυβέρνησης λόγω των συνδιαλλαγών με το
Ισραήλ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κίνημα αλληλεγγύης που εκφράστηκε από το 2019 ως σήμερα, ένωσε
πολλές συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών και ομάδες γυναικών (και από το Ισραήλ)
που απαίτησαν δικαιοσύνη. Αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει ένα περιβάλλον αμφισβήτησης των
εμποδίων που βάζει μπροστά στις γυναίκες το βαθιά ριζωμένο πατριαρχικό σύστημα/θεσμοί
δικαιοσύνης που είναι καλά κρυμμένα πίσω από το προσωπείο των νεοφιλελεύθερων
“προοδευτικών” ελίτ.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Οι αλλαγές πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα σε ατομικό, συλλογικό και θεσμικό επίπεδο. Κατά την
άποψή μας, το θεσμικό επίπεδο χρήζει της μεγαλύτερης προσοχής γιατί εκεί χρειάζεται να
παρθούν πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή, από τα υψηλότερα επίπεδα εξουσίας αυτών των
θεσμών – από τον ΠτΔ μέχρι τους Υπουργούς και Γενικούς Διευθυντές, την Αστυνομία, τη Νομική
Υπηρεσία κ.α. Το πιο σημαντικό βήμα είναι να αποδοθεί/αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και να
διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες μπορούν να καταγγείλουν τη βία μέσα σε ένα περιβάλλον
ασφάλειας και εμπιστοσύνης και να λάβουν ουσιαστική υποστήριξη/αρωγή από τους
κρατικούς θεσμούς. Το γεγονός ότι γυναίκες καταγγέλλουν σεξουαλική βία και βρίσκουν
μπροστά τους ένα τοίχο δυσπιστίας και επαναθυματοποιήσης μας δείχνει ότι οι νομοθεσίες
δεν είναι αρκετές για να αλλάξουν ένα σαθρό/αναποτελεσματικό σύστημα. Μόνο όταν
μπορούμε να καταγγείλουμε τη βία και να γίνουμε πιστευτές, να αντιμετωπιστούμε με
αξιοπρέπεια όπως ορίζει εξάλλου και το Διεθνές Δίκαιο, θα τιμωρηθούν οι ένοχοι και να
αποζημιωθούν τα θύματα για τα εγκλήματα αυτά. Το ίδιο το δικαστικό σώμα πρέπει επίσης να
αποβάλει τις σεξιστικές του αντιλήψεις και τα άτομα που δικάζουν από θέσεις προνομίου,
διαφθοράς, ατιμωρησίας, εσωτερικευμένης τοξικής αρρενωπότητας που ριζώνουν την
κουλτούρα βιασμού. Όσο το δικαστικό σώμα δεν λαμβάνει την ανάλογη ειδική προς το φύλο
κατάρτιση που θα του επιτρέψει να εφαρμόζει τις ανάλογες νομοθεσίες, δεν θα προβαίνει σε
αποτρεπτικές ποινές και αποζημίωση των θυμάτων.
Επιπλέον, το να χρησιμοποιούνται από τους θεσμούς και τα όργανα επιβολής του νόμου έννοιες
όπως “βία κατά γυναικών” και “ισότητα των φύλων” προβάλλοντας νομοθεσίες, στρατηγικά
σχέδια δράσης και μνημόνια συνεργασίας με ΜΚΟ ως ένδειξη προόδου, χωρίς ουσιαστικά
αποτελέσματα παραμένουν “μαρκετινίστικες” διακηρύξεις. Χωρίς τις ανάλογες πολιτικές
αποφάσεις που θα βάλουν τέλος σε κακοδικίες σαν αυτή, οι έννοιες αυτές αποδυναμώνονται
στο δημόσιο λόγο. Αποδυναμώνουν και από-πολιτικοποιούν επίσης την κοινωνία των πολίτων
που εργάζεται κάτω από αντίξοες συνθήκες για δικαιοσύνη και κοινωνική αλλαγή.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Η δημιουργία/θεσμοθέτηση μιας διατμηματικής δομής στήριξης θυμάτων βίας κατά των
γυναικών που είναι «Το Σπίτι της Γυναίκας» αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη η
οποία αποτελεί και νομική απόρροια της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Παρά το γεγονός
ότι η ίδρυση του Σπιτιού της Γυναίκας έγινε αφότου η συγκεκριμένη υπόθεση καταγγελίας
ομαδικού βιασμού πήρε τον δρόμο που πήρε, τονίζουμε ότι ο ρόλος της δομής αυτής ανοίγει
τις προοπτικές (εάν υπάρχει η πολιτική βούληση) για σοβαρή και συντονισμένη απάμβλυνση
των προαναφερθέντων κενών στήριξης, προστασίας, καταστολής και δικαιοσύνης.
Σε πρώτο στάδιο, πρέπει όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες (όπως ΥΚΕ, Υπ. Υγείας, Αστυνομία- Υπ.
Δικαιοσύνης) να αγκαλιάσουν τη δομή αυτή και να εργαστούν για την απρόσκοπτη λειτουργία
της. Οι πολιτικοί υπεύθυνοι των εν λόγω κρατικών υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίσουν την
εφαρμογή των διαδικασιών και συγκεκριμένα μέσω του Σπιτιού της Γυναίκας, με επίκεντρό
τους την ασφάλεια και αξιοπρέπεια του θύματος, την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του και που
θα εφαρμόζουν αποτελεσματικά της πρόνοιες του νομοθετικού πλαισίου. Συνεπώς, η Βουλή
οφείλει να ελέγχει/ επιβλέπει σε τακτά διαστήματα την εφαρμογή, και αξιολόγηση της καλής
λειτουργίας του Σπιτιού της Γυναίκας αλλά και των διαδικασιών.
Σε δεύτερο στάδιο, οι αρμόδιοι φορείς, αλλά και η Βουλή, και οι οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών πρέπει να συμβάλουν στην ενημέρωση του κοινού για την ύπαρξη αυτής της
περιεκτικής δομής στήριξης.
Δεν είναι θέμα νομοθετικών κενών αλλά θέμα εφαρμογής των διαδικασιών από τους/τις
επαγγελματίες. Σε σχέση με την υπόθεση της Βρετανίδας, ας μην ξεχνάμε ότι, το 2019 δύο
πρώην Γενικοί Εισαγγελείς ο Αλέκος Μαρκίδης και ο Πέτρος Κληρίδης, αλλά και ο πρώην
Υπουργός Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας Κύπρος Χρυσοστομίδης ζήτησαν τον
τερματισμό της ποινικής δίωξης της νεαρής γυναίκας. Στην επιστολή τους έκαναν αναφορά σε
απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση της.

Ο ΣΕΞΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ
Η υπόθεση της νεαρής Βρετανίδας καταδεικνύει μια βαθύτατα σεξιστική κοινωνία που με ζήλο
γύρισε εναντίον της νεαρής γυναίκας – γίναμε μάρτυρες Παγκύπρια και Διεθνώς ενός
κανιβαλισμού από τα ΜΜΕ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από κρατικούς αξιωματούχους,
αλλά και από τη δικαστική εξουσία. Η κουλτούρα του βιασμού (σε ατομικό, συλλογικό και
θεσμικό επίπεδο) μεταθέτει την ευθύνη, την ντροπή και την κοινωνική κατακραυγή από τον
βιαστή στη γυναίκα που βιάστηκε, από τον δράστη στο θύμα. Υπονοεί ότι οι γυναίκες που
βιάζονται έχουν ευθύνη για αυτό που τους συνέβη. Έτσι πλάθονται από μικρή ηλικία και
αναπαράγονται σεξιστικές αντιλήψεις και συμπεριφορές.
Σημειώστε ότι το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου το 2019, υπέβαλε στην
Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης «Παράπονο για
πρωτοφανή διαπόμπευση 19χρονης Βρετανίδας από ΜΜΕ» (32/10/10/2019) για 5 περιπτώσεις
4

σεξιστικού λόγου στα ΜΜΕ, οι τίτλοι μιλάνε από μόνοι τους (επισυνάπτονται και αυτούσια, βλ.
Παράρτημα Ι.):
1. Δημοσίευμα του Sigmalive με τίτλο, «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Βίντεο απ' το δωμάτιο ομαδικού
βιασμού και συνομιλίες» ημ. 19/7/2019, και για τα παρακάτω δημοσιεύματα του Omega
2. «Φανταστικό αδίκημα» ο λόγος σύλληψης της 19χρονης Βρετανής-Τι προνοεί ο ποινικός
κώδικας» (ημ. 28/07/19)
3. «Απόλυτη ανατροπή στον ομαδικό βιασμό-Χειροπέδες στην 19χρονη-Ελεύθεροι οι
Ισραηλινοί» (ημ. 28/7/2019)
4. «Στο Ισραήλ οι νεαροί που κρατούνταν για τον βιασμό-Βίντεο και φωτογραφίες από το
αεροδρόμιο» (ημ. 29/7/2019)
5. Ρεπορτάζ του Alpha, το οποίο προβλήθηκε στις 2/10/19 με θέμα «Υπέστη νευρικό
κλονισμό η 19χρονη βρετανίδα στο Δικαστήριο».
Τα πιο πάνω δημοσιεύματα κρίθηκαν από την Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας ότι
παραβίαζαν το Κώδικα Δημοσιογραφικής δεοντολογίας ενώ ταυτόχρονα η Αρχή
Ραδιοτηλεόρασης εξέδωσε συγκεκριμένη εγκύκλιο (Εγκύκλιος 20/2019 - «Κάλυψη Θεμάτων
που Αφορούν στην Δεκαεννιάχρονη Βρετανίδα»).
Το Ινστιτούτο επίσης συνεργάστηκε με την Αρχή ραδιοτηλεόρασης στη συγγραφή του Κώδικα
Δεοντολογίας για την Προαγωγή της Ισότητας των Φύλων και την Εξάλειψη των
Προκαταλήψεων (βλ. παράρτημα 2).
Έχουμε πολλά άλλα παραδείγματα σεξισμού από τις καθημερινές ειδήσεις και τις εφημερίδες
μέχρι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σεξισμός δεν είναι εξάλλου όταν το αρσενικό γένος
που χρησιμοποιείται παντού περιλαμβάνει το θηλυκό; Πόσοι και πόσες ξέρουν για τον
Οδηγό για την υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού στη γλώσσα των εγγράφων της Δημόσιας
Διοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας που έγραψε η Δρ. Μαρία Γκασούκα για το Γραφείο της
Επιτρόπου Ισότητας της Φύλων; Τον συμβουλεύονται οι θεσμοί και το κοινό; Τα ΜΜΕ πόσο
συχνά και για ποιες θεματικές καλούν γυναίκες ώστε ακούγονται όλες οι απόψεις και η
πολυσυνθετότητα των φωνών; Εφαρμόζουν τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας τα
ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι; Αποτελεί θέμα δημοκρατίας, πολυφωνίας και δικαιοσύνης.
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Λευκωσία,14 Δεκεμβρίου, 2019

Προς
Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου
Κύριοι/ες,
Επισυνάπτεται απόφαση της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας επί
παραπόνου που υποβάλατε σχετικά με δημοσιεύματα και ρεπορτάζ με θέμα τη
διαπόμπευση της 19χρονης Βρετανίδας, η οποία κρατείται από τον περασμένο Ιούλιο με
την κατηγορία της ψευδούς καταγγελίας για βιασμό της.
Με εκτίμηση

Γιώργος Παυλίδης,
Πρόεδρος
Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - OMEGA
Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εξέτασε παράπονο (32/10/10/2019) από το
Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου για τα παρακάτω δημοσιεύματα του
Omega:
i.
ii.
iii.

«Φανταστικό αδίκημα» ο λόγος σύλληψης της 19χρονης Βρετανής-Τι προνοεί ο
ποινικός κώδικας» (ημ. 28/07/19)
«Απόλυτη ανατροπή στον ομαδικό βιασμό-Χειροπέδες στην 19χρονη-Ελεύθεροι οι
Ισραηλινοί» (ημ. 28/7/2019)
«Στο Ισραήλ οι νεαροί που κρατούνταν για τον βιασμό-Βίντεο και φωτογραφίες από
το αεροδρόμιο» (ημ. 29/7/2019)

Στο παράπονο εγείρονται τα ακόλουθα ζητήματα:
i.

Θυματοποίηση και επανα-θυματοποίηση γυναίκας (πιθανόν θύμα σεξουαλικής βίας)
μέσα από την διαπόμπευση στα ΜΜΕ ενώ δεν έχει αποδειχθεί ένοχη.
ii.
Η γυναίκα μέσα από την υπερ-προβολή αχρείαστων και μη αντικειμενικών
πληροφοριών παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ ως εγκληματίας.
iii.
Στιγματισμός γυναίκας για την οποία εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες μέσα από
κινηματογράφηση ιδιωτικής ζωής χωρίς έγκριση; δημοσίευση εκδικητικού
πορνογραφικού υλικού, καταγγελία βιασμού, σεξουαλικής παρενόχλησης.
iv.
Παρατηρούμε ότι σε αρκετά δημοσιεύματα φωτογραφίες που αφορούν την γυναίκα
δεν τυγχάνουν επεξεργασίας για προστασία των προσωπικών δεδομένων ενώ οι
φωτογραφίες και τα βίντεο που αφορούν τους άνδρες της υπόθεσης τυγχάνουν
επεξεργασίας. Σας καλούμε να κάνετε ανάλογη έρευνα καθώς τα παραδείγματα που
παρουσιάζονται εδώ είναι ενδεικτικά).
v.
Επίμονή εκ μέρους μερίδας δημοσιογράφων σε κάθε ακρόαση για πρόσληψη
φωτογραφικού υλικού με το πρόσωπο της γυναίκας. (επισυνάπτεται σχετική
φωτογραφία).
vi.
Ερωτήματα ως προς την διασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης και προστασία της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Η Επιτροπή ζήτησε και έλαβε τις απόψεις του Omega.
Κατά την απάντησή του ο νομικός σύμβουλος του Omega διαβεβαίωσε ότι δεν παραβιάζεται
ο Κώδικας Δεοντολογίας. Επίσης, η απάντηση στο παράπονο στηρίχθηκε σε δύο σημεία.
Αρχικά, στο ότι επρόκειτο θέμα μεγάλου δημόσιου ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου
υπερτερεί της ιδιωτικής ζωής. Επίσης καλείται η ΕΔΔ να μην προχωρήσει σε εξέταση του
παραπόνου, καθώς το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, δεν είναι
εγγεγραμμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, άρα δεν αποτελεί
νομικό πρόσωπο.
Η Επιτροπή αποφάσισε ότι τα ρεπορτάζ παραβιάζουν τον Κώδικα Δημοσιογραφικής
Δεοντολογίας. Συγκεκριμένα, παραβιάζεται το άρθρο 9 Τεκμήριο Αθωότητας, καθώς ο

7

τίτλος «Φανταστικό αδίκημα» ο λόγος σύλληψης της 19χρονης Βρετανίδας- Τι προνοεί ο
ποινικός κώδικας» τείνει να οδηγεί σε συμπεράσματα ως προς την ενοχή ή αθωότητα της
υπόπτου και να τη διαπομπεύει. Επιπλέον, παραβιάζεται το άρθρο 10 Σεξουαλικά
Εγκλήματα και το άρθρο 2 περί ιδιωτικής ζωής, καθώς η καταγγελία της γυναίκας για
βιασμό, υπερ-προβλήθηκε και το θύμα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σκιαγραφήθηκε
μέσω των δημοσιευμάτων. Καθίσταται σαφές, ότι βάσει του άρθρου 10, τα ΜΜΕ είναι
υποχρεωμένα να μην αποκαλύψουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητα των θυμάτων βιασμού
και άλλων σεξουαλικών αδικημάτων και δεν δημοσιεύουν ή αναπαράγουν λεπτομέρειες,
οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ή να επιτείνουν τον ανθρώπινο πόνο. Επιπλέον,
η δημοσίευση της προσωπικής καταγγελίας για βιασμό στην αστυνομία, δεν δύναται να
λάβει τέτοιες διαστάσεις και να αποτελέσει ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος.
Τα ρεπορτάζ εμπεριέχουν στοιχεία που ενδεχομένως να προκαλέσουν προκατάληψη τόσο
στη βάση της έμφυλης διάστασης όσο και της φυλετικής. Επομένως, υπάρχει παραβίαση
του άρθρου 12 δυσμενείς διακρίσεις, ο οποίος προνοεί ότι ο χλευασμός, η διαπόμπευση
και ο διασυρμός ατόμων ή ομάδων είναι ανεπίτρεπτος.
Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι βάσει καταστατικού δέχεται, επιλαμβάνεται και αποφασίζει
επί παραπόνων ανεξαρτήτως, και δεν είναι αρμόδια να κρίνει, να εξετάσει και να
αποφασίσει για την φυσική ή νομική υπόσταση των εμπλεκομένων προσώπων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ- SIGMALIVE
Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εξέτασε παράπονο (32/10/10/2019) από το
Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου για τo δημοσίευμα του Sigmalive με
τίτλο, «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Βίντεο απ'το δωμάτιο ομαδικού βιασμού και συνομιλίες» ημ.
19/7/2019, αναφορικά με την έκθεση της 19χρονης Βρετανίδας, η οποία κρατείται από τον
Ιούλιο με την κατηγορία της ψευδούς καταγγελίας για βιασμό. Το MIGS εγείρει τα ακόλουθα
ζητήματα:
vii.
viii.
ix.
x.

Θυματοποίηση και επανα-θυματοποίηση γυναίκας (πιθανόν θύμα σεξουαλικής βίας)
μέσα από την διαπόμπευση στα ΜΜΕ ενώ δεν έχει αποδειχθεί ένοχη.
Η γυναίκα μέσα από την υπερ-προβολή αχρείαστων και μη αντικειμενικών
πληροφοριών παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ ως εγκληματίας.
Στιγματισμός γυναίκας για την οποία εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες που
αφορούν: κινηματογράφηση ιδιωτικής ζωής χωρίς έγκριση; δημοσίευση εκδικητικού
πορνογραφικού υλικού; καταγγελία βιασμού/ σεξουαλικής παρενόχλησης.
Παρατηρούμε ότι σε αρκετά δημοσιεύματα φωτογραφίες που αφορούν την γυναίκα
δεν τυγχάνουν επεξεργασίας για προστασία των προσωπικών δεδομένων ενώ οι
φωτογραφίες και τα βίντεο που αφορούν τους άνδρες της υπόθεσης τυγχάνουν
επεξεργασίας. Σας καλούμε να κάνετε ανάλογη έρευνα καθώς τα παραδείγματα που
παρουσιάζονται εδώ είναι ενδεικτικά).
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xi.

Επίμονή εκ μέρους μερίδας δημοσιογράφων σε κάθε ακρόαση για πρόσληψη
φωτογραφικού υλικού με το πρόσωπο της γυναίκας. Δείτε την φωτογραφία στην
ανακοίνωση μας.
xii.
Ερωτήματα ως προς την διασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης και προστασία της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Η Επιτροπή ζήτησε τις απόψεις του Sigmalive επί του ζητήματος.
Στην απάντησή του το Sigmalive ισχυρίστηκε ότι δεν παραβίασε τον Κώδικα Δημοσιογραφικής
Δεοντολογίας, επιχειρηματολογώντας ότι στο άρθρο η γυναίκα δεν παρουσιάζεται ως
εγκληματίας, ούτε στιγματίζεται λόγω σκιαγράφησής της με τον οποιοδήποτε τρόπο και δεν
αποκαλύπτονται προσωπικά της δεδομένα. Επίσης, επισήμανε ότι το υλικό του
δημοσιεύματος δεν εξασφαλίστηκε με ψευδείς παραστάσεις.
Η Επιτροπή αποφάσισε ότι το βίντεο στεγάζεται κάτω από έναν παραπλανητικό τίτλο που
σκοπό είχε τον εντυπωσιασμό και την προσέλκυση αναγνωστών. Αυτό προκύπτει από το
περιεχόμενο, αφού στο βίντεο προβάλλεται κατ’ επανάληψη ένα άδειο δωμάτιο και
τίποτε περισσότερο.
Η παρουσίαση της συνομιλίας των δύο εμπλεκομένων, της γυναίκας και έναν εκ των
Ισραηλινών, στο άρθρο δεν εξυπηρετεί τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση και
ταυτόχρονα αποτελεί παραβίαση του Άρθρου 3 του Κώδικα περί Ιδιωτικής Ζωής. Αν και τα
ονόματα και οι φωτογραφίες δεν εμφανίζονται στη συνομιλία, είναι ξεκάθαρο σε ποιον
ανήκουν τα λόγια, μεταξύ των δύο εμπλεκομένων. Επίσης, η λεπτομερής περιγραφή των
σεξουαλικών ενεργειών είναι αχρείαστη και δεν συμβάλλει στον στόχο της ενημέρωσης
του πολίτη, ενώ με την παράθεσή της, παραβιάζεται το άρθρο 10 Σεξουαλικά Εγκλήματα.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, παραβιάζεται και το άρθρο 9 Τεκμήριο Αθωότητας, καθώς ο
αρθρογράφος δεν σεβάστηκε την αρχή ότι ο ύποπτος για διάπραξη αδικήματος είναι
αθώος μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου. Τέλος, παραβιάζεται το άρθρο 5 Πένθος-ΘλίψηΚλονισμός καθώς η παρουσίαση του βίντεο δύναται να γεννήσει μνήμες και να οξύνει τον
ανθρώπινο πόνο ή να κλονίσει την ψυχολογία των εμπλεκομένων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ALPHA
Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εξέτασε παράπονο (32/10/10/2019) από το
Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου για Ρεπορτάζ του Alpha, το οποίο
προβλήθηκε στις 2/10/19 με θέμα «Υπέστη νευρικό κλονισμό η 19χρονη βρετανίδα στο
Δικαστήριο». Στο παράπονο εγείρονται τα ακόλουθα ζητήματα:
xiii.
xiv.

Θυματοποίηση και επανα-θυματοποίηση γυναίκας (πιθανόν θύμα σεξουαλικής βίας)
μέσα από την διαπόμπευση στα ΜΜΕ χωρίς να έχει αποδειχθεί ένοχη.
Η γυναίκα μέσα από την υπερ-προβολή αχρείαστων και μη αντικειμενικών
πληροφοριών παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ ως εγκληματίας.
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xv.

Στιγματισμός γυναίκας για την οποία εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες που
αφορούν: κινηματογράφηση ιδιωτικής ζωής χωρίς έγκριση; δημοσίευση εκδικητικού
πορνογραφικού υλικού; καταγγελία βιασμού/ σεξουαλικής παρενόχλησης.
xvi.
Παρατηρούμε ότι σε αρκετά δημοσιεύματα φωτογραφίες που αφορούν την γυναίκα
δεν τυγχάνουν επεξεργασίας για προστασία των προσωπικών δεδομένων ενώ οι
φωτογραφίες και τα βίντεο που αφορούν τους άνδρες της υπόθεσης τυγχάνουν
επεξεργασίας. Σας καλούμε να κάνετε ανάλογη έρευνα καθώς τα παραδείγματα που
παρουσιάζονται εδώ είναι ενδεικτικά).
xvii.
Επιμονή εκ μέρους μερίδας δημοσιογράφων σε κάθε ακρόαση για λήψη
φωτογραφικού υλικού με το πρόσωπο της γυναίκας. (επισυνάπτεται σχετική
φωτογραφία μας).
xviii.
Ερωτήματα ως προς τη διασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης και προστασία της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Η Επιτροπή ζήτησε και έλαβε τις απόψεις του Alpha.
Κατά την απάντησή του ο Alpha επικαλέστηκε τη διάσταση που έλαβε το ζήτημα σε διεθνές
επίπεδο και επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που δημοσίευσε προέρχονταν από την
Αστυνομία. Επίσης, το ρεπορτάζ παρουσιάζει ένα γεγονός, άρα δεν θυματοποιεί την γυναίκα.
Αναφορικά με το σημείο της ψυχικής βλάβης της νεαρής, το κανάλι επικαλείται ότι ήταν ήδη
γνωστό τόσο από την ίδια, προκειμένου να αφεθεί ελεύθερη, όσο και από τα Βρετανικά μέσα.
Η Επιτροπή αποφάσισε ότι το ρεπορτάζ του Alpha παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας,
καθώς κατά την ώρα που προσέρχοταν η γυναίκα στο Δικαστήριο, λαμβάνονταν πλάνα
από το χώρο του Δικαστηρίου. Το παρόν παραβιάζει τα άρθρα που αναφέρονται στην
ιδιωτική ζωή, στην επίταση του πένθους, της θλίψης και του κλονισμού και στο τεκμήριο
αθωότητας. Σχετικά με την αναφορά σε νευρικό σοκ που υπέστη η νεαρή, και σε
παρακολούθηση από ψυχίατρο αποτελούν προσωπικά δεδομένα και η δημοσιοποίησή
τους απαγορεύεται βάσει του άρθρου 3 για την ιδιωτική ζωή. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι
τα ΜΜΕ οφείλουν να φιλτράρουν τις πληροφορίες που αναμεταδίδουν και προέρχονται
από καταθέσεις στο δικαστήριο. Οι παραπάνω αναφορές στη παρούσα υπόθεση μπορεί
να είναι στοιχεία ενώπιον του δικαστή, ωστόσο η δημοσίευσή τους, εκτός της δικαστικής
αίθουσας, αποτελεί μέρος της ιδιωτικής ζωής του προσώπου και βάσει του κώδικα, κάθε
πρόσωπο τυγχάνει σεβασμού και δεν αποκαλύπτονται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα.
Πέραν τούτου, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ παραβιάζει το άρθρο 12 περί δυσμενών
διακρίσεων, καθώς παρατηρούνται αναφορές, οι οποίες εμπεριέχουν στοιχεία
προκατάληψης με βάση το φύλο αλλά και τη φυλή.
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ΙΙ. Εγκύκλιος 20/2019 - «Κάλυψη Θεμάτων που Αφορούν στην Δεκαεννιάχρονη
Βρετανίδα»
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ΙΙΙ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Προαγωγή της Ισότητας των Φύλων και την Εξάλειψη
των Προκαταλήψεων
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