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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

• το CENTRO RURAL JOVEN VIDA (CERUJOVI), το 
οποίο βρίσκεται στο Κάθερες της κοινότητας Εξτρα-
μαδούρα στην Ισπανία.

• το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗ-
ΝΗ (Κ.Ε.Δ.Ε.), που βρίσκεται στην Αθήνα στην Ελ-
λάδα.

ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΣΙΑΣ:

• το ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΕΥΤΙΚΗΣ (LACC), που βρίσκεται στο Κατμαντού 
του Νεπάλ.

• το ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (CHSJ), που βρίσκεται στο Νέο Δελχί 
της Ινδίας.

• ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ (BWHC), που βρίσκεται στη Ντάκα 
του Μπαγκλαντές.

Ήταν τιμή για όλους τους φορείς  να δουλέψουν σε συνεργασία για την εκπλήρωση του προγράμματος “ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ” στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ:

• ο ΝΕΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΑ, που βρίσκεται στο Ανταναναρί-
βο της Μαδαγασκάρης.

Έχουν εφαρμοστεί πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα 
σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη βία κατά των 
γυναικών. Ο καθένας μπορεί να βρει όσο το δυνατόν 
περισσότερα απλά “σερφάροντας” στο διαδίκτυο και 
ιδιαίτερα μέσα στους ποικίλους θεσμούς της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Παρ’όλα αυτά η εργασία “ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ 
ΚΥΚΛΟ” φέρνει στην επιφάνεια τη δική της ξεχωριστή 
οπτική στη μάχη κατά της έμφυλης βίας. 

Οι στόχοι αυτής της εργασίας είναι:
• Το να φέρει σε επαφή άνδρες και γυναίκες από 

εντελώς διαφορετικά υπόβαθρα, χώρες, θρησκεί-
ες, ιδέες και συστήματα πεποιθήσεων.

• Το να εγείρει την επίγνωση ανάμεσα στους νέους 
από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα.

• Το να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές και να υπο-
γραμμίσει ότι παρά τις κοινωνικές, οικονομικές, 
εκπαιδευτικές, γεωγραφικές και πολιτιστικές δια-
φορές η βία κατά των γυναικών είναι ένα γεγονός 
και ένας παράγοντας που δραματικά τις επηρεάζει 
όλες.

Ναι, είναι γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί, έχουν αναλυ-
θεί, έχουν γραφτεί και δημοσιευτεί πολλοί οδηγοί καλών 
πρακτικών. Ωστόσο αυτός ο οδηγός είναι μοναδικός από 

πολλές πλευρές. Αντίθετα, διαβάζοντας προσεκτικά το 
περιεχόμενο αυτού του οδηγού οι συμμετέχοντες θα 
βρουν μερικές ομοιότητες στο πλαίσιο των καλών πρα-
κτικών. Μέρος του περιεχομένου θα τους είναι οικείο, 
από τη στιγμή που έχει ήδη υλοποιηθεί σε εκπαιδεύσεις, 
όπως για παράδειγμα ο όρος “νομική βοήθεια”. Επίσης, 
θα υπάρξουν τεράστιες διαφορές στην ουσία και τις 
προκλήσεις που προσπαθεί η συγκεκριμένη καλή πρα-
κτική να αντιμετωπίσει, να αντιπαλέψει και να υπερβεί.

Τριάντα θέματα εκπαίδευσης καλής πρακτικής. Πέντε 
έχουν συγκεντρωθεί από το συνεργάτη κάθε χώρας. 
Αυτά τα θέματα κυμαίνονται από τη δόμηση της ικανό-
τητας του ατόμου μέχρι την αυτοάμυνα, από τις κατα-
σκηνώσεις προσφύγων μέχρι τις διακρίσεις κατά την 
έμμηνο ρύση, από το να εμπλέκονται οι άντρες και τα 
αγόρια στην έμφυλη βία μέχρι το να ακούν ιστορίες για 
έφηβα αγόρια, από τα καταφύγια για τα θύματα εμπορί-
ου λευκής σαρκός (trafficking) μέχρι τον οικογενειακό 
προγραμματισμό. Αυτός ο οδηγός είναι ένα ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον ανάγνωσμα για όποιον ενδιαφέρεται. Μία 
μικρή ιστορία για τις διακρίσεις κατά των γυναικών και 
κυρίως ένας “οδηγός” για την αναπαραγωγή των “καλών 
πρακτικών” που έχουν εφαρμοστεί με αποτελέσματα, 
στρώνοντας το δρόμο για τη φυλετική ισότητα.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΑΝΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ-
ΡΗΝΗ (Κ.Ε.Δ.Ε.)
www.kede.org
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ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
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SHOKHI (CONFIDANTE) 
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ (BWHC)

• οι συμπεριφορές διάκρισης και οι κοινωνικές νόρμες
• η έλλειψη γνώσης σχετικά με θέματα υγείας και νο-

μικά θέματα
• η απουσία της προστασίας των δικαιωμάτων των γυ-

ναικών από τους σχετιζόμενους ενδιαφερόμενους

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΤΑΚΑ

Το SHOKHI είναι μία τετραετής εργασία στο αστικό τμήμα του Μπαγκλαντές, που θέλει να ευαισθητοποιήσει και να 
ενημερώσει ανάμεσα σε γυναίκες, εφήβους και άντρες αναφορικά με τα σεξουαλικά και τα αναπαραγωγικά υγειο-
νομικά δικαιώματα, τη βία εναντίον των γυναικών και των κοριτσιών και τα εργασιακά δικαιώματα, αυξάνοντας με 
αυτόν τον τρόπο τις ευκαιρίες να διάγουν έναν ασφαλή, υγιή και χαρούμενο βίο με αξιοπρέπεια.

Η εργασία αυτή πήγασε από τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη από τους τοπικούς μη κερδοσκοπικούς οργα-
νισμούς συμπεριλαμβανομένου και του BWHC σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ολλανδίας, όπου τα τέσσερα 
βασικά εμπόδια για την κατανόηση των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας, της υγείας και της ασφάλειας των γυναικών 
στις φτωχογειτονιές της Ντάκα είναι: 

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ SHOKHI

Το SHOKHI παρέχει στις γυναίκες και στα κορίτσια ένα 
βολικό, φιλικό ως προς το φύλο τους, οικονομικά προ-
σιτό και ποιοτικό υγειονομικό σύστημα, όπως επίσης 
και νομικές υπηρεσίες. Επίσης, προωθεί και συστήνει 
γυναίκες σε υπηρεσίες που είναι ήδη διαθέσιμες από κυ-
βερνητικούς και μη οργανισμούς (αστυνομία, δημόσια 
νοσοκομεία κ.λπ.). Επιπλέον, το SHOKHI “τρέχει” ενημε-
ρωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για γυναίκες, 
εφήβους και άντρες σχετικά με τη σεξουαλική και ανα-
παραγωγική υγεία, τα δικαιώματα των γυναικών στην 
υγεία και τα νομικά τους δικαιώματα (ιδιαίτερα τα δικαι-
ώματα των γυναικών στην οικογένεια και το εργασιακό 
περιβάλλον). Τέλος, οι γυναίκες που έχουν πρόσβαση 
στις υπηρεσίες μπορούν επίσης να λάβουν μέρος στις 
ομάδες αυτοβοήθειας που οργανώνονται από το πρό-
γραμμα ώστε να βοηθήσουν να παρασχεθεί ένα κοινω-
νικό δίκτυο για να αιτηθούν οι γυναίκες τα δικαιώματά 
τους στην οικογένεια, στο εργασιακό περιβάλλον και 

στην κοινωνία. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι αυτής της 
δουλειάς έχει να κάνει με την υποστήριξη της αποτελε-
σματικής εφαρμογής των υπαρχόντων νόμων και των 
πολιτικών, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Κεντρικό σημείο της μεθοδολογίας της εργασίας είναι η 
στρατολόγηση της κοινότητας “Change Makers”, που βο-
ηθά στην εμπλοκή των ανθρώπων στην εργασία καθώς 
και στην αμφισβήτηση των κοινωνικών νορμών και των 
ανεπίσημων δομών δύναμης που εγκρίνουν και διαιω-
νίζουν τη βία εναντίον των γυναικών και εμποδίζουν τις 
γυναίκες από το να έχουν πρόσβαση στην εργασία και 
τις υπηρεσίες.

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Πρεσβεία 
του Βασιλείου της Ολλανδίας.

• οι περιορισμοί στην πρόσβαση των γυναικών σε υπη-
ρεσίες

• οι βασικές δικαιούχοι του SHOKHI είναι γυναίκες που 
ζουν σε 15 φτωχογειτονιές στις περιοχές Mohakhali, 
Mirpur και Mohammadpur της πόλης της Ντάκα
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Αυτή η εργασία, αν και επιτυχημένη, αντιμετώπισε ποι-
κίλες οργανωτικές προκλήσεις όπως η έλλειψη κατάλ-
ληλης επίβλεψης, ανεπάρκεια χρόνου και προσωπικού, 
όπως επίσης και θέματα σχετικά με τη συνεργασία ανά-
μεσα στους συνεργαζόμενους οργανισμούς όσον αφορά 
στα οικονομικά και τις υπηρεσίες.

Παρ’όλα αυτά, η προσέγγιση ενδυνάμωσης της κοινό-
τητας συμπεριλαμβανομένης και της συμφωνίας των 
ατόμων από την κοινότητα ως Change Makers και του 

σχηματισμού των ομάδων αυτοβοήθειας, της ανάπτυξης 
ικανοτήτων και εκπαίδευσης των ατόμων, όπως επίσης 
και της πρόσβασης σε υπηρεσίες έχουν υπάρξει επιτυ-
χημένα και είναι αυτό το στοιχείο που θα δώσει τη δυ-
νατότητα στο SHOKHI να διατηρήσει την επίδρασή του 
στην κοινότητα. Επίσης, από τη στιγμή που διαμορφώ-
νει τμήμα της επικρατούσας στρατηγικής σχετικά με το 
φύλο, θα ήταν άξιο έρευνας το να επεκταθεί ευρύτερα 
το πρόγραμμα.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Shokhi

info@Shokhi.org
https://Shokhi.org
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ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΘΕΙΣΕΣ 
- DHAKA AHSANIA MISSION (DAM)

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ JESSORE

ΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ DAM

Αρχικά, το DAM δουλεύει στενά με τη Φρουρά των Συνό-
ρων του Μπαγκλαντές και την αστυνομία του Μπαγκλα-
ντές για τη διάσωση των θυμάτων. Από τη στιγμή που 
τα θύματα φτάνουν στο σπίτι - καταφύγιο, το DAM τους 
προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εύρος υπηρεσιών ώστε 
να βοηθήσει στην ανάκτηση της κανονικής κοινωνικής 
και οικογενειακής ζωής τους.

Στο καταφύγιο, τα θύματα έχουν πρόσβαση σε ψυχο-
λογική συμβουλευτική υποστήριξη, ιατρικές εξετάσεις 
όπως επίσης νομική συμβουλευτική υποστήριξη και στή-
ριξη στις νομικές τους υποθέσεις. Η έμφαση δίνεται στην 
οικονομική τους ενδυνάμωση και για τον λόγο αυτόν το 
DAM τους προσφέρει άτυπη εκπαίδευση, τυπική και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση, 
πρόσληψη σε θέσεις εργασίας και ακόμη υποστήριξη 
ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Επιπλέον, 
λαμβάνουν χώρα εκπαιδεύσεις σε ικανότητες ζωής και 
νομικά δικαιώματα. Προκειμένου να βοηθήσουν τα θύ-
ματα να ανακάμψουν, οργανώνουν επίσης ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες όπως παιχνίδια εσωτερικού και εξωτε-
ρικού χώρου, βραδιές ταινίας και άλλα διασκεδαστικά 
γεγονότα. Έπειτα από ένα διάστημα, όταν το άτομο είναι 
έτοιμο, το DAM τον/την βοηθάει να επανενταχθεί στην 
οικογένειά του και στην κοινότητα. Το DAM θα πραγμα-

τοποιήσει συμπληρωματικές συναντήσεις με το άτομο, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι αυτός/αυτή τα πηγαί-
νει καλά. 

Η δουλειά του DAM δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή 
καταφυγίου. Επιπλέον, επεκτείνει τη βοήθειά του στις 
κοντινές κοινότητες. Εφαρμόζει κοινωνικές δραστη-
ριότητες που σκοπεύουν να αποτρέψουν τη διακίνηση 
ανθρώπων και την έμφυλη βία και να εγείρουν τη γνώ-
ση, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις που στοχεύουν να 
υπογραμμίσουν τον προβληματισμό σχετικά με το θέμα 
της διακίνησης ανθρώπων και της βίας στις τοπικές κοι-
νότητες. 

Η εργασία έχει υποστηριχθεί από ποικίλους οργανι-
σμούς χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οργανισμού Cordaid, του Γρα-
φείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρ-
κωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), 
του οργανισμού World Vision, του οργανισμού Winrock 
International και του οργανισμού Plan International του 
Μπαγκλαντές. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον 
Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλή-
ματος (UNODC), ο οργανισμός World Vision και το DAM 
συμβάλλουν και σε αυτό το πρόγραμμα επίσης.

Το Jessore (μία περιοχή στο Μπαγκλαντές) βρίσκεται 
στη συνοριακή περιοχή του νοτιοδυτικού τμήματος του 
Μπαγκλαντές, το οποίο είναι γνωστό ως μία μεγάλη δίο-
δος για διασυνοριακή διακίνηση ανθρώπων και εργασι-
ακής μετανάστευσης. Η πλειονότητα των θυμάτων είναι 
γυναίκες. Αυτές μεταφέρονται για πορνεία, παράνομη 
εργασία ή εργασία ως υπηρέτες στο εξωτερικό.

Το DAM εδραιώθηκε το 1997 στα περίχωρα του Jessore 
για να βοηθήσει εκείνα τα θύματα βίας, διακίνησης αν-
θρώπων και παράνομης εργασιακής μετανάστευσης 
(παιδιά, γυναίκες και άντρες) σώζοντάς τα και προσφέ-
ροντας καταφύγιο, υποστήριξη για την επανένταξή τους 
και υπηρεσίες επαναπατρισμού. Το σπίτι - καταφύγιο 
έχει χωρητικότητα για να στεγάσει 60 θύματα από εκεί-
να που έχουν διασωθεί.
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Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Το σπίτι - καταφύγιο του DAM έχει βοηθήσει εκατοντά-
δες θυμάτων της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. 
Όχι μόνο διασώθηκαν και τους παρασχέθηκε φροντίδα, 
αλλά επίσης υποστηρίχθηκαν και ενδυναμώθηκαν για 
να επανενταχθούν στην κοινωνία και να βελτιώσουν τις 
ζωές τους. Η επίδραση στους δικαιούχους δίνει έμφαση 
στη βιωσιμότητα. Παρ’όλα αυτά, η βασική πρόκληση για 
το DAM είναι το να πασχίζει συνεχώς για πρόσβαση σε 
επιχορηγήσεις προκειμένου να συνεχίσει το έργο του.

Αυτό το πρόγραμμα είναι συχνά επικίνδυνο, αφού οι 
διακινητές είναι επιδέξιοι εγκληματίες σε αυτόν τον το-
μέα. Χωρίς την κατάλληλη βοήθεια από τον οργανισμό 
νομικής επιβολής, μοιάζει να είναι σχεδόν αδύνατο το 
να εμποδιστεί η παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Αυτό 
το πρόγραμμα θα μπορούσε να ωφελήσει πολύ με μεγα-
λύτερη εμπλοκή από την κοινωνία και στήριξη από τους 
θρησκευτικούς αρχηγούς. Τέλος, το DAM πιστεύει ότι 
μία καμπάνια με σκοπό την υπογράμμιση του προβλήμα-
τος μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα μπορούσε 
επίσης να βοηθήσει πολύ.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Khawja Shamsul Huda 

ks.huda@ahsaniamission.org.bd  
www.ahsaniamission.org.bd
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (RCC) 
- BANGLADESH LEGAL AID AND SERVICES TRUST (BLAST)

• Να ενημερώσει σε θέματα συ-
ναίνεσης και επιλογής ανάμεσα 
στους κυρίως ενδιαφερόμενους 
(επαγγελματίες νομικούς, σε-
ξουαλικής υγείας και αναπαρα-
γωγικής υγείας, ερευνητές και 
νέους ανθρώπους).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Οι γυναίκες στο Μπαγκλαντές εξακολουθούν να κατέχουν μία χαμηλή νομική κοινωνική θέση. Είναι ανίκανες να 
ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις όσον αφορά στο αν, πότε και ποιον θα πα-
ντρευτούν, θα κάνουν σεξ και θα κάνουν παιδιά. Το σχετικά νέο κίνημα Οικογενειακή Βία (Παρεμπόδιση και Προ-
στασία) του 2010 εδραιώνει ότι η σεξουαλική βία είναι είδος οικογενειακής βίας και παρέχει το νομικό πλαίσιο με το 
οποίο προσεγγίζεται ο βιασμός στο γάμο. Σε μία εθνική έρευνα πάνω στη βία κατά των γυναικών, που διεξήχθη το 
2011, το ένα τρίτο των γυναικών δήλωσαν ότι έχουν βιώσει σεξουαλική βία, η οποία διεπράχθη από τους συζύγους 
τους. Και παρ’όλα αυτά η αδυναμία κατανόησης ότι υπάρχει νομική προστασία κατά τέτοιου είδους βία, μαζί με την 
έλλειψη πρόσβασης σε νομική βοήθεια, οδηγεί τις γυναίκες στο να αρνούνται τα δικαιώματά τους να αρνηθούν να 
δώσουν τη συγκατάθεσή τους για σεξ στο πλαίσιο του γάμου.

Μαζί με τις θεσμικές, τις νομικές αντιφάσεις και τη σύγχυση γύρω από την κατανόηση της επιλογής και της συναί-
νεσης, οι κοινωνικές πρακτικές και τα πιστεύω καθορίζουν το πώς οι επαγγελματίες μεταφράζουν και εφαρμόζουν 
τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία. Οι οπισθοδρομικές και οι συντηρητικές ερμηνείες, οι απειλές σχετικά με την ασφάλεια των γυναικών, η περι-
ορισμένη κοινωνική προστασία και το στίγμα σε θέματα συναίνεσης και επιλογής διαδραματίζουν έναν σημαντικό 
ρόλο στα θέματα κρίσης, που υποβάλλονται από επαγγελματίες της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και 
από τους παρόχους υπηρεσιών. Αυτός είναι ο λόγος που το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε. 

BLAST’S RCC ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

• Να ενημερώσει και να ξεκαθα-
ρίσει εννοιολογικά θέματα συ-
ναίνεσης και επιλογής για τους 
επαγγελματίες νομικούς καθώς 
και για τους επαγγελματίες σε-
ξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας.

• Να δομήσει την επικρατούσα 
άποψη ανάμεσα στους κυρίως 
ενδιαφερόμενους από ποικίλα 
πεδία συμπεριλαμβανομένου 
του νόμου και της δημόσιας 
υγείας σε υποστηρικτικά προ-
γράμματα όσον αφορά στην 
επιλογή του πρώιμου γάμου, τον 
εξαναγκαστικό γάμο, το βιασμό 
στο γάμο και τα εγκλήματα στον 
κυβερνοχώρο.

Οι δικαιούχοι ήταν νομικοί επαγγελματίες, επαγγελματίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, όπως επίσης 
και μαθητές/νέοι από τρία πανεπιστήμια της πόλης Ντάκα.
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Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για αυτή την εργασία, το BLAST συ-
νεργάστηκε στενά με το Κέντρο για 
το Φύλο, την Αναπαραγωγική Υγεία 
και τα Δικαιώματα στο σχολείο Δη-
μόσια Υγείας James P. Grant και το 
Πανεπιστήμιο BRAC. Τα βασικά ερ-
γαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για 
να επιτευχθούν οι στόχοι του προ-
γράμματος ήταν η εκπαίδευση, τα 
εργαστήρια, τα σεμινάρια, τα συ-
μπόσια και η καμπάνια. Ειδικότερα, 
ως τμήμα του προγράμματος RCC το 
BLAST:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα πέτυχε τους στόχους του αναφορικά 
με την πραγματοποίηση των εργασ τηρίων, των 
σεμιναρίων κ.λπ. Παρ’όλα αυτά έχουν υπάρξει δύο 
μεγάλες προκλήσεις που επηρέασαν την πορεία και 
το αποτέλεσμά του: πρώτον, η έλλειψη επαρκούς 

• Διεξήγαγε σύντομα μαθήματα στο θέμα της σεξουαλικής και αναπαρα-
γωγικής υγείας και την νομοθεσία για τα άτομα που εργάζονταν ως ηθο-
ποιοί ή δυνάμει ηθοποιοί για την πρακτική της προστασίας της σεξουα-
λικής και αναπαραγωγικής υγείας στο Μπαγκλαντές.    

•  Διοργάνωσε γραπτά εργαστήρια για δημοσιογράφους ή για εργαζόμε-
νους στον χώρο της επικοινωνίας.

• Εφήρμοσε έρευνες για να ταυτοποιήσει τις στάσεις, τις αξίες και τη γνώ-
ση για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία μέσα από ποιοτική αξιο-
λόγηση που πραγματοποιήθηκε σε ποικίλες γεωγραφικές περιοχές

• Εφάρμοσε ειδικά εργαστήρια, ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες των 
επαγγελματιών , που εργάζονται επάνω στη δημόσια υγεία και τα δικαι-
ώματα των γυναικών, σε θέματα που συμπεριλαμβάνουν το βιασμό στο 
γάμο, τον πρώιμο γάμο και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, προκειμένου 
να καταστήσουν ικανή μία στοχευμένη συζήτηση στον νόμο και την επί-
δρασή του στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία.

• Διοργάνωσε έναν μικρό κινηματογραφικό διαγωνισμό, με στόχο να δημι-
ουργήσει ευρύτερη εμπλοκή του κρίσιμου τμήματος των νέων στο θέμα. 
Διοργανώθηκαν προβολές ταινιών προς το τέλος της περιόδου του προ-
γράμματος κατά τη διάρκεια των διεθνώς αναγνωρισμένων 16 Ημερών 
Ακτιβισμού στη Βία κατά των Γυναικών/Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Η επιχορήγηση αυτού του προγράμματος προήλθε από τη Σουηδική Ένωση 
για τη Σεξουαλική Εκπαίδευση.

θεσμικής υποστήριξης να στεγαστούν τα σεμινάρια 
μέσα στο πρόγραμμα των μαθητών και δεύτερον η 
προβολή αντίστασης και η ντροπή ανάμεσα στους εν 
δυνάμει συμμετέχοντες, που επηρέασε τον αριθμό των 
συμμετεχόντων στις ποικίλες δραστηριότητες.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BLAST

mail@blast.org.bd
www.blast.org.bd
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ONE STOP CRISIS CENTRE (OCC)
(ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΙΣΗΣ-ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ) 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ “ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ”

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Η βία κατά των γυναικών είναι ένα εθνικό θέμα στο 
Μπαγκλαντές και αποτελεί καθημερινό και συνήθως 
θανάσιμο ζήτημα ζωής για χιλιάδες γυναίκες και κορί-
τσια. Δυστυχώς, τα περισσότερα από αυτά τα εγκλήματα 
μένουν ατιμώρητα. Η πρωτοβουλία OCC που ξεκίνησε το 
2001 προσφέρει ιατρική και νομική βοήθεια για θύματα 
φυσικών και σεξουαλικών παρενοχλήσεων. Αυτήν τη στιγ-
μή υπάρχουν OCC σε οκτώ μεγάλα ιατρικά πανεπιστήμια 
του Μπαγκλαντές.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΖΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αναμφισβήτητα η πρωτοβουλία OCC προσφέρει μία ζω-
τική υπηρεσία στις γυναίκες θύματα βίας σε όλη τη χώρα. 
Παρ’όλα αυτά, δεν ήταν εύκολο στην αρχή, αφού αντιμε-
τώπισε πολλές κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες. Μία 
από τις βασικές δυσκολίες ήταν ότι και τα θύματα αλλά και 
οι ενδιαφερόμενοι δεν γνώριζαν επαρκώς τα θέματα σχε-
τικά με την έμφυλη βία. Για αυτόν τον λόγο, στην πρώτη του 
φάση, το πρόγραμμα δεν προσέλκυσε επαρκή προσοχή.

Τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε και η απόδοση των 
OCC έχει βελτιωθεί. Τα κέντρα ελέγχονται δύο φορές τον 
χρόνο από τους οργανισμούς που τα χρηματοδοτούν. Αυ-
τοί οι έλεγχοι δείχνουν ότι η υγειονομική φροντίδα των θυ-
μάτων, η συνεργασία με την αστυνομία, η συνεργασία με 

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ OCC

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πολυτομεακό Πρόγραμμα για τη Βία Κατά των Γυναικών
Μονάδα Εφαρμογής του Προγράμματος

mspvaw@yahoo.com
www.mspvaw.gov.bd

Κάθε κέντρο διαθέτει μία ομάδα εργασίας, η οποία συνήθως 
περιλαμβάνει έως και 20 μέλη, επιβλεπόμενη από μέλη των 
οκτώ υπουργείων. Οι OCC δίνουν έμφαση στο να παρέχουν 
υπηρεσίες σε θύματα έμφυλης βίας, πιο συγκεκριμένα: υγει-
ονομική φροντίδα, αστυνομική βοήθεια, τεστ DNA, κοινωνι-
κές υπηρεσίες, νομική βοήθεια, ψυχολογική συμβουλευτική 
υποστήριξη και υπηρεσίες καταφυγίου κ.λπ. Σταδιακά, επιδι-
ώκει να επεκτείνει το εύρος της υπηρεσίας επανένταξης των 
θυμάτων ώστε να συμπεριλάβουν την εκπαίδευση, την ανά-
πτυξη δεξιοτήτων και την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. 

Πέραν όμως των υπηρεσιών που προσφέρονται στα θύμα-
τα, το πρόγραμμα παρέχει σημαντική ικανότητα στη δόμηση 
της εκπαίδευσης τόσο του προσωπικού των υφισταμένων 

OCC όσο και των νέων, συμπεριλαμβανομένης της μύησής 
τους στον ρόλο των OCC, στις δραστηριότητες των εργαστη-
ρίων DNA και στην ψυχολογική συμβουλευτική υποστήριξη. 
Επιπλέον, εφαρμόζονται επίσης συγκεκριμένες εκπαιδευτι-
κές ενότητες σχετικά με την καταπολέμηση της βίας εναντί-
ον των γυναικών για το προσωπικό των OCC, αλλά επίσης 
για καθηγητές, μαθητές, βοηθούς υγείας, επαγγελματίες οι-
κογενειακού προγραμματισμού και άλλους επαγγελματίες. 
Οι OCC επίσης λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες που 
στοχεύουν να ενισχύσουν τη γνώση ανάμεσα στον γενικό 
πληθυσμό σχετικά με τη βία εναντίον των γυναικών και των 
παιδιών μέσα στην κοινωνία. 

Η οικονομική παροχή για την πρωτοβουλία των OCC χωρί-
ζεται ανάμεσα στα οκτώ υπουργεία της κυβέρνησης και την 
Κυβέρνηση της Δανίας.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας OCC είναι να συζητήσει και να 
εμποδίσει τη βία εναντίον των γυναικών στο Μπαγκλαντές 
μέσω μιας συντονισμένης ολοκληρωμένης διϋπουργικής 
προσέγγισης. Η ιδέα πίσω από αυτήν είναι να παρέχει τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες για ένα θύμα βίας σε ένα μέρος.

Η πιλοτική λειτουργία του προγράμματος έλαβε χώρα από 
τον Μάιο 2000 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003. Το πρόγραμ-
μα βρίσκεται τώρα στην τέταρτη φάση του, η οποία θα συ-
νεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο του 2021.

τη Διεθνή Ένωση Γυναικών Δικηγόρων του Μπαγκλαντές, 
όπως επίσης και τα επίπεδα καθαριότητας και καλών διαρ-
ρυθμίσεων ήταν αξιοσημείωτα. Στο μέλλον, το πρόγραμμα 
θα στοχεύει επίσης στο να συνεργαστεί με κυβερνητικά 
σπίτια - καταφύγια, ώστε να μεγιστοποιήσει τη μακροπρό-
θεσμη επίδρασή του στους επωφελούμενους.

Η άμεση εμπλοκή και η δέσμευση σε υψηλό επίπεδο έχουν 
υπάρξει το κλειδί για να γίνει αυτό το πρόγραμμα τόσο επι-
τυχημένο όσο είναι (αν και συχνά οι πολιτικές παρεμβάσεις 
παρεμποδίζουν τη πρόοδο). Η κυβερνητική εμπλοκή επίσης 
καθιστά δυνατή την οικονομική βιωσιμότητα του προγράμ-
ματος.
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ONE STOP CRISIS CENTRE (OCC)
(ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΙΣΗΣ-ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ) 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ “ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ”

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΘΥΜΑΤΩΝ (VSC) - ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ 
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΤΑΚΑ).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα του Κέντρου Υποστήριξης Θυμάτων (VSC) 
ξεκίνησε το ταξίδι του το 2009 με τη βοήθεια του Προγράμ-
ματος Αναδόμησης της Αστυνομίας μέσα στο Μητροπολι-
τικό Αστυνομικό Τμήμα της Ντάκα. Η αστυνομία συνεργά-
στηκε με δέκα οργανώσεις μη κυβερνητικού φορέα για την 
παροχή υπηρεσιών στα θύματα της βίας. 

Αυτό το πρόγραμμα οραματίζεται  να προάγει μία κουλτού-
ρα σεβασμού στα δικαιώματα των γυναικών και των παι-
διών και να διασφαλίσει την ασφάλειά τους, την προστασία 
τους και την ευημερία τους. Οι στόχοι του Κέντρου Υπο-
στήριξης Θυμάτων (VSC) έχει ως στόχο θύματα τεσσάρων 
κατηγοριών: θύματα περιπτώσεων (βιασμού, απαγωγής, 
παράνομης διακίνησης ανθρώπων). Εξαφανισμένα παιδιά, 
θύματα οικιακής βίας και τα ανήμπορα θύματα.

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ VSC 

Έχουν καταγγελθεί περιπτώσεις βίας στα VSC απευθείας από το θύμα, μέσω του αστυνομικού τμήματος και μέσω 
παραπεμπτικών από μη κερδοσκοπικά σωματεία, αλλά επίσης μέσω email, τηλεφώνου, γραπτών μηνυμάτων και 
ιστοσελίδων. Έπειτα, οι εργαζόμενοι των VSC ακολουθούν μία συγκεκριμένη διαδικασία σύμφωνα με τις υπηρεσίες 
που παρέχουν. Οι VSC πρώτα καταγράφουν την καταγγελία των θυμάτων και στη συνέχεια:
• Ενημερώνουν τα θύματα, όσον αφορά στις νομικές διαδικασίες
• Παρέχουν επείγουσα ιατρική βοήθεια στα θύματα και τα στέλνουν σε ένα ιατρικό κέντρο στις κατάλληλες συνθήκες
• Βοηθούν στις διαδικασίες έρευνας και ενημερώνουν τα θύματα για την πρόοδο
• Παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστηρικτική συμβουλευτική
• Αναφέρουν τα θύματα σε άλλους κυβερνητικούς και μη οργανισμούς για μακροχρόνια βοήθεια

Επίσης, έχει εδραιωθεί ένας καθαρός, αυστηρός κώδικας ηθικής ως προς το πώς να αντιμετωπίζονται τα θύματα. 
Το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται από την αστυνομία του Μπαγκλαντές χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση 
του Μπαγκλαντές, μαζί με την υποστήριξη των σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Τα VSC στοχεύουν στο:
• Να μετακινήσουν κοινωνικά και πολιτισμικά εμπόδια 

και να ενισχύσουν την δυνατότητα πρόσβασης για την 
καταγγελία εγκλημάτων εναντίον γυναικών και παι-
διών.

• Να παρέχουν έγκαιρες και επαγγελματικές υπηρεσίες 
στα θύματα.

• Να διαδραματίσουν έναν αποτελεσματικό ρόλο στη δι-
άσωση των θυμάτων και την προστασία των νομικών 
τους δικαιωμάτων.

• Να συνδυάσουν τις προσπάθειες τόσο των κυβερνη-
τικών όσο και των μη κυβερνητικών θεσμών και να 
διασφαλίσουν τις καλύτερες υπηρεσίες για τα θύματα.

• Να προστατέψουν τα θύματα από την επανάληψη της 
θυματοποίησης.

Receive/entry victim 
in VSC GB

Listen to the victim to 
find their problem

Provide emergency
medical services

Shelter (max. 5 days)
& Fooding

Psychological
Counseling

Legal Assistant
Integration into

own family

Refer to Govt./Non-
govt. organization for 
long term assistance

Maintaining data base

Entry the victim 
complain in file
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vsc.dmp@dmp.gov.bd 
http://dmpwsid.gov.bd

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Στο σύνολό του το πρόγραμμα έχει υπάρξει πολύ επιτυ-
χημένο ως προς τη διανομή των υπηρεσιών του. Με την 
πάροδο των χρόνων, έχει επιτύχει να διευκολύνει τη δι-
αδικασία νομικής βοήθειας. Έχει επίσης βοηθήσει στο 
συντονισμό της ταυτοποίησης της οικογένειας του θύ-
ματος (αγνοούμενος/ανάπηρος) μέσω ηλεκτρονικών και 
έντυπων μέσων. Είναι αξιοσημείωτο το κατόρθωμά του 
να καθιερώσει το 2011 έναν ξεχωριστό τομέα γυναικών 
εντός του Μητροπολιτικού Αστυνομικού Τμήματος της 
Ντάκα με την ονομασία Τομέας Υποστήριξης και Έρευνας 
Γυναικών. 
Παρά την επιτυχία στην ασφάλεια και την προστασία 
των νομικών δικαιωμάτων των θυμάτων, τα VSC ακόμη 
αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις.

• Δυσκολία στην αντιμετώπιση 
των αναπήρων (νοητικά ανα-
πήρων, με προβλήματα ακοής 
κ.λπ.) θυμάτων

• Ανικανότητα των παιδιών να πα-
ράσχουν τη διεύθυνση της οικο-
γένειάς τους σωστά

• Το μακροχρόνιο στην διαδικα-
σία απονομής δικαιοσύνης

• Προφανώς, δεν είναι δυνατόν 
για την αστυνομία να αντιμετω-
πίσει αυτές τις προκλήσεις μόνη. 
Αυτές οι προκλήσεις μπορεί να 
περιοριστούν μόνο μέσω μίας 
συντονισμένης υπηρεσίας που 
να αποτελείται από γιατρούς, 
κοινωνικούς λειτουργούς και 
νομοθέτες.  

• Έλλειψη υπηρεσιών σε περι-
πτώσεις ψυχικής υγείας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΕΛΛΑΔΑ
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GEAR AGAINST IPV
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ 
ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ  ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ (EAVN)

ΤΟ GEAR ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ IPV

Το GEAR εναντίον του ΙPV I και το GEAR εναντίον του 
IPV II ήταν δύο προγράμματα που αποτελούνταν από 
μία συντονισμένη δράση πρωτογενούς και δευτερογε-
νούς πρόληψης της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων 
σε σχέσεις εφήβων μέσω παρεμβάσεων στο σχολείο ή 
σε άλλα περιβάλλοντα. Οι παρεμβάσεις καθοδηγούνταν 
από ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό και στόχευ-
αν στην ενημέρωση των μαθητών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και στην ενδυνάμωσή τους.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ GEAR ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ IPV

Για την επιτυχία των στόχων της προσέγγισης το GEAR 
εναντίον του IPV, αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο εκπαι-
δευτικό υλικό (Τέσσερα Πρωτότυπα Εγχειρίδια) στη βάση 
του οποίου αναπτύχθηκαν, εκτιμήθηκαν και επικυρώθη-
καν πολιτισμικά τα Εθνικά Πακέτα. Το υλικό των Εθνικών 
Πακέτων χρησιμοποιήθηκε εκ των υστέρων από κάθε 
οργανισμό-συνέταιρο για να εκπαιδευτούν οι καθηγητές 
(Εγχειρίδιο II) στην ισότητα των φύλων και στην έμφυλη 
βία όπως επίσης και να τους παρέχει τη γνώση και τις δε-
ξιότητες που σχετίζονται με τη μεθοδολογία και την εφαρ-
μογή των Εργαστηρίων Ενημέρωσης για τους μαθητές. Τα 
εγχειρίδια III και IV εμπεριείχαν τα εργαλεία (βιωματικές 
δραστηριότητες) που αξιοποιήθηκαν από τους καθηγητές 
για να διενεργήσουν τα εργαστήρια με τους μαθητές.   

Αναγνωρίζοντας ότι κάθε χώρα έχει τα δικά της πολιτιστι-
κά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά, το υλικό αναπτύχθη-
κε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
μοντέλο για την εξέλιξη των Εθνικών Πακέτων για χρήση 
σε διαφορετικές χώρες. Για αυτόν τον λόγο, το πρόγραμ-
μα ανέπτυξε ένα Πρωτότυπο Πακέτο (εγχειρίδια I-IV) που 
προσφέρει το πρότυπο για την ανάπτυξη ενός Εθνικού 
GEAR εναντίον του IPV Πακέτου. Το Πρωτότυπο Εγχειρί-
διο I παρέχει κυρίως κατευθυντήριες γραμμές για την ανά-
πτυξη των Εθνικών Εγχειριδίων I-IV GEAR εναντίον του 
IPV (τα Εθνικά Πακέτα έχουν ήδη αναπτυχθεί για τις επτά 
συμμετέχουσες χώρες και είναι διαθέσιμα για λήψη μαζί 
με το Πρότυπο Πακέτο, που είναι διαθέσιμο στα αγγλικά). 

Και οι δύο εργασίες συγχρηματοδοτήθηκαν από το πρό-
γραμμα DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ GEAR ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ IPV

Ο στόχος του GEAR εναντίον της προσέγγισης IPV είναι 
να προάγει την ανάπτυξη υγιών και ισότιμων σχέσεων 
ανάμεσα στα φύλα και την ανάπτυξη μηδαμινής ανοχής 
απέναντι στη βία. Δεδομένου του γεγονότος ότι σχεδόν 
όλα τα παιδιά και οι έφηβοι πηγαίνουν σχολείο, το εκ-
παιδευτικό σύστημα αναγνωρίστηκε ως το ιδανικό πε-
ριβάλλον για μία υψηλά βιώσιμη προσπάθεια.

Το GEAR εναντίον της προσέγγισης IPV αναπτύχθηκε, 
εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε κατά την περίοδο 2010-
2016, στο πλαίσιο των δύο προγραμμάτων GEAR εναντί-
ον IPV, που πραγματοποιήθηκαν υπό τη συνεργασία του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου εναντίον της Βίας (EAVN) σε επτά 
χώρες στο σύνολό τους.
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European Anti-Violence Network (EAVN) 

info@antiviolence-net.eu
www.gear-ipv.eu

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η προσέγγιση GEAR εναντίον IPV έχει ήδη εφαρμοστεί 
και εκτιμηθεί σε επτά χώρες και παρουσιάζεται να είναι 
αποτελεσματική στο να αυξήσει τη γνώση των καθηγη-
τών και των εφήβων και να τροποποιήσει τις στάσεις 
τους που είναι στερεοτυπικές και/ή ανεκτικές απέναντι 
στην έμφυλη βία.

Μόνο στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των δύο προγραμ-
μάτων, περισσότεροι από 140 καθηγητές και σχετικοί 
επαγγελματίες εκπαιδεύτηκαν και περισσότεροι από 
750 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έλαβαν 
μέρος στα εργαστήρια. Κατά τη διάρκεια των δύο εργα-
σιών, οι εκπαιδεύσεις των καθηγητών και τα εργαστήρια 
των μαθητών παρακολουθήθηκαν σε βάθος και αξιολο-
γήθηκαν. Μία περίληψη των κύριων ευρημάτων από 
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυρίως 
παρεμβάσεων GEAR εναντίον του IPV-II σε πέντε Κράτη 
Μέλη μαζί με τις προτάσεις πολιτικής, παρουσιάζονται 
στην ανάλογη πολιτική με τους σύντομους τίτλους: 

• Δομώντας Υγιείς Στενές Σχέσεις. Ο ρόλος του σχο-
λείου: Προτάσεις Πολιτικής για την Εκπαίδευση των 
Καθηγητών Βασισμένες σε Στοιχεία

• Δομώντας Υγιείς Στενές Σχέσεις. Ο ρόλος του σχο-
λείου: Προτάσεις Πολιτικής για την Ενδυνάμωση των 
Εφήβων

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των Σεμιναρίων Εκπαίδευσης 
Καθηγητών για την Ελλάδα, η ζήτηση από τους καθηγητές 
προκειμένου να συμμετέχουν στα σεμινάρια και τα εργα-
στήρια ήταν εντυπωσιακή (υποδεικνύοντας την ανάγκη 
και/ή την απήχηση του θέματος εκπαίδευσης και της μεθο-
δολογίας). Είναι σημαντικό να αναφερθεί παρ’όλα αυτά ότι 
σύμφωνα με την ίδια αναφορά, σε χώρες όπου το θέμα της 
έμφυλης βίας έχει ήδη ενσωματωθεί ως τμήμα της κυβερ-
νητικής πολιτικής, το αρχικό ενδιαφέρον των καθηγητών 
για να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση ήταν πολύ μικρό-
τερο και ο πιθανότερος λόγος είναι επειδή είχαν ήδη λάβει 
μία μορφή εκπαίδευσης στο θέμα. Κι όμως, από τη στιγμή 
που μυούνταν στη μεθοδολογία του προγράμματος, όλοι 
ενδιαφέρονταν πολύ.

Η επίδραση της προσέγγισης GEAR εναντίον IPV στους δι-
καιούχους έχει επίσης τονιστεί στην εξωτερική αναφορά 
αξιολόγησης (σελ. 5) του έργου  GEAR εναντίον IPV II, όπου 

αναφέρεται ότι “τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα και υψηλά 
επίπεδα ικανοποίησης και εκτίμησης τόσο ανάμεσα στους 
μαθητές όσο και ανάμεσα στους καθηγητές όπως επίσης 
και σημαντικές αλλαγές στη γνώση και τη στάση τους”. 
Ακόμη, αναφέρεται ότι (σελ. 2) η εφαρμογή του προγράμ-
ματος GEAR εναντίον IPV II επιπλέον “επιβεβαίωσε ότι η 
φιλοσοφία του να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει τους κα-
θηγητές σε μία μέθοδο που ενδυναμώνει τόσο τα αγόρια 
όσο και τα κορίτσια μέσω της ενεργής βιωματικής μάθησης 
είναι καλοδεχούμενη και εκτιμάται και από τους καθηγη-
τές αλλά και από τους μαθητές και μπορεί να εφαρμοστεί 
επιτυχώς στα σχολεία όπως επίσης και στα αστικά κέντρα 
φροντίδας ή στις υπηρεσίες υποστήριξης των παιδιών, που 
έχουν εκτεθεί σε κακοποίηση ή παραμέληση”.

Από τη στιγμή που θα εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτές μπο-
ρούν να πραγματοποιήσουν τα εργαστήρια των μαθητών 
πέρα από το πλαίσιο του προγράμματος σε περισσότερους 
εφήβους, μεγιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την επί-
δρασή του, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο έχει βασι-
στεί η πρακτική είναι εύκολα προσβάσιμο ως εργαλείο για 
εκείνους που μπορεί να επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν. 
Το γεγονός ότι δεν απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πό-
ρους προκειμένου να το υλοποιήσουν, από τη στιγμή που 
το υλικό βρίσκεται ήδη εκεί, το καθιστά ακόμη πιο εύκολο 
στο να αναπαραχθεί.

Οι βασισμένες σε στοιχεία αναφορές πρότασης αξιολόγη-
σης και πολιτικής προτείνουν σθεναρά την ανάπτυξη Εθνι-
κών Πακέτων GEAR εναντίον IPV (εγχειρίδια I-IV) για άλλες 
χώρες αλλά επίσης και την αποδοχή και τη θεσμοθέτηση 
των Εθνικών πακέτων GEAR εναντίον IPV στην εκπαίδευση 
των καθηγητών και άλλων επαγγελματιών που παρέχουν 
υπηρεσίες σε εφήβους όπως επίσης και την εφαρμογή των 
εργαστηρίων με εφήβους.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η προσέγγιση GEAR ενα-
ντίον IPV αποτελείται επίσης από μία ακριβή εκπλήρωση 
του Άρθρου 14 του Συνεδρίου του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης (2011) στην πρόληψη και μάχη εναντίον της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Ξεκάθαρα, 
η βιωσιμότητά του βασίζεται στη συστηματική δόμηση της 
ικανότητας των ανθρωπίνων πόρων, όπως έχει σχεδιαστεί 
στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής πολιτικής για τους κα-
θηγητές. Εν τω μεταξύ, άτομα ή ομάδες των σχολείων, των 
κέντρων φροντίδας κ.λπ. μπορούν να κάνουν χρήση της 
μεθοδολογίας και του υλικού GEAR εναντίον του IPV στο 
εκπαιδευτικό τους περιβάλλον.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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FLASH MOBS ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ 
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ 
ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ  
- ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

Το Καταφύγιο Γυναίκας είναι μία εθελοντική ομάδα στη 
Θεσσαλονίκη (Βόρεια Ελλάδα), που αποτελείται από 
εθελοντές με όραμα και ανθρωπιστικό ενδιαφέρον στη 
μάχη εναντίον όλων των μορφών της έμφυλης βίας. Η 
ομάδα δημιουργήθηκε από νέους ανθρώπους που δου-
λεύουν μαζί προκειμένου να παρέχουν υποστήριξη σε 
γυναίκες, που έχουν υπάρξει θύματα βίας. Αυτό το πε-
τυχαίνει παρέχοντας υποστήριξη σε γυναίκες και επίσης 
ενημερώνοντας το γενικό κοινό.
\Κατά την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας εναντί-
ον των Γυναικών (25 Νοεμβρίου) το Καταφύγιο Γυναικών 

ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ FLASH MOBS

Εδραιωμένες σε κεντρικές τοποθεσίες της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, ποικίλες παραστάσεις έχουν 
λάβει χώρα. Το Καταφύγιο εργάστηκε με τοπικές δραματικές σχολές για να στρατολογήσει εθελοντές μαθητές 
ώστε να συμμετέχουν. Η μία ήταν το flash mob, μία ομάδα αποτελούμενη από 40 γυναίκες ποικίλων ηλικιών, που 
ξεκίνησε έναν αυτοσχέδιο χορό στη μουσική του One Billion Rising. Η άλλη, που εφαρμόστηκε με την υποστήριξη 
μιας δραματικής σχολής, αποτελείτο από μία σειρά σύντομων σκετς, που αναπαριστούσαν σκηνές βίας, πολλές 
από τις οποίες πήγαζαν από την καθημερινότητα, όπως μία γυναίκα που κακοποιείται από τον σύζυγό της για ένα 
ασήμαντο θέμα σχετικά με το δείπνο.

Μία τρίτη ήταν ένα θεατρικό δρώμενο του δρόμου όπου γυναίκες με εμφανή σημάδια κακοποίησης στα πρόσωπα 
και τα σώματά τους περιπλανούνταν σε έναν πολυσύχν

διοργανώνει δημόσια καλλιτεχνικά δρώμενα για να εγεί-
ρει την προσοχή σχετικά με το πρόβλημα.

Τα δρώμενα αυτά έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
της καμπάνιας One Billion Rising. Η καμπάνια αυτή είναι 
η μεγαλύτερη μαζική δράση για να τερματίσει τη βία 
εναντίον των γυναικών. Η καμπάνια, η οποία ξεκίνησε 
το 2012, άρχισε ως μία κλήση για δράση βασισμένη στη 
συγκλονιστική στατιστική ότι 1 στις 3 γυναίκες στον πλα-
νήτη θα ξυλοκοπηθεί ή θα βιαστεί κατά τη διάρκεια της 
ζωής της. Με τον παγκόσμιο πληθυσμό στα 7 δισεκατομ-
μύρια, αυτό ανέρχεται σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο 
γυναίκες και κορίτσια.
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ΜΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Η επίδραση στους ανυποψίαστους περαστικούς ήταν έκ-
δηλη. Σε μερικές περιπτώσεις -κυρίως σε μερικές από 
τις παραστάσεις- η επίδραση ήταν δυνατή. Οι άνθρωποι 
ξεσπούσαν σε δάκρυα. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί σε 
διαφορετική περίπτωση να μην είχαν παραστεί ποτέ σε 
ένα γεγονός για την έμφυλη βία, αντιμετώπιζαν τώρα το 
θέμα με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσε να μην γίνει 
αντιληπτός.

Φυσικά δεν κατέστη δυνατόν να αξιολογηθεί η μακρο-
πρόθεσμη επίδραση στους ανθρώπους που είδαν τα 
δρώμενα, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι όσοι τα είδαν 
θα τα θυμούνται.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κωνσταντίνα Μοσχοτά

info@katagygiogynaikas.org
www. katafygiogynaikas.org

Τα δρώμενα αυτά αναπαράγονται εύκολα, αφού απαι-
τούν ένα μικρό μπάτζετ και μπορούν να επιτευχθούν με 
τη συνεισφορά των τοπικών σχολών και άλλων ομάδων.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΓΚΗ

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από το 
ΚΕΣΟ από το 2017 έως σήμερα με χρηματοδότηση της 
Περιφέρειας Αττικής και περιλαμβάνει δράσεις που 
απευθύνονται σε ανήλικα παιδιά και τις μητέρες τους 
που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (κακοποι-
ημένες γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες, άπορες κτλ). 
Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχονται δράσεις για 
τον ανωτέρω πληθυσμό που αφορούν σε: νομική συμ-
βουλευτική, οδοντιατρική εκτίμηση και θεραπείες, δρά-
σεις προαγωγής υγείας (εμβολιασμούς, ομιλίες κτλ) και 
τμήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων (Αγγλικά 
όλων των επιπέδων, μανικιούρ-πεντικιούρ και κοπτικής-
ραπτικής). Ιδίως η τελευταία κατηγορία στοχεύει -και το 
έχει επιτύχει- στην ενδυνάμωση και στην απόκτηση και 

ανάπτυξη δεξιοτήτων των ενηλίκων γυναικών που συμ-
μετέχουν.

Η αναγκαιότητα του προγράμματος προέκυψε από ψυ-
χολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις ωφελούμε-
νες και  παράγοντες που έχουν σχέση με το Ελληνικό 
Κράτος Πρόνοιας ((έλλειψη δομών υποστήριξης και 
εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, 
εξαιτίας των οποίων οι Ελληνίδες μητέρες δεν υποστηρί-
ζονται επαρκώς στο ρόλο τους ώστε να μπορούν να δια-
θέσουν χρόνο για την προσωπική τους ανάπτυξη). Στην 
1η περίπτωση κομβικός είναι ο ρόλος του/ της εκπαιδευ-
τικού στο συντονισμό και στη διευθέτηση των διαφο-
ρών που προκύπτουν στο πλαίσιο του μαθήματος, ενώ 
στη 2η περίπτωση παρέχονται τα μαθήματα σε ποικίλες 
μέρες και ώρες ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί το με-
γαλύτερο δυνατό ποσοστό ενήλικων εκπαιδευομένων.

ΠΑΙ.Δ.Ε.Σ. 100 (ΠΑΙΡΝΕΙΣ)
 ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΔΥΝΑΜΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΥΣ
– ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΕΣΟ)

H ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η διδασκαλία ακολουθεί τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία έτη. 
Ο ενήλικας αντιμετωπίζεται ως προσωπικότητα που ήδη διαθέτει ένα δυναμικό (γνώσεις, δεξιότητες, βιώματα, 
ψυχολογικό υπόβαθρο κτλ) πάνω στο οποίο ο εκπαιδευτής καλείται να «χτίσει» με τις γνώσεις και δεξιότητες που 
του παρέχει στο πλαίσιο του μαθήματος. Το μάθημα κατευθύνεται σε μεγάλο βαθμό από τις ανάγκες μάθησης που 
εκφράζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι, καθώς αυτό αποτελεί βασική παράμετρο η οποία θα κεντρίσει το ενδιαφέρον 
τους να συμμετάσχουν και να μάθουν τόσο από τον εκπαιδευτή, όσο και από τους υπολοίπους εκπαιδευομένους. 
Επακόλουθα, αποκτούνται γνώσεις που προστίθενται στο ήδη υπάρχουν υπόβαθρο των εκπαιδευομένων και επι-
πλέον η συνεργασία στο πλαίσιο του μαθήματος προωθεί και την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, κάτι ιδίως χρήσιμο 
σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και ευρίσκονται σε κίνδυνο περιθωριοποίησής τους.  

Πρόσθετο πλεονέκτημα του προγράμματος αποτελεί ότι στην πράξη η εφαρμογή δεν απαιτεί μεγάλο κόστος, πραγ-
ματοποιείται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ΚΕΣΟ και έτσι το κόστος περιορίζεται στα αναλώσιμα υλικά που 
απαιτούνται για το μάθημα και στις αμοιβές των εκπαιδευτών.
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Μαίρη Πίνη
 Δ/ντρια του ΚΕΣΟ 

keso@otenet.gr 
www.kesoiaa.gr 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η επικέντρωση του ΠΑΙ.Δ.Ε.Σ. 100 αφορά στην απόκτη-
ση δεξιοτήτων και στην άμεση εφαρμογή τους στην αγο-
ρά εργασίας (η εξεύρεση απασχόλησης ή η αναβάθμιση 
της θέσης στην υπάρχουσα απασχόληση) καθώς και η 
ανάπτυξη κοινωνικού δικτύου ανάμεσα στις εκπαιδευό-
μενες για την ενίσχυση της αυτό-εκτίμησής τους. 

Πραγματικά, αρκετές από τις γυναίκες που συμμετείχαν 
ήδη από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος χρησιμοποί-
ησαν τις αποκτηθείσες δεξιότητες στην αγορά εργασίας, 
επιτυγχάνοντας άλλοτε την εργασιακή τους αποκατά-
σταση και άλλοτε ένα συμπληρωματικό εισόδημα. 

Κατά το 1ο έτος εφαρμογής του προγράμματος, οι προ-
κλήσεις που δημιουργήθηκαν αφορούσαν κυρίως σε θέ-
ματα τήρησης του κανονισμού και συνέπειας από τους 
εκπαιδευόμενους, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά το 

2ο έτος (τρέχον) διεξαγωγής των μαθημάτων και πλέον 
έχουν διευθετηθεί.

Αυτό που απαιτείται τώρα στην εφαρμογή του προγράμ-
ματος στην Ελλάδα και ενδεχομένως σε χώρες του εξω-
τερικού είναι η πιστοποίηση των μαθημάτων. Το ΚΕΣΟ 
είναι Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που δεν 
ανήκει στο ρυθμισμένο κομμάτι της εκπαίδευσης (μη 
ενταγμένος και πιστοποιημένος από το Υπουργείο Παι-
δείας). Επιπλέον, σε σχέση με αυτό – αλλά και ανεξάρ-
τητα από αυτό – τίθενται θέματα σε ό,τι αφορά στην πι-
στοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων, 
αν λάβει κανείς υπόψη την έμφαση που έχει δοθεί τα 
τελευταία χρόνια από την ΕΕ στον τομέα της πιστοποίη-
σης και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο 
πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Στόχος της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου 
(ΣΚ) Αθήνας ήταν η πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και συγκεκριμένα, η υποστήριξη των 
γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτή

The Centre provides free counselling services to female 
victims of violence by qualified staff (1 reception/
administrative staff, 2 psychologists, 2 social workers, 1 
lawyer).

Σύντομη περιγραφή δραστηριοτήτων / υπηρεσιών & 
μεθοδολογία

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας παρείχε ΔΩΡΕΑΝ 
υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες θύ-
ματα βίας από εξειδικευμένο προσωπικό (1 σύμβουλο 
υποδοχής/διοικητικό προσωπικό, 2 ψυχολόγους, 2 κοι-
νωνικές λειτουργούς, 1 νομικό). 

Οι υπηρεσίες αφορούσαν σε:
• Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση, 
• Παροχή κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής και εργα-

σιακής στήριξης (µε την οπτική του φύλου).
• Παραπομπή ή συνοδεία 
• Παροχή, σε συνεργασία µε τους δικηγορικούς συλ-

λόγους, νομικών υπηρεσιών (legal aid) 
• Παροχή πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε 

θέματα σεξουαλικής & αναπαραγωγικής υγείας και 
ενημέρωσης σε μαθητές/-τριες σχολικών μονάδων.

Το ΚΕΘΙ ως κρατικός φορέας, έλα χρηματοδότηση για τη 
λειτουργία του Κέντρου από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Τώρα 
διασφαλίστηκε την συνέχιση τηε λειουργίας για την επό-
μενη προγραμματική περίοδο (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΘΗΝΑΣ (ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ)
- ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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polykentro@isotita.gr
www.kethi.gr

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
& ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Το ΣΚ στη διάρκεια της λειτουργίας του (2012-2015) εξυ-
πηρέτησε 1.960 γυναίκες θύματα βίας στις οποίες παρα-
σχέθηκαν συνολικά 6.102 συνεδρίες και συγκεκριμένα: 
3.209 συνεδρίες ψυχολογικής στήριξης, 1.781 συνεδρίες 
κοινωνικής στήριξης και 1.112 συνεδρίες νομικής στήρι-
ξης. Επιπλέον, το ΣΚ ανέπτυξε πλήθος δράσεων δικτύω-
σης και ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης με φορείς και 
οργανισμούς (π.χ. αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, 
νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες, ΟΑΕΔ, κέντρα ψυ-
χικής υγείας κ.λπ.).

Η λειτουργία του ΣΚ έχει ήδη αναδείξει ότι: 

• γίνονται όλο και περισσότερο ορατές οι πράξεις βίας 
• αναγνωρίζονται οι μορφές βίας κατά των γυναικών 

ως κοινωνικό πρόβλημα και εγκληματικές πράξεις
• διευκολύνεται η πρόσβαση των γυναικών σε υπηρε-

σίες συμβουλευτικής, καθώς υπάρχουν υποστηρικτι-
κές δομές σε όλη την επικράτεια 

• διασυνδέονται αποτελεσματικότερα φορείς, υπηρε-
σίες και σύλλογοι, 

Σημαντική προϋπόθεση που πρέπει να υπάρχει ώστε να 
μπορεί η πρακτική να εφαρμοστεί  και να  επιβιώσει αλ-
λού είναι να υπάρχει ένα υποστηρικτικό θεσμικό πλαί-
σιο ανάπτυξης και προώθησης πολιτικών για την ισότητα 
των φύλων και τη βία κατά των γυναικών (νομοθεσία, 
πρωτοβουλίες/δράσεις, πολιτικές κ.ά.).
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Η οργάνωση ΔΙΟΤΙΜΑ παρέχει υποστήριξη στις γυναίκες 
πρόσφυγες - μετανάστες που ζουν στους καταυλισμούς 
προσφύγων από το 2016, όταν χιλιάδες προσφύγων έφτα-
σαν στην Ελλάδα, κυρίως από τη Μέση Ανατολή και τη Νότιο 
Ασία. Αυτή η μελέτη περίπτωσης περιγράφει το παράδειγμα 
ενός εκ των καταυλισμών και συγκεκριμένα εκείνης στην 
περιοχή της Μαλακάσας, επειδή εκεί είναι που η ΔΙΟΤΙΜΑ 
έχει υπάρξει παρούσα για το μεγαλύτερο διάστημα.

Η ΔΙΟΤΙΜΑ είναι η Μ.Κ.Ο. υπεύθυνη για τη διαχείριση περι-
πτώσεων έμφυλης βίας στον καταυλισμό των προσφύγων. 
Αυτή παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη σε γυναίκες που 
έχουν επιβιώσει από όλες τις διαφορετικές μορφές βίας που 
έχουν βιώσει στη χώρα καταγωγής τους, κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού τους και στους καταυλισμούς, αλλά επίσης κι 
εκείνες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Επιπλέον, οι γυναίκες 
λαμβάνουν υποστήριξη ως προς την ενσωμάτωσή τους, 
ενώ ενδυναμώνονται ώστε να ασκήσουν τα πολιτικά τους 
δικαιώματα και να φέρουν εις πέρας θέματα ζωής. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
- ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ  (ΔΙΟΤΙΜΑ)

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες της ΔΙΟΤΙΜΑ στο κέ-
ντρο του καταυλισμού  γύρω από τον Χώρο Φιλικό προς 
τις Γυναίκες – οι Σκηνές, μία περιοχή 250 μ², ανοιχτή σε 
όλες τις γυναίκες του καταυλισμού. Οι Φιλικές προς τις Γυ-
ναίκες Σκηνές είναι ανοιχτοί συγκεκριμένες ώρες της ημέ-
ρας και λειτουργούν ως κεντρικό σημείο για τις γυναίκες 
του καταυλισμού. Εκεί οι γυναίκες μπορούν απλά να πε-
ράσουν ή να λάβουν μέρος σε οργανωμένες δραστηριό-
τητες, που εφαρμόζονται για συγκεκριμένες χρονικές πε-
ριόδους. Μαθήματα αγγλικών και ελληνικών, μαθήματα 
ραψίματος και πλεξίματος και μαθήματα υπολογιστών εί-
ναι μερικές μόνο από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν 
χώρα. Οι δραστηριότητες εξοπλίζουν τις γυναίκες με νέες 
ικανότητες και ευκαιρίες να γνωρίσουν άλλες γυναίκες, 
αλλά επίσης βοηθούν να δομηθεί μία σχέση ανάμεσα σε 
όσους εργάζονται για να τους παρέχουν υποστήριξη και 
στις γυναίκες. Αυτή η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις γυναίκες 
και στην ομάδα της ΔΙΟΤΙΜΑ είναι σημαντική έτσι ώστε 
οι γυναίκες να μπορούν να ανοιχτούν και να αναζητήσουν 
βοήθεια, αφού είναι συχνό φαινόμενο πολλές γυναίκες 
να αποφεύγουν να αποκαλύψουν γεγονότα έμφυλης βίας.

Για τις γυναίκες στον καταυλισμό που αναζητούν εξει-
δικευμένη υποστήριξη, η ΔΙΟΤΙΜΑ προσφέρει νομική 
και ψυχολογική υποστήριξη, αξιολόγηση των αναγκών, 
όπως επίσης παραπομπή και συνοδεία σε εξωτερικές 
υπηρεσίες. Τελευταία, η οργάνωση εντοπίζοντας ένα 
κενό στο σύστημα, έχει ξεκινήσει να προσφέρει υπο-
στήριξη σε άντρες θύματα έμφυλης βίας.

Ως τμήμα της στρατηγικής της να ενισχύσει την προ-
στασία, την πρόληψη και την ανταπόκριση αναφορικά 
με την έμφυλη βία, η ΔΙΟΤΙΜΑ εργάζεται επίσης για να 
συζητήσει τη στάση των ανδρών στο θέμα διοργανώνο-
ντας ομάδες εστίασης με άντρες (όχι φιλοξενούμενους 
στον Χώρο Φιλικό προς τις Γυναίκες) και οργανώνοντας 
συνεδρίες για τα δικαιώματα των γυναικών.

Μέχρι τώρα, η ΔΙΟΤΙΜΑ λαμβάνει σχεδόν πάντα συνεχή 
επιχορήγηση για τις υπηρεσίες της στις κατασκηνώσεις 
προσφύγων από ποικίλους οργανισμούς επιχορήγησης 
όπως το UNHCR και το Secours Islamique της Γαλλίας.



25

Ελιά Χαρίδη

charidi.diotima@gmail.com
www.diotima.org.gr

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Εδραιώνοντας μία καθημερινή παρουσία στην κατασκή-
νωση μέσα από την πραγματοποίηση των Φιλικών προς 
τις Γυναίκες Σκηνών, η προσφορά υποστήριξης στις γυ-
ναίκες έχει υπάρξει μία από τις κεντρικές προσπάθειες 
του οργανισμού. Πήρε αρκετό χρόνο στη ΔΙΟΤΙΜΑ να 
γίνει αποδεκτή από τις γυναίκες στη Μαλακάσα, αλλά 
μέχρι τώρα η παρουσία της οργάνωσης στον καταυλι-
σμό έχει γίνει ευρέως αποδεκτή, προσφέροντάς τους 
μία αίσθηση ασφάλειας και κοινότητας. Η επίδραση εί-
ναι ακόμη πιο καίρια, όσον αφορά στην παρέμβαση σε 
έκτακτες περιπτώσεις και περιπτώσεις έμφυλης βίας.

Μία από τις βασικές προκλήσεις είναι ότι ο πληθυσμός 
του καταυλισμού είναι προσωρινός και μερικές φορές 
αλλάζει πολύ συχνά δυσκολεύοντας την ομάδα υπο-
στήριξης να δομήσει μία σχέση με τις γυναίκες. Μερικές 
φεύγουν ακανόνιστα για άλλες χώρες, μερικές για άλ-
λους καταυλισμούς. Κάποιες μεταφέρονται σε πιο μόνι-
μες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση 
η ΔΙΟΤΙΜΑ τις βοηθά να έχουν πρόσβαση σε παρόμοιες 
υπηρεσίες εκτός του καταυλισμού (οι οποίες προσφέρο-
νται είτε από την ίδια, είτε από άλλες Μ.Κ.Ο.).

Η παραπομπή σε δημόσια καταφύγια για γυναίκες – επι-
ζήσασες αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις. Οι υπηρεσίες 
διερμηνείας και το ασύρματο ίντερνετ είναι σπάνια δια-
θέσιμα στην πλειονότητα των καταφυγίων και υπάρχει 
έλλειψη στους διαθέσιμους χώρους, αναφορικά με τα 
καταφύγια, που βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις. Προφα-
νώς οι γυναίκες πρόσφυγες προτιμούν να φιλοξενούνται 
σε καταφύγια των μεγάλων πόλεων, αφού αυτό είναι 
καίριας σημασίας για την πρόσβασή τους σε ένα εύρος 
άλλων κοινωνικών υπηρεσιών.

Μία άλλη πρόκληση που συναντάται στη δουλειά τους 
στον καταυλισμό σχετίζεται με την αστυνομία. Η συνερ-
γασία της ομάδας της ΔΙΟΤΙΜΑ με το τοπικό αστυνομικό 
τμήμα έχει αυξηθεί βαθμιαία προς ένα επίπεδο άμεσης 
επικοινωνίας, ενισχύοντας έτσι την  άμεση απάντηση 
της αστυνομίας σε περιπτώσεις ανάγκης. Παρ’όλα αυτά, 
η αστυνομία συνέχισε να αντιστέκεται στο να εισέλθει 
στον καταυλισμό, με το φόβο εξάπλωσης των συρράξε-
ων και δεν διαθέτει διαθέσιμους διερμηνείς, ένα κενό 
που συνήθως καλύπτεται από τους διερμηνείς των 
Μ.Κ.Ο.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΙΝΔΙΑ
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ΚΑΜΠΑΝΙΑ AWAAZ DO 
(ΕΚΦΡΑΖΩ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ)
ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ISD), ΟΝΤΙΣΑ, ΙΝΔΙΑ

ΜΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ CHANGE MAKERS (ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ)

Η καμπάνια Awaaz Do, που ξεκίνησε στην Οντίσα το 2013 από την ISD με την οικονομική υποστήριξη της Oxfam 
της Ινδίας, διοργανώνει την εμπλοκή των νέων Change Makers στη προσέγγιση της βίας εναντίον των γυναικών 
εκπαιδεύοντάς τους, έτσι ώστε να μπορούν να ευαισθητοποιήσουν σε θέματα φύλου.

Ως ακολουθία της επίθεσης ομαδικού βιασμού στο Δελχί τον Δεκέμβριο του 2012, η ISD αποφάσισε να δώσει προ-
τεραιότητα σε θέματα για τη βία εναντίον των γυναικών και να ενδυναμώσει την εμπλοκή ανδρών και αγοριών σε 
11 περιοχές της Οντίσα. Η γνώση για τα θέματα φύλου ανάμεσα στους νέους βρισκόταν σε έλλειψη όταν η καμπάνια 
ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το “φύλο” μόνο ως όρο για το διαχωρισμό ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό. Υπήρχε 
ανάγκη για μία πλατφόρμα διαπεριφερειακή σε θέματα φύλου ανάμεσα σε νέους και από αστικές περιοχές αλλά 
και από εγκαταλελειμμένες περιοχές της πολιτείας, για να περιοριστεί η βία εναντίον των γυναικών. 

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ AWAAZ DO 

Το ISD ξεκίνησε την καμπάνια Awaaz Do για να εμπλέξει 
τους νέους σπουδαστές, κυρίως τα αγόρια, μέσα από τις 
ακόλουθες προσεγγίσεις:

Αστική Κατασκήνωση: Μία τριήμερη αστική κατασκήνω-
ση στην πρωτεύουσα της πολιτείας, το Μπουμπάνεσβαρ, 
διοργανώνεται κάθε χρόνο για 300 νέους από 15 αγροτικά 
και αστικά πανεπιστήμια καλύπτοντας 11 περιοχές.
Ενδυναμώνοντας τους Change Makers: Ο κορμός της 
καμπάνιας είναι οι δικοί της Change Makers, οι οποίοι 
αποκτούν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε διαδικασίες 
προσωπικής εξέλιξης και ως συνέπεια αυτού να συμπε-
ριλάβουν και άλλους στις προσπάθειές τους για την ισό-
τητα των φύλων και την πρόληψη της βίας εναντίον των 
γυναικών. Μέχρι τώρα, περίπου 1100 “Change Makers” 
έχουν αναδυθεί από τις αστικές κατασκηνώσεις.

Δομώντας ένα Δίκτυο από Change Makers και Υποστη-
ρικτές: Το ISD διοργανώνει και ενδυναμώνει ένα δίκτυο 
ομάδων των “Change Makers” και προσφέρει συνεχή ηθι-
κή και τεχνική υποστήριξη μέσω άλλων σχετικών προ-
γραμμάτων για να επιτύχει την αφοσίωση αυτών των 
νέων καταλυτών στην πρόληψη της βίας εναντίον των 
γυναικών. 

Αλληλεπίδραση με του Change Makers: Η τακτική 
εμπλοκή των Change Makers με τις πανεπιστημιακές κα-
τασκηνώσεις έχει επιδράσει στη νοοτροπία των ομάδων 
εκεί. Οι διοικητικές αρχές των πανεπιστημίων επιβεβαιώ-
νουν το ότι οι “Change Makers” έχουν συνεισφέρει στον 
μετασχηματισμό των κατασκηνώσεων σε ζώνη έλλειψης 
βίας.
Οι ομάδες νέων υποχρεωτικά αφιερώνουν χρόνο σε 
εκπαιδεύσεις μαθητών, διδακτικού προσωπικού και μη 
εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά με τα φύλα, χρησι-
μοποιώντας δημοφιλή εργαλεία όπως το παιχνίδι “Φιδά-
κι” και “Το Παιχνίδι της Δύναμης”, που χρησιμοποιούν τη 
μέθοδο του παιχνιδιού.

Το Μάθημα της Ώρας του Φύλου: Ο πρώιμος γάμος των 
κοριτσιών αποτελεί μεγάλο θέμα ενδιαφέροντος στις 
φυλετικές περιοχές της Οντίσα. Επιπλέον, υπάρχει έλλει-
ψη πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλική υγεία και τη 
σεξουαλικότητα στο τακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
σπουδών. Μέσα από το παιχνίδι ρόλων και την “Ώρα του 
Φύλου” της καμπάνιας, που διοργανώνεται σε διαφορετι-
κά πανεπιστήμια ενθαρρύνει αποτελεσματικά τους μαθη-
τές στο να ανοιχτούν και να μοιραστούν διλήμματα σχετι-
κά με το φύλο και τη σεξουαλική υγεία και τα δικαιώματα 
και να εξερευνήσουν το πώς η πατριαρχεία επηρεάζει τις 
σχέσεις και τους θεσμικούς μηχανισμούς.

Η Αλυσιδωτή Αντίδραση: Η καμπάνια, ξεκινώντας από 
τα πανεπιστήμια, δημιουργεί μία αλυσιδωτή αντίδραση 
σε άλλους θεσμούς όπως η οικογένεια και η κοινωνία, με 
τις οποίες αλληλεπιδρούν οι ομάδες νέων.
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ AWAAZ DO

Μέσα σε τέσσερα χρόνια, η καμπάνια έχει καταστεί ικανή 
να χτίσει αξιοπιστία και γνώση σε επίπεδο πολιτείας. Έχει 
δημιουργήσει υποστήριξη και δημιουργική συνεργασία με 
ποικίλους ενδιαφερόμενους - πανεπιστήμια, καθηγητές, 
νέους και τις οικογένειές τους, μέλη της κοινωνίας και τον 
οικονομικό συνεργάτη, την Oxfam της Ινδίας, προκειμένου 
να συνεχίσει το έργο της.

Σε ορισμένες από τις φυλετικές περιοχές όπως τις 
Rayagara, Kalahandi και Kandhamal, η καμπάνια έχει δημι-
ουργήσει πολλούς οργανισμούς αλλαγής, οι οποίοι έχουν 
εμπλακεί αποτελεσματικά στη διαδικασία επανένταξης 
των γυναικών που έχουν επιβιώσει από τη βία. Επίσης, κι-
νητοποιούν τοπικούς Sarpanches (εκλεγμένους άρχοντες) 
για να παρέχουν οικονομική υποστήριξη για την επανέντα-
ξη αυτών των επιζησάντων από τις κυβερνητικές επιχορη-
γήσεις. 

Στα πανεπιστήμια, το Awaaz Do έχει κάνει τις πανεπιστημιου-
πόλεις περισσότερο ασφαλείς για τις γυναίκες. Τα περιστατι-
κά σεξουαλικής παρενόχλησης έχουν μειωθεί δραστικά στις 
πανεπιστημιουπόλεις όπου οι σπουδαστές συμμετέχουν στην 
καμπάνια. Υπάρχει αυξημένη συμμετοχή γυναικών σπουδα-
στριών και υγιής αλληλεπίδραση μεταξύ ανδρών και γυναικών 
σπουδαστών. Η καμπάνια έχει δημιουργήσει μία δεξαμενή 
νέων Change Makers στο τοπικό επίπεδο, που συσπειρώνονται 
για να κινητοποιήσουν τις κοινότητές τους ως προς τη φυλετι-
κή ισότητα και να παράσχουν υποστήριξη στην αντιμετώπιση 
περιστατικών βίας εναντίον των γυναικών.

Η συμμετοχή κοριτσιών από τη φυλετική ζώνη όπως είναι 
οι περιοχές Rayagada, Kandhamal και Kalahandi στο Awaaz 
Do έχει συνεισφέρει στον εμποτισμό τους με αυτοπεποίθη-
ση και ομοίως στην αλλαγή της νοοτροπίας των μελών της 
οικογένειάς τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτρέπεται 
στα κορίτσια να συνεχίσουν με την υψηλότερη εκπαίδευσή 
τους, γεγονός που έχει βοηθήσει επίσης στην καθυστέρη-
ση των πρώιμων γάμων.

Στις περιοχές όπου οι μαθητές συμμετέχουν στο Awaaz 
Do, η κινητικότητα των γυναικών και των κοριτσιών έχει 
αυξηθεί. Τους επιτρέπεται να πάνε στην τράπεζα για οικο-
νομικές συναλλαγές. Στα κορίτσια επιτρέπεται να συμμε-
τάσχουν σε οικογενειακά θέματα όπως το να επιλύουν πε-
ριουσιακές διαφορές. Τα αγόρια εμπλέκονται στις οικιακές 
εργασίες και κάνουν ένα εύρος υποστηρικτικών εργασιών 
στο σπίτι όπως να φέρνουν νερό, να φροντίζουν τα οικόσι-
τα ζώα και να καθαρίζουν τα μαγειρικά σκεύη.

“Ειλικρινά, σήμερα η πανεπιστημιούπολη είναι τελείως 
διαφορετική. Τώρα μπορούμε να παρευρισκόμαστε στα 
μαθήματά μας τακτικά. Δεν υπάρχουν ενοχλήσεις από 
τα αγόρια. Αυτό οφείλεται μόνο στην μετουσίωση εντός 
των αγοριών. Τώρα είναι περισσότερο φιλικά, προσεγ-
γίσιμα και αρκετά λογικά ώστε να κατανοήσουν τη δική 
μας οπτική. Κι αυτό είναι δυνατό μόνο εξαιτίας της συμ-
μετοχής τους στην καμπάνια Awaaz Do”

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

— ROSALIN PRADHAN, ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ, 
Π Α ΝΕΠΙΣ Τ Η Μ ΙΟ K U N JA B I H A R I , 
CUTTACK, ΟΝΤΙΣΑ.



29

Η ΧΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ 
ΜΑΧΑΡΑΣΤΡΑ, ΙΝΔΙΑ - SAMYAK

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΦΙΣΑΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ

Η Μ.Κ.Ο. SAMYAK εργάζεται σε παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται από 
νέους στην περιοχή του φύλου, της αρρενωπότητας και της βίας εναντίον 
των γυναικών και σε δημόσιους αλλά και σε ιδιωτικούς χώρους. Το 2008 
ο οργανισμός εργάστηκε σε ένα πρόγραμμα δημιουργίας αφίσας με νεα-
ρούς άνδρες στις πανεπιστημιουπόλεις, το οποίο οδήγησε στην ιδέα του να 
χρησιμοποιήσει τα μέσα επικοινωνίας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως 
αναπτυξιακή παρέμβαση για την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η SAMYAK πιστεύει ότι “η κινητοποίηση των ανδρών” προκειμένου να στα-
ματήσουν τη βία εναντίον των γυναικών μπορεί να τους βρει να φωνάζουν 
“Όχι βία εναντίον των γυναικών”, αλλά μέχρι να αναλογιστούν οι άνδρες τη 
δύναμη της αρρενωπότητάς τους και τα προνόμιά τους, η δουλειά μαζί τους 
δεν είναι πραγματικά μεταμορφωτική και διατηρήσιμη. Η SAMYAK ενθαρρύ-
νει τους άνδρες να αναλογιστούν τη δύναμη της αρρενωπότητάς τους και τα 
προνόμιά τους μέσα από το έργο της που σχετίζεται με τα μέσα επικοινωνίας 
και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα εκπαιδευτικά εργαστήρια στην πε-
ριοχή της Ινδίας και της Νοτίου Ασίας. 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΟ

Πάνω από οκτώ μήνες το 2008-09 η SAMYAK εντόπισε 
18 νέους άνδρες ηλικίας 19-22 από τρία πανεπιστήμια της 
πόλης Pune στη Μαχαράστρα, που ανήκουν στην κατώ-
τερη-μεσαία τάξη κοινωνικοοικονομικών υποβάθρων. 
Οι φοιτητές έγιναν τμήμα ενός προγράμματος επικοινω-
νίας της SAMYAK, που εφαρμοζόταν σε συνεργασία με 
την Ινδο-Παγκόσμια Κοινότητα Κοινωνικής Υπηρεσίας, 
με τον τίτλο “Νέοι Άνδρες, Αρρενωπότητα και HIV/AIDS”. 
Η SAMYAK είχε να αναπτύξει μία αφίσα για το θέμα που 
να στοχεύει στους νέους.

Η SAMYAK έσπρωξε τα όρια, πηγαίνοντας βαθύτερα με 
τους νέους, ενθαρρύνοντάς τους να αναλογιστούν τη 
σημασία του “mardangi” ή την αρρενωπότητα, αποσα-
φηνίζοντας τους ρόλους των φύλων και τις υποχρεώσεις 
στο πλαίσιο της φυλετικής διάκρισης, της βίας και της 
παρενόχλησης των γυναικών, αντιλήψεων της δύναμης 
και της δημιουργίας του ίδιου του ανθρωπίνου είδους.
 
Συνδέοντας το πρόγραμμα με την ενίσχυση των ικανοτή-
των πρόσληψης των νέων, έφτασαν στη συμφωνία του 
να τους εκπαιδεύσουν στο Corel Draw, μία ικανότητα την 

οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να ανα-
πτύξουν μία αφίσα βασισμένη στην ιδέα της αρρενωπό-
τητας και της ανάληψης ρίσκων. Η αφίσα ήρθε ως απο-
τέλεσμα μίας διαρκούς διαδικασίας αντανάκλασης και 
μάθησης με τους νέους άνδρες, αν και δεν έλαβε χώρα 
σε ένα περιβάλλον δομημένης εκπαίδευσης - μάθησης. 
Οι ομάδες θα συναντιούνταν άτυπα εδώ και εκεί, συζη-
τώντας ανάμεσα σε άλλα πράγματα τις προσωπικές τους 
σχέσεις, ενώ θα συζητούσαν τα ρίσκα και το φύλο. Λίγες 
φορές οι αλληλεπιδράσεις έγιναν με τη μορφή τυπικών 
εργαστηρίων. Ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming) μαζί 
τους οδήγησε στη δημιουργία αφισών όπως, “Οδηγούν 
τα ρούχα των γυναικών στο βιασμό;”. Μία άλλη ενδιαφέ-
ρουσα αφίσα προέκυψε ως αποτέλεσμα ενός πολιτικού 
γεγονότος που έλαβε χώρα στη Μουμπάι, κατά το οποίο 
δόθηκαν στις γυναίκες μαχαίρια και σπρέι πιπεριού για 
να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους ενάντια στους βι-
αστές. Η αφίσα που δημιουργήθηκε από τους μαθητές 
έλεγε, “Αυτό το σπρέι πιπεριού και τα μαχαίρια σημαί-
νουν ότι η πολιτεία και οι άνδρες δεν έχουν πια ευθύνη;”. 
Οι αφίσες διαδόθηκαν ευρέως, τόσο τοπικά όσο και διε-
θνώς και όπου έφτασαν τις υποδέχτηκαν καλώς.
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Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Πέρα από την κατανόηση σε ό,τι αφορά την αρρενωπό-
τητα και το φύλο, η άλλη “θεμελιώδης αρχή” που προέ-
κυψε από αυτήν τη διαδικασία ήταν: η ίδια η επικοινωνία 
μπορεί να είναι η παρέμβαση, δεν χρειάζεται να χρησι-
μοποιείται μόνο ως ένα εργαλείο για να υποστηρίξει ένα 
πρόγραμμα. Με την SAMYAK να είναι ένας οργανισμός 
επικοινωνίας, ήταν μία σημαντική πρόοδος για τον ορ-
γανισμό το να αντιληφθεί τη δημιουργία αφισών ως μία 
διαδικασία μεταμόρφωσης. 

Πέρα από αυτό, υπήρχε πάντα η πρόθεση ότι, πέρα από 
τις συναντήσεις, τα εργαστήρια και τις εκπαιδεύσεις, 
όλα εκ των οποίων είχαν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές, 
χρειάζονταν καινοτόμα μέσα για να προσπαθήσουν να 
επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους. Γι’αυτόν τον λόγο, 
βρέθηκε ότι η διαδικασία δημιουργίας των αφισών, αν 
και ξεκίνησε ως μία απαίτηση βασισμένη στο βιοπορι-
σμό, εξελίχθηκε σε κάτι άλλο. 

SAMYAK

samyak.pune@gmail.com 
www.samyakindia.org

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Η πρωτοβουλία δημιούργησε πολλές αντισυμβατικές 
ιδέες. Ήρθαν επίσης στην επιφάνεια τρία θέματα από 
ένα ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα Marathi, σε συ-
νεργασία με τη νεολαία του πανεπιστημίου. Τα ενημε-
ρωτικά δελτία αντιμετώπιζαν θέματα όπως η αντίληψη 
για το ρίσκο στους νέους άνδρες και η σύνδεσή του με 
τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV, τι είναι το φύλο, 
τι είναι η αρρενωπότητα, την ανάγκη να εργαστούν με 
νέα αγόρια επάνω σε αυτά τα θέματα κ.λπ. Έπειτα από 
αυτό, η SAMYAK ξεκίνησε μία πρωτοβουλία σε αστικά 
πανεπιστήμια με την ονομασία Νεότητα για την Ισότητα 
ή YES!, μία μη χρηματοδοτούμενη καμπάνια της οποίας 
ηγούνταν οι σπουδαστές για 3-4 χρόνια και είχε ως στό-
χο το να δουλέψουν μαζί άνδρες και γυναίκες φοιτητές, 
για να κάνουν τις πανεπιστημιουπόλεις ασφαλέστερες 
για τις γυναίκες φοιτήτριες. Βρέθηκε ότι η εμπλοκή των 
νέων σε όλα τα στάδια της εξέλιξης του υλικού βοήθη-
σε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του και η αποδοχή 
των μηνυμάτων του από τους συνομηλίκους τους.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

SAMAJDAR JODIDAR (Ο ΣΥ-
ΝΤΡΟΦΟΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΦΥΛΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
(CHSJ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΡΕΣ ΕΠΑΝΩ
ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το πρόγραμμα Samajdar Jodidar εφαρμόστηκε σε 100 
χωριά στην πολιτεία της Μαχαράστρα από το CHSJ και 
πέντε τοπικούς συνεταιρικούς οργανισμούς (Nari Samata 
Manch, Yuvagram, Savitribhai Phule Mahila Mandal, Ια-
τρικός Οργανισμός Halo και Astitva) από το 2010 έως 
το 2015 με την αποστολή να προσεγγίσει την ανισότητα 
των φύλων. Το πρόγραμμα δούλεψε κυρίως με άντρες 
και αγόρια για να προσεγγίσει την ενδοοικογενειακή βία 
και την κατώτερη κοινωνική θέση των γυναικών στην 
κοινωνία. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ

Το πρόγραμμα χρησιμοποίησε πέντε στρατηγικές - κλειδιά για να επιτύχει τους στόχους του:

Έχοντας τη βάση της στο Δελχί, η CHSJ έχει πλούσια 
εμπειρία στο να δουλεύει με άντρες και αγόρια για την 
προσέγγιση της βίας εναντίον των γυναικών. Οι στόχοι 
του προγράμματος, που χρηματοδοτήθηκε από το 
UNFPA, ήταν:
• Το να μειωθεί η έμφυλη βία και οι συμπεριφορές δι-

άκρισης στο επίπεδο της οικογένειας
• Το να βελτιωθεί η συμμετοχή των γυναικών στη 

λήψη αποφάσεων
• Το να βελτιωθεί η γνώση, η στάση και η συμπεριφο-

ρά των ανδρών και των αγοριών σε θέματα  ισότη-
τας φύλων και βίας εναντίον των γυναικών

• Το να αυξηθεί η συμμετοχή των ανδρών σε θέματα 
αναπαραγωγικής υγείας

Οι υποθέσεις που ενίσχυσαν το πρόγραμμα ήταν ότι υπήρχαν πάντα μερικοί άνδρες στην κοινότητα, που δεν συμ-
φωνούσαν με τις βίαιες πατριαρχικές νόρμες. Μέσω της συμμετοχικής εκπαίδευσης, της καθοδήγησης και της κοι-
νωνικής εκπαίδευσης και των καμπανιών, αυτοί οι άντρες μπορούν να οδηγήσουν στην κοινωνική αλλαγή.

Κινητοποίηση της Κοινωνίας: Κάθε 
χωριό σχημάτισε δύο ομάδες των 20 
ατόμων η κάθε μία - μία με ανύπα-
ντρους νεαρούς άνδρες και η άλλη με 
παντρεμένους. Ένα άτομο πρότυπο 
συμπεριφοράς/οδηγός που ονομαζό-
ταν Εμψυχωτής, επιλεγόταν σε κάθε 
χωριό και εκπαιδευόταν σε θέματα 
φύλου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
αρρενωπότητας, σεξουαλικότητας και 
αναπαραγωγικής υγείας και γινόταν ο 
εκπαιδευτής της κοινότητας. Ένας Ορ-
γανωτής από τον τοπικό οργανισμό 
εφαρμογής επέβλεπε δέκα χωριά.

Η Σύνδεση με τους Παρόχους Υπη-
ρεσιών: Αυτή ήταν μία σημαντική 
στρατηγική για να αυξήσει τη χρησι-
μότητα των υπηρεσιών υγείας ανά-
μεσα στους άνδρες και να ενισχύσει 
τις παραπομπές.

Κοινωνική Εκπαίδευση και Καμπά-
νιες Ενημέρωσης: Οι ομάδες που 
έχουν σαν βάση τα χωριά έφεραν σε 
πέρας θεματικές καμπάνιες (όπως οι 
16 Ημέρες Ακτιβισμού κατά της βίας 
εναντίον των γυναικών). Προετοι-
μάστηκαν υλικά επικοινωνίας για να 
δημιουργήσουν κοινωνική ενημέρω-
ση για τους άνδρες σαν υπεύθυνους 
συνεταίρους στην φυλετική ισότητα.

Η Προσέγγιση της Καθοδήγησης: 
Ειδικοί σε ποικίλους τομείς παρείχαν 
καθοδήγηση, υποστήριξη, συμβου-
λευτική καθοδήγηση και συμβουλές 
στους Εμψυχωτές, τους Διοργανω-
τές και τους συνεργαζόμενους οργα-
νισμούς, αυξάνοντας έτσι την ικανό-
τητά τους.

Η Ηγεσία στην Κοινωνική Δράση: 
Οι Εμψυχωτές παρείχαν ηγετικές 
ικανότητες στις ομάδες ανδρών που 
είχαν ως βάση το χωριό και εφαρμο-
γή της κοινωνικής δράσης σχετικά με 
τη φυλετική ισότητα και τα ανθρώπι-
να δικαιώματα.
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Κέντρο Υγείας και Κοινωνικής
Δικαιοσύνης

chsj@chsj.org
www.chsj.org

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΟΡΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑΣ

Από το πρόγραμμα Samajdar Jodidar δημιουργήθηκαν 
ομάδες διακοσίων ανδρών. Η επίδραση ήταν αξιοσημείω-
τη. Έχει ξεκάθαρα επηρεάσει την οικιακή και προσωπική 
ζωή πολλών που ενεπλάκησαν. Η αλλαγή δεν εντοπίστη-
κε μόνο στη λιγότερο βίαιη συμπεριφορά των ανδρών, 
αλλά επίσης οι άνδρες προσέγγισαν αξιοσημείωτα πρα-
κτικές βασισμένες σε διακρίσεις λόγω φύλου στην οικο-
γένεια και το χωριό. 

Η αξιολόγηση του προγράμματος υπογράμμισε το γεγο-
νός ότι έχει επιτύχει ομοιόμορφα το δύσκολο έργο του να 
κινητοποιήσει τους άντρες να αναλάβουν ευθύνη για τις 
οικιακές εργασίες στο σπίτι. Οι άνδρες έχουν ξεκινήσει να 
μοιράζονται τις οικιακές εργασίες, να φροντίζουν τα παι-
διά και να επιδεικνύουν στοργή. Όπως ειπώθηκε από τη 
σύζυγο ενός εμψυχωτή, από το χωριό Hatkar Mangewadi 
στη Μαχαράστρα:
“Παλαιότερα, στην οικογένειά μας όλα τα αρσενικά μέλη 
θα έτρωγαν πρώτα μαζί και μετά από εκείνους οι γυναί-
κες θα έτρωγαν τα αποφάγια, μερικές φορές δεν έτρωγαν 
πολύ. Έπειτα από τη συνεργασία του συζύγου μου με την 
Samajdar Jodidar, ξεκίνησε μία καινούρια συνήθεια για 
όλα τα μέλη της οικογένειας - οι άνδρες και οι γυναίκες να 
τρώνε μαζί. Τώρα ό,τι υπάρχει το μοιραζόμαστε ισάξια”.

Οι άνδρες έχουν προσπαθήσει να σταματήσουν τους 
πρώιμους γάμους των κοριτσιών τους και έχουν αρνηθεί 
να δώσουν ή να πάρουν προίκα. Αυτοί υποστήριξαν την 
υψηλότερη εκπαίδευση των κοριτσιών. Ενθάρρυναν τις 
συζύγους τους να πάνε έξω από το σπίτι παρά να παρα-
μείνουν δέσμιες από το νοικοκυριό και τις οικογενειακές 

υποχρεώσεις. Η λήψη αποφάσεων στο σπίτι ξεκίνησε να 
λαμβάνεται από κοινού όπως και η κατοχή της ιδιοκτησί-
ας ανάμεσα στους συζύγους και τις συζύγους. Για πρώτη 
φορά σε πολλές κοινωνίες οι άνδρες ξεκίνησαν να αναφέ-
ρονται σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας. Οι γυναίκες 
επίσης έχουν ξεκινήσει να αντιλαμβάνονται τα δικαιώμα-
τά τους και τον ενισχυμένο ρόλο τους στα ζητήματα του 
χωριού, για παράδειγμα μέσα από το στήσιμο των Mahila 
Gram Sabhas (οι αποφάσεις των γυναικών να φτιάξουν 
σώματα). 

Στο σύνολό του το πρόγραμμα, ιδιαίτερα αναφορικά με 
όσους εμπλέκονται άμεσα, έχει οδηγήσει σε μία αναδυ-
όμενη συνειδητοποίηση και ερωτήματα για τα παραδο-
σιακά πιστεύω, όπως ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός 
πραγματικού άνδρα. Μία νέα γνώση του τι σημαίνει να 
είσαι ένας “σύντροφος με κατανόηση” και της σημασίας 
της εκπαίδευσης των γυναικών.

Επίσης, και πολύ σημαντικά, έχει αλλάξει την κοινή γνώμη 
υπέρ αυτής της αλλαγής. Με αυτόν τον τρόπο ολόκληρα 
χωριά δεσμεύονται εναντίον του πρώιμου γάμου, αμφι-
σβητούν το δόσιμο και τη λήψη προίκας και καθιστούν 
τις γυναίκες με τους συζύγους τους από κοινού ιδιοκτήτες 
περιουσίας.

Το πρόγραμμα Samajdar Jodidar παρείχε μία πηγή κατα-
νόησης του πώς οι μηχανισμοί της κοινωνίας μπορούν να 
βοηθήσουν στην αλλαγή των νορμών της αρρενωπότη-
τας και των σχέσεων ανάμεσα στα φύλα με την πάροδο 
του χρόνου.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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KISHOR VARTA
(ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΦΗΒΩΝ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΝΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (CHSJ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΙΝΔΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

Τον Ιούλιο του 2015 το CHSJ ξεκίνησε ένα σύνολο τεσσά-
ρων διαδραστικών ηχητικών ιστοριών στα Χίντι μέσα από 
μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου και είχε ως στόχο τα 
έφηβα αγόρια του αγροτικού Rajasthan να συνδεθούν και 
να τις ακούσουν. Έπειτα από  μία έρευνα - σημείο αναφο-
ράς, οι ιστορίες αναπτύχθηκαν προσεχτικά από το CHSJ 
για να προσεγγίσουν θέματα φύλου, υγείας και σεξουαλι-
κής και αναπαραγωγικής υγείας. Οι καλούντες εμπλέκονται 
σε μία ιστορία 10 - 12 λεπτών (Lakhanpur ka Raju, Dada ka 
Gussa, Haldi ki Jaldi και Dulhan ki Baatein) μέσα από ένα 
σύνολο πολύχρωμων φανταστικών χαρακτήρων και μία 
πλοκή που προχωράει από το ένα επίπεδο στο άλλο αφού 
ο καλών καταχωρήσει μία απάντηση από πολλαπλές εναλ-
λακτικές. Κάθε ιστορία ασχολείται με ένα κυρίαρχο κοινω-
νικό θέμα και εστιάζει ιδιαίτερα στον ρόλο των ανδρών και 
των αγοριών, ώστε να ξεκινήσει θετική αλλαγή.  

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ιδέα πίσω από το Kishor Varta ήταν να δημιουργηθεί μία πλατφόρμα, η οποία να είναι διαδραστική, διασκεδαστι-
κή και ακόμη να επικοινωνεί μηνύματα με νόημα συνεισφέροντας στη δημιουργία γνώσης και σε μία αλλαγή στη 
συζήτηση γύρω από θέματα φύλου, σεξουαλικότητας και αναπαραγωγικής υγείας. Το πρόγραμμα έγινε αντιληπτό 
σαν μία καινοτομία, που συνδυάζει την παραδοσιακή γοητεία της αφήγησης με τη μοντέρνα κινητή τεχνολογία.

Οι επαγγελματικά ηχογραφημένες ακουστικές ιστορίες 
έχουν ως στόχο να οδηγήσουν στον προσωπικό αναστο-
χασμό κι επίσης να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για 
ομαδικές συζητήσεις σε αυτά τα θέματα στα σχολεία και 
άλλα μέρη στην κοινωνία από ορισθέντες διοργανωτές του 
προγράμματος Kishor Varta. Ο κυρίαρχος στόχος είναι η 
μείωσης των διακρίσεων λόγω φύλου για τα κορίτσια και 
η βελτίωση της γνώσης για την αναπαραγωγική υγεία για 
τους εφήβους. 

Το πρόγραμμα έχει ακόμη συνδεθεί με τη διεθνή καμπάνια 
Ek Saath, για την εμπλοκή των ανδρών και των αγοριών 
στην αλλαγή των κοινωνικών νορμών, ένα αποτέλεσμα 
από το οποίο δημιουργούνται πρωταθλητές στην ισότητα 
του ανδρικού φύλου.

Χρήση μίας ψηφιακής IVRS πλατ-
φόρμας: Οι ιστορίες μπορεί να ακου-
στούν πληκτρολογώντας ένα αριθμό 
απαλλαγμένο από φόρους, ευρέως 
διαδεδομένο στην περιοχή του προ-
γράμματος.  

Η αμφίδρομη επικοινωνία: Προκει-
μένου να προχωρήσει η ιστορία, οι 
ακροατές επιλέγουν από ποικίλες 
εναλλακτικές. Επιπλέον, μπορούν να 
ηχογραφηθούν ιστορίες που συνδέ-
ονται με τα θέματα που συζητούνται 
στις ιστορίες, ώστε να απαντηθούν 
αργότερα μέσω γραπτών μηνυμά-
των, λαμβάνοντας υπόψη την εχεμύ-
θεια σχετικά με τον χρήστη.

Το εγχειρίδιο του Kishor Varta: Το 
υποστηρικτικό εγχειρίδιο μιλά εκτενέ-
στερα για τα κύρια θέματα και χρησι-
μοποιείται από τους διοργανωτές του 
προγράμματος και τους καθηγητές για 
τη διεξαγωγή συζητήσεων.
Οι κοινωνικές ομάδες Yuva Saathi 
(Νέοι Συνεργάτες στην Ισότητα) έχουν 
πολλές γνώσεις σε  θέματα φύλου και 
δικαιωμάτων και πραγματοποιούν 
δράσεις για την κοινωνική αλλαγή στο 
σπίτι και την κοινωνία.

Το πρόγραμμα Kishor Varta περιλαμβάνει
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
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ΤΑ ΚΕΡΔΗ

Οι ιστορίες και ο τρόπος που διανέμονται προκάλεσαν 
τεράστιο ενδιαφέρον από το ξεκίνημά τους. Ο αριθμός 
των καλούντων αυξήθηκε ραγδαία σε περίπου 1.000 
κλήσεις καθημερινά. Στους τρεις μήνες 50.000 κλήσεις 
κατεγράφησαν στον χωρίς φόρους αριθμό τηλεφώ-
νου. Από αυτούς, 6.000 καλούντες είχαν μία βαθύτερη 
εμπλοκή δίνοντας ανατροφοδότηση και απαντήσεις για 
το πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο, με περιορισμένους 
ανθρώπινους πόρους, η επιρροή του προγράμματος εί-
ναι τεράστια.

Η επίδραση του Kishor Varta μπορεί να εκτιμηθεί από τα 
υποστηριχθέντα δεδομένα που παρήχθησαν και από τις 
αλληλεπιδράσεις με τις κοινότητες:
 
• Οι ομάδες ενδιαφέροντος έχουν περιγράψει περι-

στατικά μεγαλύτερης κινητικότητας των κοριτσιών 
(π.χ. τα αγόρια έχουν παρέμβει στο σπίτι προκειμέ-
νου τα κορίτσια να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους 
ή να μάθουν πώς να κάνουν ποδήλατο).

• Οι προκλήσεις σχετικά με τους παιδικούς και τους 
πρώιμους γάμους (έχουν λάβει χώρα συζητήσεις 
με γονείς και μεγαλύτερους σχετικά με το θέμα και 
ομάδες νέων χρησιμοποιούν το πρόγραμμα σαν ένα 
εργαλείο για να σταματήσουν τους γάμους παιδιών 
στα χωριά τους). 

• Το μοίρασμα των οικιακών εργασιών από τα αγόρια.
• Η συζήτηση αμφιβολιών και παρανοήσεων σχετικά 

με θέματα υγείας των εφήβων.
• Η συλλογική λήψη αποφάσεων και η ανάληψη δρά-

σης για το τέλος της διάκρισης λόγω φύλου (τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθήτριες  σε ένα 
σχολείο εντοπίστηκαν, οι γυναικείες τουαλέτες επι-
σκευάστηκαν και έγιναν και άλλες αλλαγές).

• Τα έφηβα κορίτσια και αγόρια καλούν τακτικά για 
να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, κυρίως σε 
θέματα που αφορούν την ενημέρωση για την σωμα-
τική υγεία.

• Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις από αυτο-ορ-
γανωμένες ομάδες σχετικά με τη βία, τη σεξουαλική 
παρενόχληση, μύθους σχετικά με την αρρενωπότη-
τα και τη σεξουαλική υγεία στις κοινότητες, με τη 
χρήση των ιστοριών Kishor Varta. 

Κέντρο για την Υγεία
και την Κοινωνική Δικαιοσύνη

chsj@chsj.org
www.chsj.org

Μεγάλος μέρος της επιτυχίας του προγράμματος οφείλε-
ται στο γεγονός ότι είναι κομμένο και ραμμένο στα μέ-
τρα του ακροατηρίου στο οποίο στοχεύει, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γλώσσα, τους πολιτιστικούς υπαινιγμούς και 
την οικονομική δομή της κοινωνίας. Το πρόγραμμα προ-
σπαθεί να επικοινωνήσει με νέους παρέχοντάς τους γνώ-
ση, η οποία δεν είναι διαθέσιμη τοπικά. Η πλατφόρμα 
διατηρεί την εμπιστευτικότητα σχετικά με την ταυτότητα 
των χρηστών, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον 
για τους νέους, ώστε να μάθουν σχετικά με τα θέματα 
φύλου και αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας. Οι 
ιστορίες αναπτύσσονται στο τοπικό περιβάλλον αντιμε-
τωπίζοντας θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινω-
νικής δικαιοσύνης. 

Αναγνωρίζοντας ότι το Kishor Varta έχει γεμίσει αυτό το 
ζωτικής σημασίας κενό, οι εκπαιδευτικές αρχές της περι-
οχής έχουν επιτρέψει το πρόγραμμα να εισαχθεί σε όλα 
τα λύκεια της περιοχής.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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TARANG
ΕΦΗΒΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟ ΡΥΣΗ- SAHAYOG

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΦΤΕΡΑ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ
ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Τέσσερις χιλιάδες έφηβα κορίτσια που συνδέονται με το 
πρόγραμμα TARANG και την καμπάνια “Mere Sapne Meri 
Udaan” (Τα όνειρά μου, Η πτήση μου) είχαν τη δυνατότη-
τα να εδραιώσουν τη Διαχείριση Υγιεινής της Εμμήνου 
Ρύσης (MHM) σαν ένα κοινωνικό θέμα. Αυτές πραγματο-
ποιούν τεράστιες αλλαγές στις ίδιες και τις οικογένειές 
τους. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν ενισχυμένη αυ-
τοπεποίθηση στα κορίτσια, βελτιωμένη θέληση και φι-
λοδοξία και τη λήψη θέσης ενάντια στη διάκριση κατά 
την έμμηνο ρύση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΑΜΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟ ΡΥΣΗ

Ακόμη και σήμερα οι γυναίκες και τα κορίτσια θεωρού-
νται μη αγνές και βρώμικες κατά τη διάρκεια της εμμή-
νου ρύσης τους εξαιτίας αρχαίων μύθων και πρακτικών 
προλήψεων και σαν αποτέλεσμα τα έφηβα κορίτσια και 
οι γυναίκες είναι αντικείμενο αδίκων πρακτικών κατά 
την έμμηνο ρύση.

Οι κοινωνίες στις περιοχές ενδιαφέροντος του προγράμ-
ματος TARANG συνεχίζουν να πιστεύουν ότι οι γυναίκες 
πρέπει να μείνουν στις αποθήκες βοοειδών (στάβλους) 
κατά την έμμηνο ρύση τους, αφού έτσι έχει αποφασιστεί 
από τον Θεό. Αυτό το πιστεύω εξαναγκάζει τις γυναίκες 

Το πρόγραμμα TARANG  πραγματοποιήθηκε με την 
υποστήριξη του Ιδρύματος Ford στις πολιτείες του 
Uttar Pradesh και Uttarakhand από τη SAHAYOG με 
τη βοήθεια των συνεργατών του οργανισμού με βάση 
την τοπική κοινωνία (Vimarsh, Ίδρυμα Ανάπτυξης 
Bundelkhand,  Gramya Sansthan, Shikhar Prashikshan 
Sansthan) για έξι χρόνια, από το 2011 μέχρι το 2017.

Η πρωτοβουλία TARANG σχεδιάστηκε για να ενισχύσει 
τη συμμετοχή των νέων στην εφαρμογή, την παρακο-
λούθηση και την προάσπιση γύρω από το σχέδιο SABLA 
της Κυβέρνησης της Ινδίας (Σχέδιο Rajiv Gandhi για την 
Ενδυνάμωση των Έφηβων Κοριτσιών) έχοντας ως στόχο 
κορίτσια μεταξύ των 11 και 18 ετών.

να ακολουθήσουν την πρακτική. Οι περισσότεροι άν-
θρωποι ντρέπονται ή καλύπτουν το πρόσωπό τους όταν 
προκύπτει το θέμα της εμμήνου ρύσης. Είναι ταμπού 
στην κοινωνία το να συζητούν για την έμμηνο ρύση ή να 
μοιράζονται πληροφορίες για το θέμα.

Η έλλειψη καταλλήλων εγκαταστάσεων όπως λει-
τουργικές τουαλέτες, νερό και κάδοι απορριμμάτων 
οδηγούν τα κορίτσια στο να χάνουν το σχολείο κατά 
την έμμηνο ρύση και συχνά να το παρατούν. Το τα-
μπού αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα έφηβα κορί-
τσια στην περιοχή ενδιαφέροντος δεν γνωρίζουν τα 
βασικά γεγονότα σχετικά με την έμμηνο ρύση.
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ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

Κατά το πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκαν διμηνιαίες 
συναντήσεις από τους διοργανωτές με ομάδες που σχη-
ματίστηκαν από έφηβα κορίτσια σε θέματα με βάση τις 
διακρίσεις φύλου και τη βία, την εκπαίδευση των γυναι-
κών, την κινητικότητα και τη διατροφή, την υγιεινή κατά 
την έμμηνο ρύση και την καθυστέρηση του γάμου των 
νέων και τις πρώτες εγκυμοσύνες.

Προετοιμάστηκαν ποικίλα εργαλεία από την SAHAYONG 
όπως ο Πίνακας των Φύλων, ο Πίνακας της Διατροφής, 
το φυλλάδιο TARANG, το παιχνίδι “Φιδάκι”, το Umang, 
το Yuva-Tarang, τον Πίνακα με τον Κύκλο της Εμμήνου 
Ρύσης και φωτογραφίες και τραγούδια με βάση αυτό το 
θέμα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα. 
Οι συνομήλικοι αρχηγοί ανάμεσα στις ομάδες των κο-
ριτσιών συμμετείχαν σε συνεδριάσεις δόμησης αστικής 
χωρητικότητας, για να διευκολύνουν τη μάθηση από συ-
νομήλικο σε συνομήλικο. Τα μέλη της ομάδας τρέχουν 
μία καμπάνια, που ονομάζεται “Mere Sapne Meri Udaan” 
για τους έξι τελευταίους μήνες του προγράμματος, ώστε 
να δημιουργήσουν γνώση σχετικά με την έμμηνο ρύση 
και τη Διαχείριση της Υγιεινής κατά την Έμμηνο Ρύση με-
ταξύ των χωριών και της γειτονιάς με τη βοήθεια άλλων 
εφήβων κοριτσιών και αγοριών, φυλάκων, και δικαιού-
χων (τμήμα εκπαίδευσης, τμήμα υγείας, μέλη της τοπικής 
διοίκησης κ.λπ.).

Τα κορίτσια δημιούργησαν τη γνώση και υποστήριξαν 
ότι χρειάζεται η παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης της Υγι-
εινής κατά την Έμμηνο Ρύση με τους σχετικούς δικαιού-

χους να χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα επικοινωνίας 
όπως θεατρικά δρώμενα του δρόμου, παραστάσεις με 
μαριονέτες, λίστες υπογραφών, ζωγραφιές, γκράφιτι 
στους τοίχους, ποδηλατικούς αγώνες, λόγους, διαλόγους 
και υπομνήματα.

Οι διοργανωτές του προγράμματος εντόπισαν ορισμένα 
μέλη της ομάδας, στα οποία δόθηκε ένα τετράδιο ώστε 
να καταγράψουν τις δικές τους ιστορίες αλλαγής με τα 
δικά τους λόγια και την προσπάθεια που κρύβεται πίσω 
τους, το οποίο εκδόθηκε με τη μορφή εγχειριδίου. 

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΦΩΝΗ ΣΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ο πρόγραμμα TARANG έχει διαδώσει τη γνώση σχετικά 
με την υγιεινή κατά την έμμηνο ρύση και έχει δώσει στα 
έφηβα κορίτσια μία φωνή στην κοινωνία τους. Έχουν λά-
βει χώρα πολλαπλές αλλαγές και σε ατομικό αλλά και σε 
επίπεδο κοινότητας. Τα κορίτσια έχουν ενδυναμωθεί ως 
προς το να εκφράζουν τη γνώμη τους και να αντιμετωπί-
ζουν τα ταμπού, τις προλήψεις παραδόσεις καταπίεσης 
στην έμμηνο ρύση και σε σχετικά θέματα.

Μέσα από την παρέμβαση TARANG η SAHAYONG:
• ύξησε την πληροφόρηση και διευκόλυνε την ενδυνά-

μωση των εφήβων κοριτσιών σχετικά με την υγεία και 
τα δικαιώματά τους

• Παρείχε απευθείας τεχνική υποστήριξη και δομές των 
τοπικών διοργανωτών και των νεαρών που διοργανώ-
νουν τις καμπάνιες με τις συνεργαζόμενες Μ.Κ.Ο.

• Ενημέρωσε τοπικά σχετικά με την υγεία και τα δικαιώ-
ματα των νέων γυναικών ανάμεσα στις αγροτικές κοι-
νωνίες, τους τοπικούς διαχειριστές και αξιωματούχους

Sahayog@sahayogindia.org 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΓΕΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
- YOUTH FIRST

ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Το Πρόγραμμα Ηγετικής Ικανότητας των Νέων Γυναικών 
στοχεύει στο να σπάσει τους φυλετικούς περιορισμούς 
που αποτρέπουν τις γυναίκες από το να φέρουν σε πέ-
ρας τις δυνατότητές τους αναπτύσσοντας τις ηγετικές 
τους ικανότητες. Οι επωφελούμενες είναι νέες γυναίκες 
ηλικίας μεταξύ των 15 και 24 ετών.

Η Μαδαγασκάρη είναι μία πατριαρχική κοινωνία. Ο ρό-
λος και η ικανότητα των γυναικών στην παρούσα φάση 
είναι πολύ υποτιμημένα. Οι γυναίκες δεν λαμβάνονται 
καν υπόψη για πρόσληψη σε πολλούς επαγγελματικούς 
τομείς. Αυτό το πρόγραμμα ενδυναμώνει τις νέες γυναί-
κες. Τους δίνει μία εκπαιδευτική ευκαιρία που μπορεί να 
τους αλλάξει τη ζωή να αναπτύξουν τις ικανότητές τους 
και το δίκτυό τους και χώρο να μιλήσουν και να μοιρα-
στούν τις ιδέες τους και μέσα από αυτή τη διαδικασία να 
γίνουν έμπνευση για τις συνομήλικές τους. Το πρόγραμ-
μα στοχεύει στο να κάνει τις νέες γυναίκες να μάθουν ότι 
δεν είναι κατώτερες των ανδρών. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Η ΝΕΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΑ δημιουργεί ένα τετράμηνο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει διαφορετικές εκπαιδευτικές διδα-
κτικές ενότητες. Πρώτον, το πρόγραμμα βοηθάει τις νέες γυναίκες με την προσωπική τους ανάπτυξη. Ύστερα, τις διδά-
σκει να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν ένα βιώσιμο πρόγραμμα. Στο τέλος του προγράμματος, οι νέες γυναίκες 
μπορούν να επωφεληθούν από την επιχορήγηση ώστε να ξεκινήσουν το δικό τους πρόγραμμα και να γίνουν επαρκείς 
για τον εαυτό τους. Μέσα από τη δόμηση ικανοτήτων, τη μάθηση με τους συνομηλίκους και τον αναστοχασμό, οι νέες 
γυναίκες αναπτύσσουν προσωπικές και κοινωνικές ηγετικές ικανότητες για να ενθαρρύνουν την κοινωνική καινοτομία.
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ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Επτά ομάδες με 22 νέες γυναίκες η κάθε μία εκ των οποί-
ων έχει επωφεληθεί από το πρόγραμμα από το 2011. Το 
πρόγραμμα έχει βοηθήσει τις νέες γυναίκες να ανακα-
λύψουν ποιες είναι και τι θέλουν. Επίσης, τις έχει κάνει 
να αντιληφθούν την αξία τους ως μέλη της κοινωνίας. 
Αυτό είναι το πρώτο βήμα προς την αλλαγή, που μπο-
ρούν να κάνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της ζωής 
τους. Έχει επίσης καταστήσει τις γυναίκες ικανές να γί-
νουν περισσότερο φιλόδοξες και να αποκτήσουν τα ερ-
γαλεία που χρειάζονται για να επιτύχουν τους στόχους 
τους. Τα οφέλη που προσφέρει το πρόγραμμα στις επω-
φελούμενες εστιάζονται στη βιωσιμότητα, επειδή τους 
επιτρέπει να αναπτύξουν το όραμά τους και να αλλάξουν 
τις προοπτικές τους για το μέλλον τους. Προκειμένου να 
βοηθήσει να γίνουν επίσημα τα αποτελέσματα στο τέ-
λος κάθε εκπαίδευσης η ΝΕΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΑ συγκέντρω-
σε εποικοδομητικές κριτικές και προτάσεις από τις επω-
φελούμενες που βοήθησαν επίσης στο να βελτιωθεί το 
πρόγραμμα για κάθε συμμετοχή που ακολούθησε.

Tina Razafinimanana
tina@youthfirstmadagascar.org

Μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος ήταν η υποστηρικτι-
κή εκπαίδευση.  Η Μαδαγασκάρη χρειάζεται ένα σύνολο 
νέων υποστηρικτών, που να μπορούν να ενημερώσουν 
και να παλέψουν για το σεβασμό των δικαιωμάτων των 
γυναικών. Έτσι, θα ήταν σημαντικό να αναπτύξουν ένα 
καλό και αποτελεσματικό πρόγραμμα σπουδών και να 
δώσουν στις νέες γυναίκες μεγαλύτερη έκθεση και τη 
δυνατότητα να ανταλλάσσουν εμπειρίες με άλλες νέες 
γυναίκες σε διεθνές επίπεδο.

Τέλος, προκειμένου να αναπαραχθεί  αυτή η καλή πρα-
κτική, είναι σημαντικό να εμπλέξουν ειδικούς σε θέματα 
φύλων στη διαδικασία τους προγράμματος. Χρειάζεται 
επίσης  επιχορήγηση, για να βοηθήσει τις νέες γυναίκες 
να χρηματοδοτήσουν και να ξεκινήσουν το δικό τους 
πρόγραμμα.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ 
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ
- ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (IOM)

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΣΤΗ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

Σύμφωνα με μία αναφορά του State Department των Ηνω-
μένων Πολιτειών της Αμερικής του 2017, “Η Μαδαγασκάρη 
είναι μία χώρα προέλευσης για άντρες, γυναίκες και παιδιά 
που υποβάλλονται σε εξαναγκαστική εργασία όπως επίσης 
και γυναίκες και παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. 
Υπολογίζεται ότι αρκετές χιλιάδες Μαλγασίων γυναικών 
εργάζονται ως οικιακοί εργάτες στον Λίβανο, το Κουβέιτ 
και τη Σαουδική Αραβία”. Επιπλέον, ο IOM έχει ειδοποιηθεί 
για πληθώρα περιπτώσεων παράνομης διακίνησης Μαλ-
γασίων γυναικών στην Κίνα για εξαναγκαστικούς γάμους.

Από το 2015 ο IOM, σε συνεργασία με το υπουργείο Πλη-
θυσμού, Κοινωνικής Προστασίας και Προώθησης των Γυ-
ναικών, έχει παράσχει προστασία και βοήθεια σε θύματα 
παράνομης διακίνησης, τα οποία στην πλειονότητά τους 
είναι νέες γυναίκες. Αυτή η βοήθεια έρχεται με τη μορφή 
μία επιχορήγησης για τους Μαλγάσιους, που είναι θύματα 
παράνομης διακίνησης στη Μαδαγασκάρη ή το εξωτερικό. ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Το Ταμείο του IOM βοηθά στην κοινωνική και οικονομι-
κή επανένταξη των θυμάτων της παράνομης διακίνησης. 
Συγκεκριμένα, το Ταμείο, το οποίο είναι περιορισμένο 
και στο χρονικό και στο οικονομικό της πεδίο- προσεγγί-
ζει τις άμεσες ανάγκες των θυμάτων μέσα από την έκτα-
κτη διαμονή, την απόκτηση των βασικών αναγκαίων 
εφοδίων κ.λπ. όπως επίσης και μέσα από την ιατρική και 
ψυχολογική βοήθεια. Σε περιπτώσεις διεθνικής παράνο-
μης διακίνησης, όταν το άτομο βρίσκεται στο εξωτερικό 
τη στιγμή της ταυτοποίησης, η επιστροφή τους μπορεί να 
υποστηριχθεί από επιπρόσθετες επιχορηγήσεις.

Επιπλέον, το Ταμείο παρέχει πρόσβαση σε επαγγελμα-
τική εκπαίδευση, ώστε να βοηθήσει τους επωφελούμε-
νους να δομήσουν τη δική τους αυτοπεποίθηση. Η επαγ-
γελματική εκπαίδευση επίσης παρέχει το θεμέλιο για να 
γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι, ελαχιστοποιώντας με 
αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο του να γίνουν ξανά θύματα 
της παράνομης διακίνησης.

Μία ατομική αξιολόγηση κινδύνου διενεργείται πριν από 
την χορήγηση βοήθειας, ώστε να γίνουν κατανοητοί τυ-
χόν περιοριστικοί παράγοντες. Ο IOM εργάζεται με τοπι-
κούς ενδιαφερόμενους, που εμπλέκονται στην παροχή 
ταυτότητας ή υπηρεσιών βοήθειας για να προετοιμαστεί 
η μετάβαση από την επιχορήγηση βοήθειας σε ένα βιώ-
σιμο τοπικό δίκτυο υποστήριξης.
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ΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Περίπου 40 θύματα (συμπεριλαμβανομένων τριών αν-
δρών) έχουν λάβει βοήθεια ανάμεσα στο 2015 και το 
2016 (κατά τη διάρκεια του προηγούμενου προγράμ-
ματος) και περίπου 15 θύματα από τον Οκτώβριο του 
2016. Το πρόγραμμα επιτρέπει μία σφαιρική και βιώσιμη 
προσέγγιση στην υποστήριξη των θυμάτων, σπάνια δι-
αθέσιμη στη Μαδαγασκάρη. Σε όλες τις περιπτώσεις, η 
βοήθεια συστηματικά τους επιτρέπει να βρουν ένα κα-
λύτερο επίπεδο ζωής από αυτό που προηγείτο  της περί-
πτωσης της κακοποίησης. Τα οφέλη του προγράμματος 
παρέχουν μονοπάτια προς βιώσιμα αποτελέσματα για 
τους επωφελούμενους, κυρίως για αυτούς που επιτυγ-
χάνουν στο να βρουν δουλειά.

Οι βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζονται κατά το 
πρόγραμμα συνδέονται με την ευαλωτότητα των επω-
φελουμένων, οι οποίοι σαν αποτέλεσμα της κακοποίη-
σης, δέχονται ισχυρή οικογενειακή και κοινωνική πίεση 
να αρχίσουν να ασχολούνται με άκρως φιλόδοξες δρα-
στηριότητες που να παράγουν εισοδήματα.  Παρ’όλα 
αυτά, κάποιες από τις ιδέες αυτές μπορεί να μην είναι 
αποτελεσματικές ως προς το κόστος ή να απαιτούν μα-
κροπρόθεσμη εκπαίδευση ή σπουδές στις οποίες να μην 

Clara Perez
cperez@iom.int

μπορούν να έχουν πρόσβαση. Επίσης, στην περίπτωση 
αποτυχίας της δραστηριότητας, ο επωφελούμενος είναι 
πιο πιθανόν να ξαναπέσει θύμα παράνομης διακίνησης.
Ο IOM είναι αφοσιωμένος στη βιωσιμότητα του προ-
γράμματος και για αυτόν τον σκοπό η εκπαίδευση στη 
ταυτοποίηση και βοήθεια οργανώνεται τακτικά (του-
λάχιστον μία φορά τον χρόνο) με κοινωνικούς λειτουρ-
γούς από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 
το Υπουργείο Πληθυσμού, Κοινωνικής Προστασίας και 
Προώθησης των Γυναικών. Για αυτόν τον σκοπό, το IOM 
και το Υπουργείο Πληθυσμού, Κοινωνικής Προστασίας 
και Προώθησης των Γυναικών έχουν σχεδιάσει να επα-
νεισάγουν ένα καταφύγιο έκτακτης ανάγκης για θύματα 
παράνομης διακίνησης στα μέσα του 2018.

Με σκοπό την αναπαραγωγή αυτής της καλής πρακτικής, 
απαιτείται ένα μίνιμουμ οικονομικών πόρων. Παρ’όλα 
αυτά, οι κοινωνικοί φορείς μπορούν ήδη να αξιοποιή-
σουν υπάρχουσες δομές προσφέροντας δωρεάν ή χα-
μηλού κόστους βοήθεια. Με τον ίδιο τρόπο, για να δι-
ευρύνουν την καλή πρακτική, χρειάζονται συμπράξεις 
ανάμεσα στις διαφορετικές δομές.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Η ΥΓΙΗΣ ΕΙΚΟΝΑ
ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΙΣΜΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (PSI)

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΛΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αυτή είναι μία πρωτοβουλία που στοχεύει να εκπαιδεύ-
σει τους Μαλγάσιους άνδρες να υποστηρίξουν τη σύ-
ντροφό τους στη χρήση μεθόδων οικογενειακού προ-
γραμματισμού (π.χ. στην αντισύλληψη). Στο πατριαρχικό 
σύστημα της Μαδαγασκάρης είναι συχνά οι άνδρες που 
εμποδίζουν τις συντρόφους τους από το να χρησιμοποι-
ήσουν κάποια μορφή αντισύλληψης

Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

TΓια να προσεγγίσει αυτό το πρόβλημα το PSI τρέχει μία κα-
μπάνια ενημέρωσης για να μεταδώσει φυλετικά μηνύματα 
στους άντρες και τις συντρόφους τους. Η ενημερωτική κα-
μπάνια πραγματοποιείται σε μερικές κοινότητες σαν ένα γε-
γονός μιας φοράς. Ο οργανισμός χρησιμοποιεί καλλιτέχνες 
που εκτιμώνται από την κοινωνία για να δώσουν ζωή στο 
γεγονός και να ενθαρρύνουν το κοινό να συμμετέχει σε αυ-
τήν. Έπειτα, οι συνομήλικοι εκπαιδευτές συζητούν με γυναί-
κες, άντρες και ζευγάρια για τον οικογενειακό προγραμμα-
τισμό, τη χρήση αντισυλληπτικών μεθόδων κ.λπ. Υπάρχουν 
δύο μέθοδοι ενημέρωσης: η διαπροσωπική ενημέρωση 
επικοινωνίας και η ομαδική ενημέρωση (ομάδες αποτελού-
μενες μόνο από άνδρες, ομάδες αποτελούμενες μόνο από 
γυναίκες και ομάδες αποτελούμενες από ζευγάρια). 

Για να επιτύχει τους στόχους του το PSI έχει εκπαιδεύσει 
μερικούς εκπροσώπους και μερικούς συνομήλικους εκπαι-
δευτές για να φέρουν σε πέρας την καμπάνια ενημέρωσης. 
Η καλή πρακτική επίσης μοιράζεται ανάμεσα στους συνερ-
γάτες του PSI, ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλες 
κοινότητες.

Παρ’όλα αυτά, η μεγάλη πρόκληση σε αυτήν την πρωτοβου-
λία είναι ότι οι συνομήλικοι εκπαιδευτές αλλάζουν συνεχώς. 
Κάθε δύο χρόνια, υπάρχει η ανάγκη εκπαίδευσης νέων συ-
νομήλικων εκπαιδευτών. Δεν υπάρχει συνέχεια στην προ-
σέγγιση και η εκπαίδευση των συνομηλίκων εκπαιδευτών 
απαιτεί έναν μεγάλο προϋπολογισμό. Για να αναπαραχθεί 
αυτή η καλή πρακτική, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μία 
διαρκής πηγή συνομηλίκων εκπαιδευτών και να επιλέξουν 
ξεκάθαρα και να αναγνωρίσουν τα μηνύματα που θα διαδώ-
σουν στους άντρες και τις συντρόφους τους.
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Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Οι βάσεις δεδομένων του PSI και τα αρχεία του οικογενειακού προγραμματισμού δείχνουν μία αύξηση στη χρήση 
του οικογενειακού προγραμματισμού. Σύμφωνα με μία έρευνα από το PSI, οι γυναίκες έχουν κερδίσει μεγαλύτερη 
αυτονομία στο να επιλέγουν να χρησιμοποιούν τον οικογενειακό προγραμματισμό και οι άνδρες έχουν γίνει λιγό-
τερο διστακτικοί απέναντι στη χρήση του.

Elisohasina Rafalimanana
elisohasinar@psi.mg

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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SAHALA: 
ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ - ΑΠΟ ΤΟ C - FOR - C
(ΔΟΜΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

Η ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΗ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Περιοδική Αναφορά, ένα 
από τα πιο σημαντικά θέματα στη Μαδαγασκάρη το 2014 
ήταν η έλλειψη εμπεριστατωμένου πλαισίου για τη μάχη 
κατά της βίας εναντίον των γυναικών. Ήταν ένα εμπόδιο 
για την ανάπτυξη και το σεβασμό των ανθρωπίνων δι-

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 

Η πρωτοβουλία βασίζεται στο θέμα της “συνοδείας”. Το 
θεμέλιο της “συνοδείας” είναι η ενεργητική ακρόαση και 
συμβαίνει είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Το πρόγραμμα δεν 
συνοδεύει απλώς γυναίκες, που είναι θύματα βίας ακού-
γοντάς τες, αλλά επίσης συνοδεύει άνδρες δράστες βίας 
για να τους κατανοήσει και να αλλάξει τις συμπεριφορές 
τους, έτσι ώστε η βία να μην διαρκεί μέσα στη σχέση του 
ζευγαριού ή / και στο σπίτι.

Η διαδικασία φανερώνει τα ακόλουθα: Η γυναίκα - θύμα 
βίας υποβάλλει ένα παράπονο στις σχετικές Αρχές της 
γειτονιάς. Ο παρενοχλών σύζυγος κλητεύεται από το 
υπεύθυνο άτομο. Ο τελευταίος κάνει την παρακολού-
θηση της περίπτωσης της βίας. Αν είναι απαραίτητο, 
αυτός αναφέρει το ζευγάρι στη μονάδα ακρόασης. Η 
διαδικασία αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη: την αξιολόγη-
ση της κατάστασης προκειμένου να κατηγοριοποιήσουν 
τους δράστες βίας και τη φροντίδα των θυμάτων και των 
δραστών της βίας.   
      

Όταν το ζευγάρι προσέλθει στη μονάδα ακρόασης, χαι-
ρετούν τον καθένα ξεχωριστά. Οι άνδρες αξιολογούνται 
και κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με 4 επίπεδα βίας:
Επίπεδο 1: Περιστασιακά Βίαιος
Επίπεδο 2: Παρορμητικός, που δεν έχει ωριμάσει
Επίπεδο 3: Περιοδικά Βίαιος
Επίπεδο 4: Ο Νάρκισσος Διεστραμμένος (χειριστής)

Αφού κατηγοριοποιηθούν, οι ακροαματικές μονάδες 
που διοικούνται από κοινωνικούς λειτουργούς θα προ-
σφέρουν συνοδεία στους άνδρες που εντοπίζονται στα 
πρώτα δύο επίπεδα, μέχρι οι κοινωνικοί λειτουργοί να 
κρίνουν ότι ο άνδρας δεν είναι πλέον επικίνδυνος για το 
σπίτι. Αυτοί που ανήκουν στις δύο τελευταίες κατηγορίες 
θα αναφερθούν σε κλινικούς ψυχολόγους ή ψυχιάτρους. 

καιωμάτων στη χώρα. Για αυτόν τον λόγο ξεκίνησε το 
πρόγραμμα SAHALA. Το πρόγραμμα SAHALA έχει ως 
στόχο άντρες - δράστες βίας - ενσωματώνοντάς τους σε 
στρατηγικές για να παλέψουν κατά της έμφυλης βίας.
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η συνοδεία των ανδρών στη μάχη κατά της έμφυλης 
βίας είναι ένα καινούριο σχήμα στη Μαδαγασκάρη. Το 
πρόγραμμα το ίδιο τρέχει για έναν χρόνο και μέχρι τώρα 
έχει συνοδεύσει 10 ζευγάρια. Το γεγονός ότι έχει υπάρ-
ξει ενδιαφέρον στην αναπαραγωγή του προγράμματος 
σε άλλες κοινωνίες είναι μία ένδειξη για την επιτυχία 
του. Τα οφέλη της πρωτοβουλίας είναι βιώσιμα, αφού 
οδηγούν σε μία αλλαγή της συμπεριφοράς των ανδρών. 
Αυτό συχνά μαρτυράται από τις ίδιες τις γυναίκες, που 
ισχυρίζονται ότι οι σύζυγοί τους έχουν γίνει πολύ πιο 
υπεύθυνοι στο σπίτι. 

Sariaka Nantenaina

admin@c-for-c.org 
www.c-for-c.org

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παρ’όλα αυτά, υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει 
να συζητηθούν. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν και ατομι-
κές και ομαδικές συνοδείες. Σε αντίθεση, οι ομαδικές 
συνοδείες ήταν πιο δύσκολο να οργανωθούν εξαιτίας 
των διαφορετικών εργασιακών προγραμμάτων των αν-
δρών που εμπλέκοντο. Δεύτερον, ο αριθμός των ακρο-
αματικών μονάδων είναι ακόμη ανεπαρκής. Πρέπει να 
εδραιωθούν κι άλλα πράγματα. Τέλος, για να τρέξουν 
επιτυχώς και να αναπαράγουν αυτή την καλή πρακτική, 
είναι απαραίτητο να συμπεριλάβουν τις σχετικές Αρχές, 
κάτι το οποίο από μόνο του αποτελεί πρόκληση.
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΙ

35 γυναίκες επωφελήθηκαν από την υποστήριξη του κέ-
ντρου σε δύο χρόνια. Το μεγαλύτερο όφελος των επω-
φελούμενων είναι το δικαίωμά τους να ζουν ελεύθερα 
και με ασφάλεια σε ένα υγιές περιβάλλον, όπου να τις 
σέβονται. Η επίδραση στις επωφελούμενες είναι βιώσι-
μη, ιδιαίτερα αν αυτές αποφασίσουν να χωρίσουν και να 
ξεκινήσουν μία νέα, πιο υγιή ζωή.

Παρ’όλα αυτά, υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Η βασική 
πρόκληση σε αυτή την προσέγγιση είναι ότι οι γυναίκες 
συχνά δεν νιώθουν ψυχολογικά άνετα να αφήσουν το 
σπίτι τους για δύο μήνες, αν και έχουν πειστεί για την 
αναγκαιότητα του προγράμματος. Οι γυναίκες αισθάνο-
νται άσχημα να αφήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι με τον 
βίαιο πατέρα. Για να προσεγγίσουν αυτή την πρόκληση, 

Razafindravao Lydia
apvc@enda.mg

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ 
- ENDA ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

Η Μαδαγασκάρη είναι μία πολύ συντηρητική χώρα. Σε 
περιπτώσεις συζυγικής βίας, η γυναίκα δεν υποστηρίζε-
ται από την κοινωνία. Αντίθετα, ενθαρρύνεται να μείνει 
στο σπίτι της, επειδή ο ρόλος της είναι να φροντίζει την 
οικογένεια. Και αν αυτή αποφασίσει να φύγει για να προ-
στατεύσει τον εαυτό της, η οικογένειά της και οι φίλοι 
της συχνά την κατηγορούν, επειδή παρατάει τις υποχρε-
ώσεις της σαν σύζυγος και μητέρα.

ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ ENDA ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ 

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο 
επίπεδο οι γυναίκες θύματα βίας υποβάλλουν αίτηση 
καταγγελίας με τις σχετικές Αρχές στην γειτονιά τους. 
Είναι σημαντικό οι σχετικές Αρχές να εντοπίσουν στην 
πραγματικότητα τη βία στο σπίτι. 

Στο δεύτερο επίπεδο, οι γυναίκες εισέρχονται στο κέ-
ντρο φιλοξενίας και συμβουλευτικής υποστήριξης της 
ENDA Μαδαγασκάρης. Αυτές επωφελούνται ενός ασφα-
λούς και υγιούς μέρους και υποστήριξης από την ομάδα.
Στο τρίτο επίπεδο, οι γυναίκες συνοδεύονται σωματικά 
και ηθικά, έτσι ώστε να λάβουν μία προσεγμένη απόφα-

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

οι γυναίκες θα είναι περισσότερο ήρεμες και για αυτόν 
τον λόγο περισσότερο ικανές να λάβουν τις καλύτερες 
δυνατές αποφάσεις.

Πέρα από το να παράσχουν σωματική και ψυχολογική 
υποστήριξη, ένας άλλος παράγοντας - κλειδί για αυτό 
το πρόγραμμα είναι να βοηθήσει να δημιουργηθεί μία 
δραστηριότητα παραγωγής εσόδων, έτσι ώστε να γίνουν 
επαρκείς για τις ίδιες. Τελικά, με σκοπό να αδράξουν οι 
γυναίκες το μέγιστο των οφελών από αυτή αλλά και από 
άλλους τρόπους υποστήριξης που είναι διαθέσιμοι, είναι 
απαραίτητο για τις Αρχές και τις Μ.Κ.Ο. να ενημερώσουν 
σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών να αφήσουν την 
έγγαμη ζωή σε περίπτωση κακοποίησης.

Παρ’όλα αυτά, ένας πρόσφατα θεμελιωμένος νόμος στη 
Μαδαγασκάρη δίνει στις γυναίκες, θύματα βίας, το δικαίω-
μα να αφήσουν το σπίτι τους για ορισμένη χρονική περίοδο. 

Για τον λόγο αυτό, η ENDA Μαδαγασκάρης έχει ιδρύσει ένα 
καταφύγιο, όπου μπορούν αυτές οι γυναίκες να μείνουν για 
δύο μήνες. Αυτό το πρόγραμμα συντροφεύει αυτές τις γυ-
ναίκες για μία ορισμένη χρονική περίοδο και τις υποστηρί-
ζει στο να λάβουν μία προσεγμένη απόφαση σχετικά με το 
μέλλον τους χωρίς την πίεση από την οικογένεια και τους 
φίλους.

ση σχετικά με την έγγαμη ζωή τους. Επίσης, επωφελού-
νται από ψυχολογική ανάρρωση μέσα από ψυχαγωγικές 
και εποικοδομητικές δραστηριότητες. 

Στο τέλος των δύο μηνών στο κέντρο, οι γυναίκες απο-
φασίζουν είτε να επιστρέψουν στο σπίτι τους ή να χωρί-
σουν. Και στις δύο περιπτώσεις, οι γυναίκες ενθαρρύνο-
νται να δημιουργήσουν μία δραστηριότητα παραγωγής 
εσόδων, της οποίας η αρχή χρηματοδοτείται από την 
ENDA Μαδαγασκάρης. Ύστερα από τους δύο μήνες, οι 
γυναίκες μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στο κέντρο 
αν χρειαστούν περαιτέρω ψυχοθεραπεία ή υποστήριξη.
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ΝΕΠΑΛ
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ΙΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
-  ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (LACC)

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Το Σύνταγμα του Νεπάλ καθαρά δί-
νει στη μητέρα το δικαίωμα να παρέ-
χει υπηκοότητα στο παιδί της. Παρ’ό-
λα αυτά, στην πράξη, ο νόμος αυτός 
κυρίως καταπατάται εξαιτίας των 
κοινωνικών αξιών που κυριαρχούν 
οι άνδρες και των πατριαρχικών 
πρακτικών. Για αυτόν το σκοπό, ζη-
τείται από τις γυναίκες που ψάχνουν 
να εφαρμόσουν αυτό το δικαίωμα 
να φέρουν μαζί τους συζύγους τους 
ή να πάρουν ετυμηγορία από το Ανώ-
τατο Δικαστήριο. Αυτό έχει ιδιαίτε-
ρη σημασία σε περιπτώσεις όπου οι 
γυναίκες δεν έχουν χωρίσει νομικά, 
εκείνες όπου δεν υπάρχει εγγραφή 
γάμου ή εκείνες των οποίων οι σύ-
ζυγοι έχουν φύγει.  Η LACC στοχεύει 
στο να δημιουργήσει δια νόμου την 
αυτόματη εφαρμογή του νόμου και 
να επιβεβαιώσει τα νομικά δικαιώ-
ματα των γυναικών.

Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ LACC

Η LACC έχει έρθει αντιμέτωπη με πολλά περιστατικά γυναικών που σχετίζονται με την απόκτηση της υπηκοότητας 
για τα παιδιά τους. Μία γυναίκα δεν μπορεί να πάρει ή να δώσει μία βεβαίωση εθνικότητας στο παιδί της, απλά 
επειδή θα γεννηθεί σαν ένας κάτοικος του Νεπάλ. Χρειάζεται να αποδείξει νομικά πολλά πράγματα. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η LACC μεσολαβεί εκ μέρους του θύματος και καταθέτει γραπτή αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο του 
Νεπάλ. Ως αποτέλεσμα, σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι τώρα, το Ανώτατο Δικαστήριο του Νεπάλ έδωσε εντολή στις 
τοπικές κυβερνητικές Αρχές να εκδώσουν την υπηκοότητα του παιδιού στο όνομα της μητέρας. 
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Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Δυστυχώς, αυτή η μορφή δικαιοσύνης έχει παραχω-
ρηθεί σε κάθε περιστατικό ξεχωριστά, παρά την ξε-
κάθαρη έκφραση του συντάγματος. Περίπτωση μετά 
την περίπτωση, τα δικαιώματα των γυναικών να απο-
κτήσουν υπηκοότητα για το παιδί τους από μόνες τους 
δεν τους περνούσε από το μυαλό. Και επανειλημμέ-
νως, οι αιτήσεις για υπηκοότητα δεν έγιναν αποδεκτές 
από τα τοπικά κυβερνητικά σώματα όπως ήταν ανα-
μενόμενο. Τα τοπικά κυβερνητικά σώματα σχολίασαν 
ότι οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση προοριζόταν 
ατομικά και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις πε-
ριπτώσεις.

Επιπλέον, οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου ήταν 
απαραίτητες για αυτές τις γυναίκες. Για τον σκοπό αυτό, η 
LACC υπέβαλε γραπτές αιτήσεις για κάθε μία περίπτωση 
ατομικά, ξανά και ξανά. Αυτή η πρακτική ήταν μία πράξη 
παρανόησης ή ανεπαρκούς εφαρμογής των κοινών εθνι-
κών νόμων. Επιπλέον, πέρα από το ότι ήταν χρονοβόρο 
και ακριβό, επίσης αποθαρρύνει τις γυναίκες από το να 
θέλουν να εφαρμόσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.
Η επίδραση της παρέμβασης για τις επωφελούμενες εί-

info@laccnepal.org
www.laccnepal.org
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ναι βιώσιμη, επειδή από τη στιγμή που η γυναίκα αποκτά 
υπηκοότητα για το παιδί της, αυτή είναι για μία ζωή. Οι 
επωφελούμενες έχουν την ικανότητα να εφαρμόσουν 
τις υπηκοότητές τους σε όλα τα επίπεδα: από το να λά-
βουν γνώσεις και εκπαίδευση να βρουν δουλειά, μέχρι 
το να πάνε στο εξωτερικό για σπουδές και δουλειά. Το 
θέμα της υπηκοότητας έχει δείξει τον δρόμο για την πρό-
οδο και την ευημερία τους.

Επιπλέον, από τη στιγμή που καμία από τις γραπτές αι-
τήσεις που ζητούσαν βεβαίωση δεν έχουν απορριφθεί 
από το Ανώτατο Δικαστήριο, αυτό σημαίνει ότι η Καλή 
Πρακτική είναι ικανή να αναπαραχθεί. Όμως, χρειάζεται 
να γίνουν περισσότερα προκειμένου να επιβληθεί αυτό-
ματα η εφαρμογή του καταστατικού νόμου. Το δίκαιο θα 
πρέπει να είναι αυτο-οδηγητικό και αυτό χρειάζεται να 
περαστεί στα τοπικά επίπεδα, όπου οι γυναίκες αναζη-
τούν βοήθεια με τη βεβαίωση υπηκοότητας. Περισσό-
τερο ευρείς καμπάνιες που φιλοξενούνται ιδιαίτερα από 
τους δικαστές, τις νομικές Αρχές και τους αρχηγούς σε 
τοπικό διοικητικό επίπεδο, θα ήταν αναγκαίο για να αυ-
ξήσει την κάλυψη αυτού του νόμου και του δικαίου.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Με αυτή την παρέμβαση, οι θυματοποιημένες γυναίκες αι-
σθάνονται κατά κάποιο τρόπο μία ανακούφιση από την από-
δειξη και την εδραίωση των νομικών τους σχέσεων. Το ηθικό 
τους ανυψώνεται και γίνονται έτοιμες να παλέψουν για τα νο-
μικά τους δικαιώματα. Αυτό επίσης τους παρέχει ένα αίσθημα 
αξιοπρέπειας. Πέρα από αυτό, οι δικαστικές διαδικασίες έγι-
ναν πιο σύντομες και η δικαιοσύνη μπορούσε να αποδοθεί 
γρηγορότερα. Οι επωφελούμενες από αυτή την παρέμβαση 
έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στη 
διατροφή και να λάβουν το κατάλληλο μερίδιό τους στην οι-
κογενειακή περιουσία περισσότερο αποτελεσματικά και με 
λιγότερο κόπο. Η απόφαση του δικαστηρίου που τους εκχω-
ρεί τα δικαιώματά τους στην διατροφή και το διαχωρισμό της 
περιουσίας γίνεται ένα νομικό έγγραφο της ταυτότητάς τους, 
επίσης.

ΞΥΠΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ 
- ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (LACC)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αυτή η καλή πρακτική έχει ως στόχο να αυξήσει την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη ανάμεσα στις γυναίκες σε θέ-
ματα διατροφής και αξίωσης περιουσίας. Οι γυναίκες που έχουν θυματοποιηθεί έρχονται στη LACC αναζητώντας 
δικαιοσύνη σε περιπτώσεις διατροφής και αξίωσης περιουσίας. Όμως, συχνά δεν έχουν απόδειξη για τις νομικές 
τους σχέσεις με τους συζύγους τους ή ακόμη και τα πολύ βασικά έγγραφα, που σχετίζονται με τη ζωή τους, όπως 
το πιστοποιητικό γέννησης, την υπηκοότητα, τη βεβαίωση γάμου, τη θέση της ελεύθερης γυναίκας,  την κατάσταση 
φτώχειας και μετανάστευσης. Χωρίς αυτά τα έγγραφα, η αναζήτηση νομικών δράσεων ενάντια σε αυτή τη μορφή 
έμφυλης βίας γίνεται πολύ δύσκολη ή ακόμη και ακατόρθωτη και αυτές έρχονται στη LACC για νομική βοήθεια.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ LACC

Συνήθως, πριν να καταγγείλουν μία περίπτωση διατροφής 
και διαχωρισμού της οικογενειακής περιουσίας, οι γυναί-
κες πηγαίνουν στο δικαστήριο αναζητώντας μία βεβαίω-
ση που να εδραιώνει τη νομική τους σχέση με τον σύζυγό 
τους. Αυτή είναι μία κοινή διαδικασία που βρίσκεται σε 
εφαρμογή, η οποία τοποθετεί ένα επιπλέον εμπόδιο στο 
να μαζέψουν αποδείξεις για τα δικαιώματά τους. Παρ’όλα 
αυτά, η LACC ακολουθεί ένα διαφορετικό μονοπάτι προ-
κειμένου να το επιτύχει. Μόλις ένα θύμα, το οποίο δεν έχει 
καμία νομική απόδειξη για τη συζυγική σχέση, επισκεφτεί 
τη LACC και αναζητήσει βοήθεια, η LACC συμπληρώνει μία 
αίτηση απαιτώντας ευθέως διατροφή και διαχωρισμό της 
περιουσίας. Η ερώτηση σχετικά με τη σχέση του θύματος 
δεν εγείρεται αν η αντίπαλη μεριά δεν εγείρει την ερώτη-
ση. Τότε το εμπόδιο της απόδειξης πηγαίνει σε εκείνους.

Όμως, σε περιπτώσεις όπου το δικαστήριο απαιτεί μία νομι-
κή απόδειξη για μία σχέση, το να εισέλθουν στο δικαστήριο 
χωρίς κανένα στοιχείο, γίνεται επικίνδυνο, επίσης. Επίσης, σε 
αυτές τις περιπτώσεις, επιβάλλεται στις γυναίκες να φτιάξουν 
έγγραφα ταυτότητας από τα τοπικά κυβερνητικά σώματα, το 
οποίο είναι αρκετά δύσκολο τις περισσότερες φορές. 

Αυτή η καλή πρακτική είναι βιώσιμη, αφού προσφέρει στις 
γυναίκες δικαιοσύνη από το δικαστήριο. Αυτή η πρακτική θα 
μπορούσε να αναπαραχθεί από άλλους νομικούς επαγγελμα-
τίες και για τον σκοπό αυτό να βοηθά περισσότερες γυναίκες 
να ασκούν τα δικαιώματά τους. Παρ’όλα αυτά, προκειμένου 
να εφαρμοστεί η πρακτική αυτή σε μεγαλύτερο εύρος, απαι-
τεί μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ως προς το φύλο και ενη-
μέρωση.

info@laccnepal.org
www.laccnepal.org
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Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΩΣ ΜΙΑ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 
ΑΓΩΝΑ
- ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (LACC)

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η καλή πρακτική έχει ως στόχο να ρυθμίσει τις υπο-
θέσεις χωρίς να πάνε στις δικαστικές διαδικασίες. Οι 
γυναίκες θύματα που έρχονται στη LACC αναζητώντας 
δικαιοσύνη είναι κυρίως ανεπαρκείς, χωρίς εκπαίδευση, 
πολύ αβοήθητες και δεν γνωρίζουν τις νομικές απαιτήσεις 
και διαδικασίες. Συνήθως αυτές δεν έχουν καταφύγιο και 
φαγητό. Αυτές δεν έχουν τη δύναμη, το κουράγιο και την 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

Από τη στιγμή που η αντιμαχόμενη πλευρά καλείται 
και ολόκληρη η περίπτωση γίνεται κατανοητή, η LACC 
ορίζει έναν δικηγόρο που να προσφέρει υπηρεσίες συμ-
βουλευτικής υποστήριξης και στις δύο πλευρές και προ-
σπαθεί να αναζητήσει συναίνεση. Κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας συμβουλευτικής υποστήριξης, ο δικηγόρος 
εξηγεί τις νομικές πιέσεις, τον πιθανό εξαναγκασμό και 
τις συνέπειες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αν πάνε 
στο δικαστήριο. Επίσης, εξηγείται και στις δύο πλευρές 
το κόστος που περιλαμβάνεται και ο χρόνος που θα χρει-
αστεί. Αυτοί συμβουλεύουν τις αντιμαχόμενες πλευρές 
σχετικά με την αξία της οικογένειας και πώς επηρεάζει 
την ψυχολογία των παιδιών. Επιπλέον από όσα έχουν 
προαναφερθεί, οι δικηγόροι εξηγούν πόσα έχουν να χά-

σουν και τις ευρύτερες επιπτώσεις σε ψυχολογικό, κοι-
νωνικό και οικονομικό επίπεδο με τη διαμάχη τους και 
τις δικαστικές διαδικασίες. Ακόμη, ότι το να ζήσουν μαζί 
δεν είναι επιλογή για αυτούς. Ένας ειρηνικός χωρισμός 
σε ένα φιλικό περιβάλλον θα έκανε τις ζωές τους πε-
ρισσότερο αποδοτικές. Με αυτόν τον τρόπο, και οι δύο 
πλευρές φτάνουν σε ένα συμπέρασμα και αν θέλουν να 
χωρίσουν, τα θέματα της επιμέλειας του παιδιού, της δια-
τροφής και της περιουσίας διευθετούνται επίσης και από 
τις δύο πλευρές. Ακόμη κι αν θέλουν να χωρίσουν, η δια-
δικασία διαμεσολάβησης βοηθάει στο να επιταχυνθούν 
οι δικαστικές διαδικασίες και τελειώνει την υπόθεση σε 
ένα πιο σύντομο χρονικό πλαίσιο.

αντοχή να υποβληθούν στην μακρόχρονη και κουραστική, 
εκνευριστική και κοστοβόρα διαδικασία ενός δικαστικού 
αγώνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πέρα από τη συνεργασία 
με άλλους οργανισμούς για καταφύγιο, φαγητό και υπο-
στήριξη υγείας, η LACC επίσης φέρνει τις αντιμαχόμενες 
πλευρές σε τραπέζια συζήτησης, έτσι ώστε να φτάσουν σε 
διακανονισμό για τις μη εγκληματικές περιπτώσεις.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Τα οφέλη της διαμεσολάβησης απέναντι στη δικαστική 
διαμάχη είναι πολλαπλά. Με τις υπηρεσίες διαμεσολάβη-
σης, οι γυναίκες έχουν πρόσβαση στη μέθοδο της δικαιο-
σύνης με έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Οι γυναίκες 
είναι ικανές να εφαρμόσουν τα δικαιώματά τους από τη 
στιγμή που είναι σε συναίνεση. Παρ’όλα αυτά, υπάρχουν 
φορές μετά από τη διαδικασία διαμεσολάβησης, όπου οι 
γυναίκες αποφασίζουν να ζήσουν ξανά μαζί με το άλλο 
τους μισό. Η πρακτική της διαμεσολάβησης τους επιτρέ-
πει να είναι ξεκάθαροι για τη διαδικασία και τα οφέλη 
της, γι’αυτόν τον λόγο αργότερα στη ζωή ακόμη κι αν 
επιθυμούν να χωρίσουν, η διαδικασία αυτή γίνεται πολύ 
ευκολότερη.

Από τη στιγμή που τα δύο μέρη επέλεξαν τη διαμεσο-
λάβηση δεν μπορούν να εμφανιστούν στο δικαστήριο. 
Όμως, αν η υπόθεση αποφασιστεί από το δικαστήριο, 
ο χαμένος μπορεί να ζητήσει να αλλάξει η ετυμηγορία. 

info@laccnepal.org
www.laccnepal.org

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης αποδίδει εύκολη και 
γρήγορη δικαιοσύνη. Αυτή συμβάλλει στο να διατηρήσει 
τις οικονομικές πηγές και υποστηρίζει την αξιοπρέπεια 
των γυναικών.            

Όταν η LACC ξεκίνησε να διαμεσολαβεί σε υποθέσεις, 
δικηγόροι που τότε έκαναν πρακτική, θεωρούσαν ότι 
υπήρχε φόβος να πάνε στη δικαστική αίθουσα και να 
παλέψουν για την υπόθεση, οι γυναίκες δικηγόροι (όπως 
στη LACC) που χρησιμοποιούσαν αντ’αυτού τη διαμεσο-
λάβηση. Πάντως η διαμεσολάβηση στη συνέχεια έγινε 
τόσο δημοφιλής που υιοθετήθηκε από τον Δικηγορικό 
Σύλλογο και τα δικαστήρια. Τώρα εφαρμόζεται η πρακτι-
κή της διαμεσολάβησης σε ολόκληρο το Νεπάλ.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ
ΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  
 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
- ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (LACC), ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Τα θύματα έμφυλης βίας έρχονται στη LACC αναζητώ-
ντας δικαιοσύνη. Με σκοπό να συμπληρώσουν μία αίτη-
ση για θυματοποίηση από τους συζύγους τους, χρειάζο-
νται ένα αποδεικτικό έγγραφο του ποιοι είναι και ποια 
είναι η οικογενειακή τους κατάσταση. Ορισμένες φορές, 
οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν καν τα έγγραφα, 
όπως πιστοποιητικό γάμου, υπηκοότητα, πιστοποιητικό 
γέννησης, φωτογραφίες κ.λπ. Επίσης, τα θύματα είναι 
ανίκανα να φέρουν οποιασδήποτε μορφής αποδεικτικό 
έγγραφο, ακόμη και από την τοπική κυβέρνηση. Αλλά 
χωρίς καθόλου υποστηρικτικά έγγραφα που να λειτουρ-
γούν ως αποδείξεις της σχέσης τους ή ακόμη και της υπη-
κοότητας, υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να αποδοθεί 
δικαιοσύνη. Αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό όταν ο 
σύζυγος αρνείται οποιαδήποτε σχέση με το θύμα και 
αυτό το σενάριο λαμβάνεται συχνά υπόψη από την κοι-
νωνία του Νεπάλ. Αυτή η καινοτομία στοχεύει στο να 
δημιουργήσει ένα έγγραφο, που να λειτουργεί ως απο-
δεικτικό της σχέσης κατά τη διάρκεια της αναζήτησης 
δικαιοσύνης για τα θύματα έμφυλης βίας.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Η LACC, η Εθνική Επιτροπή Γυναικών και η Αστυνομία 
του Νεπάλ δουλεύουν από κοινού σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, όπου οι αντιμαχόμενες πλευρές καλούνται για μία 
ανεπίσημη έρευνα. Όταν αυτοί έρχονται, παρέχεται και 
για τις δύο πλευρές μία υπηρεσία συμβουλευτικής υπο-
στήριξης, έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν σε συναίνε-
ση. Καταβάλλεται προσπάθεια να επιτευχθεί το κατώ-
τερο επίπεδο κατανόησης, το οποίο καταγράφεται με τη 
μορφή ενός συμβολαίου, που δηλώνει ή διαφωτίζει την 
κατάσταση της σχέσης τους. Αυτό το έγγραφο λειτουρ-
γεί ως αναγνωρισμένο αποδεικτικό έγγραφο της σχέσης 
τους.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Αυτή η καλή πρακτική δημιουργεί έναν εναλλακτικό 
δρόμο ώστε το θύμα να σταθεί στο δικαστήριο σε περι-
πτώσεις έμφυλης βίας. Το θύμα δεν χρειάζεται να αναζη-
τά άλλα μέσα ώστε να δείξει αποδείξεις της σχέσης του. 
Αυτή η πρακτική ενθαρρύνει τις γυναίκες και την κοι-
νωνία να συνεργαστούν και να ακουστούν νόμιμα. Ένα 
αποδεικτικό έγγραφο αποτρέπει πολλές ταλαιπωρίες και 
εμπόδια της απονομής δικαιοσύνης. Και, από τη στιγμή 
που ανατίθεται η ετυμηγορία μίας νόμιμης σχέσης, τα θύ-
ματα αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη να αναζητήσουν τα 
δικαιώματά τους σε άλλους τομείς της ζωής τους, αφού 
τώρα έχουν ένα αποδεικτικό της σχέσης. Αυτές θα δικαι-
ούνται να εισέλθουν σε ένα οποιοδήποτε νόμιμο σύστη-
μα ή δικαστική διαμάχη στο δικαστήριο αναζητώντας 
δικαιοσύνη στο μέλλον.

Οι περισσότερες από τις επωφελούμενες είχαν τη δυ-
νατότητα να διεκδικήσουν πρόσβαση στην δικαιοσύνη 
χρησιμοποιώντας αυτήν την υπηρεσία και αυτήν τη στιγ-
μή χρησιμοποιείται σε ευρύτερες περιστάσεις, όπου τα 
αποδεικτικά έγγραφα καθυστερούν τις γυναίκες από το 
να λάβουν δικαιοσύνη. Παρ’όλα αυτά, αυτή η μορφή με-
σολάβησης που προσπαθεί να οδηγήσει σε συμβιβασμό 
και να δημιουργήσει ένα νομικά δεμένο έγγραφο έχει 

nwc.gov@gmail.com
www.nwc.gov.np

info@laccnepal.org
www.laccnepal.org

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ορισμένες φορές δημιουργήσει προβλήματα. Μερικές 
φορές, η αντιμαχόμενη πλευρά έχει συμπληρώσει γρα-
πτές αιτήσεις στο δικαστήριο εναντίον της LACC , της 
Εθνικής Επιτροπής Γυναικών και της αστυνομίας, ισχυρι-
ζόμενη ότι το συμβόλαιο έχει γίνει χωρίς την απαραίτητη 
συγκατάθεση και με την άσκηση πίεσης. Και ότι χρειά-
ζεται να ακυρωθεί. Σε αυτές τις περιστάσεις, η LACC, η 
Εθνική Επιτροπή Γυναικών και η αστυνομία αντιμάχονται 
σε συνεργασία αυτούς τους ισχυρισμούς. Η Δημόσια Ει-
σαγγελία από την Εθνική Επιτροπή Γυναικών, η αστυνο-
μία και οι δικηγόροι της LACC εργάζονται από κοινού.
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ONE STOP
CRISIS MANAGEMENT CENTRE (OCMC)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΠΑΛ

ΟΙ OCMC

Τα κέντρα OCMC αποτελούνται από ένα δίκτυο κέντρων 
που παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες σε θύματα έμφυλης 
βίας. Τα θύματα έμφυλης βίας αντιμετωπίζουν ποικίλα 
προβλήματα και χρειάζονται άμεσες υπηρεσίες. Για πα-
ράδειγμα, αν ένα θύμα εκδιωχθεί από το σπίτι του θα 
χρειαστεί καταφύγιο, υπηρεσίες υγείας, ψυχολογική 
συμβουλευτική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική 
υποστήριξη, φύλαξη και υπηρεσίες νομικής βοήθειας. 
Προηγουμένως, πριν την εδραίωση των κέντρων, δια-
φορετικοί οργανισμοί συνεργάζονταν και ίδρυσαν πα-
ραπεμπτικά συστήματα, για να προσεγγίσουν όλα τα 
προβλήματα. Αυτό το σύστημα ήταν κουραστικό και δύ-
σκολο για το θύμα. Για τον σκοπό αυτό, καταλαβαίνοντας 
την ανάγκη να παρέχει όλες τις υπηρεσίες μέσα από ένα 

σύστημα, το Υπουργείο Υγείας και Πληθυσμού εδραίω-
σε 17 κέντρα OCMC σε διαφορετικές περιοχές για την 
πρώτη φάση, ένα νούμερο που τώρα έχει επεκταθεί σε 
21 περιοχές.

Η πρακτική των OCMC είναι μία από τις καλύτερες 
πρακτικές στο Νεπάλ για θύματα έμφυλης βίας. Πα-
ρέχει υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες ψυχολογικής 
συμβουλευτικής, υπηρεσίες για την ασφάλεια των 
θυμάτων, καταφύγιο ορισμένου χρόνου και νομικές 
υπηρεσίες κάτω από μία στέγη. Τα κέντρα αυτά προ-
σφέρουν υπηρεσίες σε συνεργασία με το Αστυνομικό 
Τμήμα του Νεπάλ, το Γραφείο του Δικηγόρου, το Τμή-
μα Γυναικών και Παιδιών και φορείς της κοινωνίας.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ

Το πρόγραμμα των κέντρων OCMC προσφέρει μία απα-
ραίτητη υπηρεσία στα θύματα έμφυλης βίας. Η προ-
σέγγιση όλα-σε-ένα ενθαρρύνει τα θύματα να αναζη-
τήσουν βοήθεια, κάτι το οποίο θα ήταν πολύ περίπλοκο 
διαφορετικά. Με αυτήν τη λογική, γλιτώνει  τα θύματα 
από χρόνο, προσπάθεια και χρήματα. Επιπλέον, αυτή η 
προσέγγιση βοηθάει τις γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες που ίσως να μην σκέφτονταν να αναζητήσουν 
μόνες τους. Όπως σχολιάστηκε από μία εκ των επω-
φελουμένων: “Πολλές από εμάς είχαμε απογοητευτεί 
προηγουμένως από άλλους οργανισμούς, που είπαν ότι 
μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Σχηματίσαμε τις ομάδες 
μας και συναντιόμασταν και μοιραζόμασταν τις ιστορί-
ες θλίψης και των προβλημάτων μας. Έχουμε ενθαρρυν-
θεί και υποστηριχθεί από τα OCMC. Αισθανόμαστε ότι 
υπάρχει τουλάχιστον ένα μέρος, όπου ακουγόμαστε και 
αναγνωριζόμαστε. Έχουμε λάβει υποστήριξη και υπηρε-
σίες δωρεάν από τα OCMC”.

www.mohp.gov.np

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ενώ το πρόγραμμα έχει βοηθήσει έναν μεγάλο αριθμό 
θυμάτων, η επίδρασή του περιορίζεται εξαιτίας μίας σει-
ράς προκλήσεων. Η βασική είναι η έλλειψη προσωπικού 
ανά κέντρο και η περιορισμένη επιχορήγηση που είναι 
διαθέσιμη για τη λειτουργία του. Αν υπήρχε περισσότε-
ρο προσωπικό να προσφέρει βοήθεια και ένας επαρκής 
προϋπολογισμός, τότε η αποτελεσματικότητα και το επί-
πεδό των υπηρεσιών στα κέντρα θα αυξανόταν. Επίσης, 
για να υπάρχει η δυνατότητα να φτάσει σε ανθρώπους 
πέρα από τις 21 περιοχές, θα ήταν απαραίτητο να δημι-
ουργηθούν περισσότερα κέντρα.

Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τη γνώση σχετικά με την 
έμφυλη βία ακόμη και ανάμεσα στο προσωπικό του νο-
σοκομείου. Τα κέντρα OCMC έχουν ως βάση τα δημόσια 
νοσοκομεία, αλλά το προσωπικό των νοσοκομείων δεν 
έχει επίγνωση της έμφυλης βίας. Για τον σκοπό αυτό, το 
προσωπικό των κέντρων OCMC έχει καθήκον τη συνεχή 
προσπάθεια για την ενημέρωση  για όλες τις πολυπλοκό-
τητες αυτής της μορφής βίας.
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ΙΣΠΑΝΙΑ



57

BELDUR BARIK
(ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ)
– ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ EMAKUNDE ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ 

Στατιστικές στην Ισπανία δείχνουν υψηλά νούμερα πε-
ριπτώσεων έμφυλης βίας ανάμεσα στις πληθυσμιακές 
ομάδες κάτω των 30 ετών και την εμφάνιση νέων μορ-
φών βίας ενάντια στις νέες γυναίκες, που συνδέεται 
με τη χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. Παρ’όλα 
αυτά. αυτή η δημογραφική ηλικία δεν γνωρίζει αυτό το 
γεγονός και συνδέει την έμφυλη βία με παλαιότερες γε-
νιές. Επιπλέον, οι καμπάνιες ενημέρωσης της έμφυλης 
βίας εστιάζουν στη σωματική βία στα ζευγάρια, οπότε 
οι νέοι δεν ταυτίζονται με αυτές τις καμπάνιες.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BELDUR BARIK

Το Beldur Barik είναι ένα δια-θεσμικό πρόγραμμα, στο 
οποίο συμμετέχουν τα τρία επίπεδα της δημόσιας διοίκη-
σης των Βάσκων υπό την αρχηγία του Ινστιτούτου Βάσκων 
Γυναικών Emakunde (αυτόνομος οργανισμός συνδεδεμέ-
νος με την προεδρία της Βασκικής Κυβέρνησης), οι τρεις 
επαρχιακές επιτροπές: Araba, Bizkaia και Gipuzkoa και ο 
σύλλογος Eudel των Βασκικών Δήμων. Αυτοί είναι και οι 
φορείς που συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα. Χρησιμο-
ποιεί αρκετά εργαλεία για να επιτύχει τους στόχους του: 

Ο οπτικοακουστικός Διαγωνισμός: είναι η ραχοκοκαλιά 
του προγράμματος. Στοχεύει σε νέους ανθρώπους από 12 
έως 26 ετών. Ο στόχος του διαγωνισμού είναι να δείξει 
μέσα από οπτικοακουστικές παραγωγές πώς τα αγόρια και 
τα κορίτσια αντιδρούν στην ανισότητα και πώς αντιμετωπί-
ζουν εκδηλώσεις σεξιστικής βίας. Συμπεριλαμβάνει όλα τα 
είδη των δραστηριοτήτων (σύντομα θεατρικά έργα, ιδέες, 
βίντεο, φωτογραφίσεις, προγράμματα, παραστάσεις κ.λπ.), 
που παρουσιάζονται σε οπτικοακουστική μορφή και με μέ-
γιστη διάρκεια 5 λεπτά.

Topaketa: είναι η ετήσια ημέρα συνάντησης. Πέρα από το 
να αποτελεί τον χώρο ανακοίνωσης των νικητήριων αποτε-
λεσμάτων του διαγωνισμού, στοχεύει στο να συγκεντρώ-
σει δραστηριότητες, ομάδες και ανθρώπους, οι οποίοι μά-
χονται ενάντια στην σεξιστική βία. Επιπλέον, περισσότερα 
πάρτι και φεστιβάλ λαμβάνουν χώρα μέσα στον χρόνο, για 
να εμπλέξουν τους νέους ανθρώπους.

• Προμηθεύει τις νέες γυναίκες με 
εργαλεία και πηγές, έτσι ώστε 
να μπορούν να αναγνωρίσουν 
και να αντιμετωπίσουν σεξιστι-
κές συμπεριφορές στην καθημε-
ρινή τους ζωή.

• Ενθαρρύνουν νέους άνδρες να 
λάβουν δράση για τις σεξιστικές 
επιθετικές συμπεριφορές, ανα-
λαμβάνοντας την ατομική ευθύ-
νη και σπάζοντας την αρσενική 
αλληλεγγύη.

• Ενδυναμώνει τους νέους και 
προσφέρει θετικά μοντέλα για 
τον μετασχηματισμό των σεξι-
στικών στάσεων και συμπερι-
φορών.

Το πρόγραμμα επίσης έχει δομήσει ισχυρή παρουσία στο 
Διαδίκτυο και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, 
Twitter, Instagram και Spotify) σαν έναν τρόπο να επικοι-
νωνήσει με τους νέους. Η ιστοσελίδα www.beldurbarik.
org ενημερώνεται καθημερινά από τον Ιούνιο μέχρι τον 
Δεκέμβριο. 

Μία από τις βασικές ιδέες του Beldur Barik είναι το Violet 
Point, το οποίο δημιουργήθηκε σαν ένα σύμβολο προώθη-
σης του Beldur Barik. Το Violet Point αναγνωρίζεται τώρα 
σαν σύμβολο της άρνησης της βίας εναντίον των γυναικών 
και έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές δραστηριότητες και 
από άλλους συνεργάτες, όπως άλλοι δήμοι.

Πέρα από τις δραστηριότητες που αναλήφθηκαν από το 
Beldur Barik απευθείας, προσφέρει επίσης βοήθεια σε το-
πικές κυβερνήσεις και/ή θεσμούς για να βοηθήσει να ανα-
πτυχθεί το πρόγραμμα σε τοπικό επίπεδο (διαγωνισμοί και 
τοπικές συναντήσεις κ.λπ.) και βοηθάει στη διάδοση του 
μηνύματος και της επίδρασης.

Η πρόκληση που προσεγγίζεται από το πρόγραμμα είναι 
να ενημερώσει για την έμφυλη βία ανάμεσα στους νέ-
ους, ότι υποφέρουν και/ή πώς προκαλούν την έμφυλη 
βία στην καθημερινή τους ζωή. Επίσης, για να δημιουρ-
γήσει εναλλακτικές στάσεις και συμπεριφορές βασι-
σμένες στον σεβασμό, την ισότητα, την ελευθερία, την 
αυτονομία και τη σταθερή άρνηση της βίας κατά των γυ-
ναικών. Το πρόγραμμα Beldur Barik είναι ένα πρόγραμμα 
που σχεδιάστηκε για να :
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ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Το 2018, ξεκίνησε η ένατη εκδοχή του προγράμματος. 
Από το 2014, έχει υπάρξει μία σημαντική αύξηση στην 
απαίτηση των δήμων, που ενδιαφέρονταν να συμμε-
τέχουν. Τα δεδομένα για τη συμμετοχή το 2017 έχουν 
ως εξής: 2.664 νέοι άνθρωποι συμμετείχαν στον οπτι-
κοακουστικό διαγωνισμό (1.587 κορίτσια, 1.037 αγόρια 
και 40 νέοι άνθρωποι, που δεν ήθελαν να δηλώσουν το 
φύλο τους). 128 δήμοι, 390 έργα υποβλήθηκαν στον δι-
αγωνισμό, 350 νέοι άνθρωποι έλαβαν μέρος στην τελι-
κή συνάντηση, 394.327 επισκέψεις στις ιστοσελίδες και 
6.617 επαναληπτικές συναντήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.
Το πρόγραμμα δουλεύει καλά, επειδή προσαρμόζεται 
συνεχώς στις ανάγκες των νέων και επίσης εξαιτίας της 
εμπλοκής ποικίλων μορφών επαγγελματιών που δου-
λεύουν με νέους, σαν τεχνικό προσωπικό στην ισότητα, 
την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την παρακολούθηση του 
ελεύθερου χρόνου και τους επαγγελματίες που εργάζο-
νται στον δρόμο. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το 
γεγονός ότι ταιριάζει με την κοινή στρατηγική για την 
παρεμπόδιση της έμφυλης βίας ανάμεσα στους νέους, 
που υιοθετείται από όλους τους θεσμούς της Χώρας των 
Βάσκων. 

Socorro Álvarez Fernández 

s-alvarezfernandez@euskadi.eus
www.emakunde.euskadi.net
www.beldurbarik.org

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σαν αποτέλεσμα του προγράμματος έχει υπάρξει μία αύ-
ξηση για την ανάγκη των ομάδων νέων, που εμπλέκονται 
στην πρόληψη της βίας εναντίον των γυναικών, κάποιες 
από τις οποίες γίνονται επίσημα θεσμοθετημένες. Επί-
σης, έχουν εμφανιστεί ομάδες νέων φεμινιστριών με με-
γάλη δύναμη και δυναμικό ακτιβισμό υπέρ της ισότητας 
και εναντίον της έμφυλης βίας.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να συμπεράνουμε με ασφά-
λεια ότι το Beldur Berik έχει συμβάλει στην μεταμόρφω-
ση της ατομικής και ομαδικής στάσης και συμπεριφοράς 
των νέων που συμμετέχουν.
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ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ
- CENTRO RURAL JOVEN VIDA (CERUJOVI)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ 
ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΝΕΟΥΣ

Η ηλικία των θυμάτων έμφυλης βίας έχει μειωθεί σημα-
ντικά. Με σκοπό να βοηθηθούν οι νέοι άνθρωποι και ιδί-
ως εκείνοι που βρίσκονται σε κίνδυνο, είναι σημαντικό 
να τους κάνουν να το καταλάβουν νωρίς στα εφηβικά 
τους χρόνια. Είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν οι  ερ-
γαζόμενοι με νέους στο θέμα της έμφυλης βίας, αφού 
έχουν άμεση επαφή με τους νέους ανθρώπους σε δια-
φορετικά πλαίσια.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ

Η εκπαίδευση για το ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ έλαβε χώρα στο Κάθερες 
το 2017 για πέντε ημέρες και περιελάμβανε 30 νέους ερ-
γαζομένους από διαφορετικές χώρες: Ισπανία, Ιορδανία, 
Βέλγιο, Τυνησία, Λιθουανία, Γερμανία, Σλοβακία, Ρουμα-
νία, Βουλγαρία, Ιταλία, Ελλάδα, Αλγερία, Ουγγαρία, και 
την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονί-
ας.

Η εκπαίδευση παρείχε έναν χώρο για συζήτηση του πώς 
να αναπτυχθούν τοπικά και διεθνώς σχετικές προσεγγί-
σεις για την έμφυλη βία. Ο στόχος ήταν να εκπαιδευτούν 
νέοι εργαζόμενοι, που έχουν το κίνητρο να συνεισφέ-
ρουν στη μάχη κατά της βίας και τη φυλετική ανισότητα 
ανάμεσα στους νέους, για να παρέχουν στους εκπαι-
δευτές πληροφορίες και εργαλεία για να εργαστούν με 
τους νέους ανθρώπους στην πρόληψη της έμφυλης βίας 
και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τις ανταλλαγές 
απόψεων στον τομέα ανάμεσα στους συμμετέχοντες 
συνεργάτες.

Το πρόγραμμα ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ εργάστηκε στο να ορίσει και να 
περιγράψει τις μορφές της έμφυλης βίας, τις αιτίες και τις 
συνέπειες, την αντίληψη των διαφορετικών προσεγγίσε-
ων στην πρόληψη και την αντίδραση στην έμφυλη βία, 
καθώς και στην στρατηγική της ένταξης της ισότητας σε 
όλες τις πολιτικές (mainstreaming). Το πρόγραμμα χρη-
ματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+.

Το πρόγραμμα ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ήταν ένα πρόγραμμα αύξησης 
ικανοτήτων, που στόχευε στο να αναπτύξει τις ικανότη-
τες των ανθρώπων που εργάζονται με νέους ανθρώ-
πους, μειονότητες και εκείνους που εργάζονται εναντίον 
της έμφυλης βίας. Το πρόγραμμα ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ επίσης στο-
χεύει στο να προωθήσει την κατανόηση των πρακτικών 
και των πολιτικών σχετικά με την έμφυλη βία σε διαφο-
ρετικές χώρες και οργανισμούς.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Μέσα από το πρόγραμμα ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ 30 συμμετέχοντες 
από πολλές διαφορετικές χώρες κέρδισαν σημαντική 
γνώση των διαφορετικών μορφών της έμφυλης βίας, 
των αιτιών και των συνεπειών της. Το να υπάρχουν συμ-
μετέχοντες με διαφορετικές θρησκείες και από διαφο-
ρετικά περιβάλλοντα ήταν πολύ εμπλουτιστικό και έδω-
σε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να σκεφτούν 
από διαφορετικές οπτικές το θέμα και να κερδίσουν μία 
ολιστική εικόνα. Μέσα από το πρόγραμμα, οι επωφελού-
μενοι είχαν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις δια-
φορετικές προσεγγίσεις πρόληψης και αντίδρασης στην 
έμφυλη βία και ιδιαιτέρως να εκπαιδευτούν στη χρήση 
των καινοτόμων μεθόδων και μορφών εργασίας για τη 
μάχη ενάντια στην έμφυλη βία ανάμεσα στους νέους.

Η επίδραση του προγράμματος ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ στους επω-
φελούμενούς του είναι βιώσιμη, αφού δόμησε την ικα-
νότητά τους να δουλεύουν με νέους ανθρώπους σε θέ-
ματα έμφυλης βίας στις δικές τους κοινωνίες και μέσα 
από αυτό δόμησε επίσης την ικανότητα των οργανισμών 
που εκπροσώπησαν.

Katarzyna Reyes-Czechowicz
Cristina Ruíz Martin Mora

sve.cerujovi@gmail.com

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΗΜΕΡΕΣ
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ
ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΡΕΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΡΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφάλεια του πολίτη, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα θέματα στις πόλεις. Οι υπηρεσίες 
που προσφέρονται για την ασφάλεια των πολιτών από 
τα ποικίλα τμήματα είναι μη αποτελεσματικές. Για τον 
λόγο αυτό, όλοι οι πολίτες εκτίθενται στον κίνδυνο του 
να γίνουν θύματα εγκληματικότητας και βίας (ληστεία, 
παρενόχληση, βιασμός κ.λπ.). Οι γυναίκες ιδιαίτερα, βρί-
σκονται σε μία μειονεκτική θέση εξαιτίας της πατριαρχι-
κής κοινωνίας στην οποία ζούμε.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση για τις Ημέρες της Αυτοάμυνας για τις γυ-
ναίκες οργανώνεται κάθε χρόνο από το Γραφείο Ισότη-
τας και Έμφυλης Βίας και εφαρμόζεται από ειδικούς και 
εκπαιδευμένους εκπροσώπους της τοπικής αστυνομίας 
του Κάθερες. Είναι ανοιχτή για όλες τις γυναίκες που θέ-
λουν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους, την αυτοπεποί-
θησή τους, την αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας 
της αντίδρασης και να γνωρίσουν το πώς να αντιδρά-
σουν σωματικά και πνευματικά σε ένα περιστατικό βίας. 

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο 
τμήμα είναι σωματικό, το οποίο συμπεριλαμβάνει την 
εκμάθηση ικανοτήτων αυτοάμυνας με διαφορετικές τε-
χνικές πάλης. Το άλλο τμήμα είναι η ψυχολογική πλευρά, 
η οποία εστιάζει στην αυτοεκτίμηση της συμμετέχουσας, 
την αυτοπεποίθηση και την ενδυνάμωση: αυτό βοηθά-
ει στην αλλαγή της νοοτροπίας των γυναικών, ανεβάζει 
την αυτοπεποίθηση, αλλά επίσης τις βοηθάει στο να 
εξασκηθούν στον αυτοέλεγχο, έτσι ώστε να μπορούν 
να αντιδράσουν γρήγορα και αποφασιστικά σε οποιο-
δήποτε περιστατικό βίας. Ως τμήμα της εκπαίδευσης - οι 
συμμετέχουσες ενημερώνονται για υπάρχουσες πηγές 
για υποθέσεις έμφυλης βίας, προγράμματα πρόληψης 
στα έφηβα ζευγάρια και για γυναίκες σε περιπτώσεις 
ευαλωτότητας.

Οι Ημέρες Αυτοάμυνας δημιουργήθηκαν για να παρά-
σχουν στις γυναίκες του Κάθερες την απαραίτητη γνώση 
για τις τεχνικές ασφάλειας και αυτοάμυνας, που θα μπο-
ρούσαν να εφαρμοστούν σε μία πιθανή περίπτωση βίας. 
Επίσης, οι Ημέρες Αυτοάμυνας, έχουν στοχεύσει στο να 
βελτιώσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση 
της κάθε συμμετέχουσας διδάσκοντάς τους πώς να μά-
θουν τις δικές τους ικανότητες, πώς να κερδίσουν τον 
αυτοέλεγχο, τη θετική στάση και την σταθερότητα της 
αντίδρασης. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Μέχρι τώρα περίπου 300 γυναίκες έχουν εκπαιδευτεί. 
Η επιτυχία της εκπαίδευσης όσων αρχίζουν και η ικανο-
ποίηση των γυναικών που συμμετείχαν σε αυτή σημαίνει 
ότι κάθε χρόνο η χωρητικότητα συμμετοχής γεμίζει και 
υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ενδιαφέρον. Το προχωρημέ-
νο επίπεδο της εκπαίδευσης είχε λιγότερη συμμετοχή, 
αφού σχεδόν καμία από τις συμμετέχουσες δεν είχε κα-
μία προηγούμενη γνώση σε τεχνικές αυτοάμυνας.

Σημαντικοί παράγοντες στην επιτυχία του προγράμμα-
τος ήταν η ετήσια διαθεσιμότητα της εκπαίδευσης, η 
προσαρμοστικότητα της συμμετοχής, η εφαρμογή του 
και η διάδοσή του (οι εγκαταστάσεις, η διοικητική μέρι-
μνα, τα υλικά κ.λπ.) έχουν επίσης παίξει σημαντικό ρόλο 
στην επιτυχία του προγράμματος. Το κίνητρο των ίδιων 
των συμμετεχόντων και η ποιότητα της εκπαίδευσης 
που προσφέρθηκε από τους τοπικούς αστυνομικούς, 
έχουν επίσης υπάρξει πολύ σημαντικοί παράγοντες.

Γραφείο Ισότητας και Έμφυλης 
Βίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Κάθερες Δημοτικό Ινστιτούτο 
των Κοινωνικών Υποθέσεων

oficinaigualdad@ayto-Cáceres.es
www.imas.ayto-Cáceres.es

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το πρόγραμμα Ημέρες Αυτοάμυνας είναι ταυτόχρονα 
μία πλατφόρμα που εντάσσει την ισότητας σε όλες τις 
πολιτικές (mainstreaming) και τον ακτιβισμό μέσα από 
την ενημέρωση μέσα από το πλάνο των πρώτων ίσων 
ευκαιριών του Δημοτικού Συμβουλίου του Κάθερες στον 
άξονά του 2.2. Διατομεακό πλάνο φύλου: η ενσωμάτωση 
της οπτικής φύλου σε δημόσιες πολιτικές.

Μέσα από τις έρευνες αξιολόγησης, οι επωφελούμενες 
της δραστηριότητας έχουν εκφράσει την αξία των τε-
χνικών που έμαθαν όπως επίσης και της ίδιας τους της 
ενδυνάμωσης.  Η αξιολόγηση επίσης καταδεικνύει την 
ανάγκη για να είναι διαθέσιμη αυτή η εκπαίδευση σε 
συνεχή βάση, με διαθέσιμο ένα πιο ποικίλο πρόγραμμα.



63

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ
– Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΞΤΡΑΜΑΔΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΞΤΡΑΜΑΔΟΥΡΑ, ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ,
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΞΤΡΑΜΑΔΟΥΡΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Στον αριθμό υποθέσεών μας, έχουμε βρει ότι μία στις τέσσερις ανοιχτές υποθέσεις έμφυλης βίας είναι με νέες γυναίκες 
ανάμεσα στις ηλικίες 15 με 29. Αυτό το στατιστικό στοιχείο κινητοποίησε την ανάγκη της εφαρμογής εργαλείων και 
συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες για γυναίκες που υποφέρουν από ψυχολογική και σωματική 
κακοποίηση από τους συντρόφους τους. Επιπλέον, αυτά τα δεδομένα θα είναι χρήσιμα για τη δίωξη των επιτεθέντων 
και καλώς εχόντων των πραγμάτων να τερματίσουν τη δοκιμασία της θλίψη που προκαλεί η έμφυλη βία.

Στόχος του Συμβουλίου Περιφερειακού Συντονισμού

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Το Συμβούλιο Περιφερειακού Συντονισμού κατά της 
έμφυλης βίας είναι συμμετοχικοί χώροι, όπου συμμετέ-
χουν οι επαγγελματίες από την Εξτραμαδούρα, οι οποίοι 
δουλεύουν άμεσα ή έμμεσα για την πρόληψη, την παρέμ-
βαση και την προστασία των επιζησάντων και των ανηλί-
κων σε υποθέσεις έμφυλης βίας. Αυτοί είναι εργαζόμενοι 
από τα Σώματα Ασφαλείας, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, 
τη Βοήθεια σε Ανηλίκους και Οικογένειες, τις Μονάδες 
Ισότητας, την Πολιτική, τη Νομική Βοήθεια, τις Υπηρεσί-
ες Υγείας, τον Εκπαιδευτικό Τομέα, τους εκπροσώπους 
Εργασίας, του συλλόγους, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώ-
σεις κ.λπ.

Αυτές οι συναντήσεις έχουν σημαντική εκπαιδευτική και 
ενημερωτική σημασία στον τομέα της έμφυλης βίας και 
της ισότητας, όπου προσεγγίζονται συγκεκριμένα θέ-

• Να δημιουργήσει θεσμικούς 
και μόνιμους δεσμούς ανάμεσα 
στους διαφορετικούς εκπρο-
σώπους, οι οποίοι εμπλέκονται 
στην πρόληψη και εξάλειψη 
της Έμφυλης Βίας και στον Δια-
επαγγελματικό Συντονισμό.

• Να σχεδιάσει περιφερειακά 
προγράμματα επάνω στην ερ-
γασία στον τομέα της έμφυλης 
βίας σε συνεργασία ανάμεσα 
στις διοικήσεις και τους δημόσι-
ους φορείς.

• Να δημιουργήσει έναν χώρο 
συζήτησης για σκέψη και εκπαί-
δευση

ματα από κάθε περιοχή , με σκοπό  να προστατεύσουν 
αποτελεσματικά την επιβιώσασα από την αστυνομική 
επιβολή και τις κοινωνικές οπτικές. Υπάρχουν 31 συμ-
βούλια συντονισμού στην Εξτραμαδούρα.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των συμβουλίων, 
όλες οι υποθέσεις ερευνήθηκαν σε βάθος και εκτιμήθη-
καν οι κίνδυνοι, οι ευαισθησίες και άλλες περιπτώσεις. 
Υπάρχουν λίγες δράσεις που εφαρμόστηκαν κατά τη δι-
άρκεια των συναντήσεων, ενώ ο έλεγχος και ο συντονι-
σμός των υπηρεσιών και των πηγών ελέγχονται από τη 
Γενική Διοίκηση της Πολιτείας και η οποία αποφασίζει το 
πώς θα κατανεμηθεί η βοήθεια για περιπτώσεις έμφυλης 
βίας στις περιοχές. Επίσης συνεργασίες με περιφερεια-
κές και τοπικές διοικήσεις συμπεριλήφθηκαν στην περι-
οχή της έμφυλης βίας με προώθηση και συνεργασία για 
ειδική εκπαίδευση από επαγγελματίες.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 αριθμός των δραστηριοτήτων που συμπεριλήφθηκαν 
και ο αριθμός των εκπροσώπων, που ήταν σε αυτά τα 
συντονιστικά και έλαβαν μέρος στις συναντήσεις αυ-
ξάνονται κάθε φορά. Ο συντονισμός ανάμεσα στις δια-
φορετικές πλευρές που συμπεριλήφθηκαν είναι ακόμη 
πιο ευχερής τώρα, χάρη στη δημιουργία των ψηφιακών 
εργαλείων, τα οποία επέτρεψαν στους επαγγελματίες 
του τομέα να βρουν πληροφορίες για διαφορετικές πε-
ριπτώσεις στην περιοχή.

unidades_violencia.caceres@correo.gob.es
unidades_violencia.badajoz@correo.gob.es

casamujerba@juntaex.es
casamujercc@juntaex.es

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα συμβούλια συντονισμού και οι εκπαιδεύσεις για τους 
εργαζομένους στον τομέα της έμφυλης βίας έχουν εφαρ-
μοστεί κάθε χρόνο, προωθώντας πιο αποτελεσματικές 
και πιστοποιημένες δράσεις στον τομέα αυτόν. Για αυτόν 
τον λόγο, οι δράσεις ενημέρωσης για αυτήν την περιοχή 
είχαν περισσότερη ορατότητα για όλους τους δημόσιους 
οργανισμούς.
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ΤΟ ΒΙΟΛΕΤΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΤΟΥ CASAR DE CACERES

ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ

Το Casar de Caceres έχει πληθυσμό 4.787, όπου πολλές 
περιπτώσεις έμφυλης βίας έχουν καταγραφεί. Εξαιτίας 
αυτού, επιπρόσθετα μέτρα έχουν ληφθεί για την ανά-
πτυξη ενός προγράμματος για τη μάχη ενάντια στο θέμα, 
μέτρα τα οποία απευθύνονται σε μαθητές, εκπαιδευτές 
και οικογένειες μαθητών από όλα τα εκπαιδευτικά επί-
πεδα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟΛΕΤΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Το “Βιολετί Ημερολόγιο” προτείνει δύο τύπους δραστη-
ριοτήτων - έναν από οικογένειες και τον άλλον από το 
σχολείο. Υπάρχει ένα διαφορετικό θέμα για κάθε μήνα, 
για παράδειγμα “Γιατί οι γυναίκες στην οικογένειά μου 
έχουν διπλό καθήκον, τη δουλειά και το σπίτι;”, “Δεν 
θέλω να είμαι ένα κορίτσι από τις διαφημίσεις”, “Προς 
τιμήν της Ειρήνης”, “Παίξε και μεγάλωσε στην ισότη-
τα” κ.λπ. Προωθείται η χρήση μη σεξιστικής γλώσσας 
και η επιλογή διδακτικών - εκπαιδευτικών υλικών, που 
σέβονται την ισότητα των φύλων και απορρίπτουν την 
έμφυλη βία. Ενθαρρύνεται η εμπλοκή των οικογενειών, 
ως τμήμα μίας συνολικής δράσης σε καθημερινή βάση.
 
Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι διαθεματι-
κές, περιεκτικές, συμμετοχικές, συναινετικές και συστη-
ματικές. Αυτές συγκεντρώνονται και αναφέρονται στο 
“Βιολετί Ημερολόγιο”. Θεωρητικές - πρακτικές δραστη-
ριότητες και εργαστήρια πραγματοποιούνται από επαγ-
γελματίες, με μία εκπαίδευση που να προσαρμόζεται 
στις ανάγκες του ακροατηρίου τους. 

Τα εργαστήρια που απευθύνονται σε μαθητές καλύ-
πτουν την ειρηνική επίλυση διαφορών, τη συνοχή 
σε μία ομάδα, τη μη βίαιη εκπαίδευση και την καλή 
συμπεριφορά, σαν ένα προληπτικό και ενημερωτικό 
μέτρο για τη μάχη έναντι της έμφυλης βίας.

Για αυτές τις δραστηριότητες, έχουν εδραιωθεί συνελεύ-
σεις συζήτησης, με κοινούς και συναινετικούς κανόνες 
για τη λειτουργία και την οργάνωση.

Ο στόχος του προγράμματος “Βιολετί Ημερολόγιο” είναι 
να επιβεβαιώσει ότι οι μαθητές από τα τοπικά σχολεία 
μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον ανεκτικότητας και σε-
βασμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των ανθρώπων και ιδίως των γυναικών, προοδεύοντας 
προς ίσες ευκαιρίες ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες. 
Επιπλέον, έχει στόχο να πληροφορήσει και να εκπαιδεύ-
σει την τοπική κοινωνία για την συνεργατική εκπαίδευση 
και την πρόληψη της έμφυλης βίας.
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ΕΝΑ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα τέσσερα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος “Βιο-
λετί Ημερολόγιο” έχουν ως αποτέλεσμα μία αυξημένη 
γνώση σχετικά με την έμφυλη βία ανάμεσα στην τοπική 
κοινωνία. Υπάρχει επίσης μία αύξηση  στον αριθμό των 
ανθρώπων που συμμετείχαν στις συζητήσεις και τα ερ-
γαστήρια του προγράμματος.
Η προσέγγιση “Βιολετί Ημερολόγιο” είναι ολοκληρωτικά 
βιώσιμη, τόσο στους ανθρώπινους πόρους όσο και σε 
ένα οικονομικό επίπεδο, από τη στιγμή που οι άνθρωποι 
που εμπλέκονται είναι καθηγητές, οικογένειες, θεσμοί, 
οι οποίοι οργανώνουν κάθε δραστηριότητα με τα δικά 
τους μέσα.

Artemia Rey Romero
cinfantil@casardecaceres.com

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το πρόγραμμα έχει λάβει πολλαπλά βραβεία: Το 2016, 
βραβεύτηκε διεθνώς ως καλή πρακτική για την εξά-
λειψη της έμφυλης βίας από το Υπουργείο Υγείας, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας και την Ισπανι-
κή Ομοσπονδία των πόλεων και των επαρχιών FEMP. 
Το 2017 έλαβε το βραβείο για την Τοπική Καινοτομία 
στη Φυλετική Ισότητα από το Συμβούλιο του Γεωγρα-
φικού Διαμερίσματος του Κάθερες και επίσης το Βρα-
βείο της Πρώτης Πολιτείας του APS (Μάθηση Υπηρεσι-
ών) στην κατηγορία της “Ισότητας των Φύλων”.
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