
150 εκατομμύρια κορίτσια κάτω των 18 ετών
έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
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142 εκατομμύρια κορίτσια
είναι πιθανό να παντρευτούν

σε παιδική ηλικία (κατά το
διάστημα 2011 – 2020)
14 εκατομμύρια έφηβες
γεννούν κάθε χρόνο, ως
αποτέλεσμα εξαναγκαστικού

σεξ και ανεπιθύμητης

εγκυμοσύνης

215 εκατομμύρια γυναίκες δεν
έχουν ΠΡΌΣΒΑΣΗ στην

αντισύλληψη, παρόλο που
θέλουν να σταματήσουν ή να

καθυστερήσουν την απόκτηση

παιδιών

Η ομοφυλοφιλική

δραστηριότητα είναι σήμερα

παράνομη σε τουλάχιστον 76 
χώρες, 36 από τις οποίες
βρίσκονται στην Αφρική

Η υγεία και οι ζωές

εκατομμυρίων ανθρώπων σε

όλο τον κόσμο απειλούνται

λόγω της αποτυχίας των

κυβερνήσεων να εγγυηθούν τα

σεξουαλικά και

αναπαραγωγικά δικαιώματά

τους, δήλωσε η Διεθνής
Αμνηστία, ξεκινώντας σήμερα
μια παγκόσμια εκστρατεία για

το θέμα αυτό.



142 εκατομμύρια κορίτσια είναι πιθανό να παντρευτούν σε παιδική ηλικία (κατά το
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το δικαίωμά τους να

λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά

με την υγεία τους, το σώμα
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«Είναι αδιανόητο το γεγονός

ότι στον 21ο αιώνα ορισμένες
χώρες εξακολουθούν να με την υγεία τους, το σώμα

τους, τη σεξουαλικότητά τους,
καθώς και τον τρόπο

αναπαραγωγής που θα

επιλέξουν, χωρίς αυτά να

υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο,
αλλά και χωρίς φόβο,
εξαναγκασμό ή διακρίσεις.
Επιδιώκει, επίσης, να

υπενθυμίσει στους ηγέτες του

κόσμου την υποχρέωσή τους

να αναλάβουν θετική δράση, η
οποία περιλαμβάνει και την

ΠΡΌΣΒΑΣΗ όλων σε ιατρικές

υπηρεσίες.

χώρες εξακολουθούν να

παραβλέπουν τους γάμους

παιδιών και το συζυγικό

βιασμό, ενώ άλλες

απαγορεύουν τις εκτρώσεις, το
σεξ εκτός γάμου, αλλά και την
ομοφυλοφιλική δραστηριότητα,
τα οποία μπορεί να

τιμωρούνται ακόμα και με

θάνατο», δήλωσε ο Σαλίλ Σετί,
Γενικός Γραμματέας της

Διεθνούς Αμνηστίας.
Η εκστρατεία My Body My
Rights – Το Σώμα Μου Τα

Δικαιώματά Μου ενθαρρύνει

τους νέους σε όλο τον κόσμο να

γνωρίσουν και να απαιτήσουν



Στο Μαρόκο, η 16χρονη Amina
αυτοκτόνησε, αφού αναγκάστηκε
να παντρευτεί τον άντρα που την

βίασε. Την περίοδο εκείνη, η
μαροκινή νομοθεσία επέτρεπε

215 εκατομμύρια γυναίκες δεν έχουν ΠΡΌΣΒΑΣΗ στην αντισύλληψη, παρόλο που θέλουν να σταματήσουν ή
να καθυστερήσουν την απόκτηση παιδιών
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«Η Khumeniζει σε μια τέτοιου
είδους κοινότητα στο Νεπάλ.
Ήταν 15 ετών όταν οι γονείς

της αποφάσισαν ότι είχε έρθει η
μαροκινή νομοθεσία επέτρεπε

στον βιαστή της να αποφύγει τη

δίωξη για το έγκλημά του, 
εφόσον συμφωνούσε να την

παντρευτεί.
Στη Μπουρκίνα Φάσο, το να μιλά
κανείς ανοιχτά για το σεξ

θεωρείται ταμπού. Η
αντισύλληψη δεν είναι ευρέως

διαθέσιμη και η

απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη

πολύ συχνή. Η Hassatouήταν
μόλις 13 ετών όταν έμεινε έγκυος. 
Δεν είχε καμία ιδέα ότι το σεξ

μπορούσε να οδηγήσει σε

εγκυμοσύνη. Μετά τη γέννηση
του βρέφους η οικογένειά της

τους πέταξε στο δρόμο.

της αποφάσισαν ότι είχε έρθει η

ώρα να παντρευτεί. Είχε μείνει
έγκυος 10φορές και, κάθε φορά
που ερχόταν η ώρα να

γεννήσει, εξοριζόταν στο

οικογενειακό βουστάσιο. Κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

αναγκαζόταν να μεταφέρει

βαριά φορτία, και μερικές

φορές έπειτα από τον τοκετό

είχε μόνο μια εβδομάδα

ανάπαυσης. Αποτέλεσμα όλων
αυτών ήταν ο τραυματισμός της

μήτρας και η πρόπτωσή της,
αλλά παρέμεινε χωρίς

χειρουργική θεραπεία επί οκτώ

χρόνια


