Όχι στη βία κατά
των μεταναστριώνΝαι στη συνύπαρξη και
την αλληλεγγύη

Η βία επηρεάζει τις ζωές εκατομμυρίων γυναικών σε όλο τον
κόσμο. Διαπερνάει κάθε «σύνορο»: Κοινωνική/οικονομική τάξη,
φυλή, εθνοτική καταγωγή, μορφωτικό επίπεδο, πολιτισμικό
πλαίσιο και θρησκευτικό δόγμα.
Η βία κατά των γυναικών παίρνει διάφορες μορφές, από την
ενδοοικογενειακή κακοποίηση και το βιασμό, ως το trafficking,
την κλειτοριδεκτομή και τις δολοφονίες. Στην Ελλάδα,
συχνότερες μορφές βίας είναι η ενδοοικογενειακή βία, το
trafficking και η σεξουαλική παρενόχληση.
Μπορεί να υπάρχουν γυναίκες που έρχονται από άλλες χώρες
ωστόσο ζουν δίπλα μας, μέσα στα σπίτια μας, εργάζονται
μαζί μας. Και εκείνες βιώνουν εξίσου ή και με περισσότερη
ένταση περιστατικά βίας στο σπίτι τους και στη δουλειά τους
ενώ συχνά γίνονται αντικείμενο οικονομικής και σεξουαλικής
εκμετάλλευσης.
Πρόκειται για τις γνωστές μας-άγνωστες του «κάτω ορόφου».
Κι όμως, έχουμε περισσότερα κοινά από όσα, ίσως, νομίζουμε…
Είναι γειτόνισσές μας, δουλεύουν για μας ή μαζί μας,
μοιραζόμαστε τους δημόσιους χώρους της πόλης, πηγαίνουν τα
παιδιά μας μαζί στο σχολείο...οι δρόμοι μας διασταυρώνονται
πιο συχνά και πιο καθοριστικά για τις ζωές μας ακόμη και όταν
προτιμάμε να μην τις βλέπουμε καν...
Θα μπορούσαμε να συνυπάρχουμε ισότιμα με σεβασμό,
κανόνες και αλληλεγγύη!

Θα πρέπει να ξέρεις…

Να περάσουμε
το σύνορο της βίας!

Ρώτα,
μάθε,
δράσε!

1. ότι οι γυναίκες που μεταναστεύουν είναι ιδιαίτερα ευάλωτες

στη βία καθώς αντιμετωπίζουν επιπλέον εμπόδια για την
προστασία τους, όπως ότι
2. νιώθουν ξένες και δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους,
πολλές δεν ξέρουν καλά τη γλώσσα κι έτσι δυσκολεύει η
επικοινωνία
3. δεν καταγγέλλουν εύκολα σεξουαλική παρενόχληση γιατί
φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους και τη δυνατότητα
συλλογής ενσήμων που είναι απαραίτητα για την παραμονή
τους στη χώρα. Είναι κατά αυτόν τον τρόπο σε μια διαρκή
«ομηρία»
4. όταν αποφασίζουν να καταγγείλουν περιστατικά βίας στο
σπίτι συχνά απομονώνονται από το οικογενειακό ή φιλικό
περιβάλλον
5. η επιθυμία τους για μετανάστευση προκειμένου να έχουν
μια καλύτερη ζωή, τις κάνει ευάλωτες σε κυκλώματα που τις
εξαπατούν και τις εκμεταλλεύονται με το χειρότερο τρόπο,
προωθώντας τες στη σεξουαλική βιομηχανία
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ενδοοικογενειακή βία
και σεξουαλική παρενόχληση
σε βάρος μεταναστριών
παράνομη διακίνηση
και εμπορία γυναικών με σκοπό
τη σεξουαλική εκμετάλλευση

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η βία δεν μπορεί να είναι το ανυπέρβλητο σύνορο
για τις γυναίκες!
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Οι μετανάστριες
που ζουν ανάμεσά μας
είναι άνθρωποι
με δικαιώματα!
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Η Δράση1.8/09 «Ενημερωτική εκστρατεία με στόχο την
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης καθώς και την πληροφόρηση των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών αναφορικά
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Όταν γίνονται θύματα
ενδοοικογενειακής βίας:

Οι μετανάστριες δύσκολα καταγγέλλουν περιστατικά
ενδοοικογενειακής βίας στις αρχές. Τους είναι δύσκολο να
«μιλήσουν» για τη βία στο σπίτι γιατί -μεταξύ των άλλων- συχνά
μεταναστεύουν με το σύζυγο/σύντροφο και η προοπτική ενός
διαζυγίου ή ο τερματισμός της σχέσης θέτει ενδεχομένως σοβαρά
ζητήματα επιβίωσης.
Διεθνείς έρευνες για τη βία σε οικογένειες μεταναστευτικών
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και τάξης και σε μερικές περιπτώσεις
διαφορετική αντίληψη για τη συζυγική βία.

Όταν εξαναγκάζονται
σε εργασία στη σεξουαλική
βιομηχανία:
Χιλιάδες γυναίκες και ανήλικα κορίτσια ζουν ως σκλάβες
σε ένα σεξουαλικό παζάρι όπου σωματέμποροι τις κρατούν
δέσμιες και πελάτες αγοράζουν τις υπηρεσίες τους.

Όταν αντιμετωπίζουν
σεξουαλική παρενόχληση:
Αν είσαι «πελάτης» σεξουαλικών υπηρεσιών και
θέλεις να μάθεις αν οι γυναίκες που «βλέπεις»
είναι θύματα trafficking, πρέπει να μάθεις να
αναγνωρίζεις τα «σημάδια»:

Ρώτα,
μάθε,
δράσε!

1. Δεν μπορούν να αρνηθούν απροστάτευτο

Οι γηγενείς άνδρες θα πρέπει να έχουν στο νου τους ότι
μπορεί οι αλλοδαπές γυναίκες που συναντούν, να είναι
θύματα trafficking. Ως πελάτες τέτοιων υπηρεσιών έχουν
μεγάλη ευθύνη καθώς συμβάλλουν ώστε να διαιωνίζεται
αυτό το καθεστώς το οποίο προσφέρει τεράστια κέρδη
στους σωματέμπορους και τους διακινητές.

ή / και βίαιο σεξ;
Υπάρχουν σημάδια κακοποίησης στο σώμα τους;
2. Υπάρχουν ενδείξεις ή σου λένε οι ίδιες οι γυναίκες
ότι τις έχουν αγοράσει και πουλήσει;
3. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ομάδες γυναικών
βρίσκονται υπό τον έλεγχο άλλων;
4. Οίκοι ανοχής ή άλλοι ανάλογοι χώροι, διαφημίζουν
και προωθούν υπηρεσίες γυναικών μιας
συγκεκριμένης εθνικότητας;
5. Οι γυναίκες ή τα κορίτσια δείχνουν ότι κάνουν τη
δουλειά τους με το ζόρι και χωρίς «χαμόγελο»;
Τι πρέπει να κάνεις;
1. Ζήτησε να μάθεις την ηλικία της γυναίκας/κοριτσιού. Αν

Τι μπορείς να κάνεις σε ένδειξη αλληλεγγύης;
1. Να σεβαστείς τυχόν παραδοσιακές αντιλήψεις για το γάμο αλλά να

προσπαθήσεις να την ενθαρρύνεις να απεμπλακεί από έναν βίαιο
γάμο ή σχέση. Ενημέρωσέ την για τα δικαιώματά της
2. Να της μιλήσεις για τις τηλεφωνικές γραμμές SOS όπου μπορεί να
πάρει πληροφορίες για τα επόμενα βήματά της
3. Να της συστήσεις –εάν έχει υποστεί σωματική βία– να πάει σε
νοσοκομείο προκειμένου να κάνει εξετάσεις και να ζητήσει
καταγραφή του περιστατικού στο βιβλίο συμβάντων του
νοσοκομείου ως κακοποίηση
4. Να τη συμβουλέψεις να υποβάλλει μήνυση κατά του δράστη σε
οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα και να τη συνοδεύσεις αν είναι
δυνατόν. Θα πρέπει να ζητήσει την καταγραφή του περιστατικού
κακοποίησης στο βιβλίο συμβάντων
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είναι ανήλικη, η συνεύρεση απαγορεύεται ούτως ή άλλως.
2. Αν δεις τη γυναίκα να μην έχει διάθεση, ρώτησέ την τι
συμβαίνει.
3. Αν δεις σημάδια κακοποίησης στο σώμα της ρώτησέ την πώς
έγιναν.
4. Εάν αντιληφθείς ότι έχεις απέναντί σου ένα θύμα trafficking,
επιχείρησε να την ενημερώσεις ότι μπορεί να το καταγγείλει
στις αρχές χωρίς η ίδια να έχει δυσμενείς επιπτώσεις.

Εσύ θα κρίνεις αν θα συνεχίσεις ή όχι. Αν έχεις
στοιχειώδη ευαισθησία θα αρνηθείς τέτοιες
υπηρεσίες χωρίς να εκθέσεις σε κίνδυνο τη
γυναίκα ή το κορίτσι που έχεις απέναντί σου. Θα
καταγγείλεις το γεγονός στην αστυνομία!

Οι συνθήκες εργασίας των περισσότερων μεταναστριών κυρίως όσων
απασχολούνται στον οικιακό τομέα και ειδικότερα ως εσωτερικές τις
υποχρεώνουν σε κοινωνική απομόνωση, έλλειψη πληροφόρησης και
ενημέρωσης, και συχνά τις καθιστούν ευάλωτες σε εκμετάλλευση κάθε
τύπου. Πολλές εργαζόμενες στο σπίτι αντιμετωπίζουν λεκτική κακοποίηση όπως είναι οι ύβρεις και οι απειλές, σεξουαλική παρενόχληση ή ακόμα
και σωματική κακοποίηση.
Είναι προφανές ότι μπορεί να εργάζονται στα σπίτια
μας αλλά δεν είναι «υποχρεωμένες» να αποδεΟ Νόμος
χτούν τις όποιες απαιτήσεις μας. Αυτό που προστατεύει όλες
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Πώς μπορείς να βοηθήσεις;
• Να ξανασκεφτείς το ρόλο σου ως «εργοδότη» και όχι ως εκείνον/η που
μια μετανάστρια είναι υποχρεωμένη να υπηρετεί.
• Εάν μια γυναίκα σου ζητήσει να πάψεις να την παρενοχλείς, να
σταματήσεις αμέσως!
• Να ενθαρρύνεις τις γυναίκες που πέφτουν θύματα σεξουαλικής
παρενόχλησης, να αποκαλύπτουν τέτοια περιστατικά.
• Εάν αντιληφθείς περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης, μη διστάσεις
να προσφερθείς να πας μάρτυρας προκειμένου να αποδειχθεί το γεγονός
ενώπιον του δικαστηρίου.
• Να συμβάλλεις όσο μπορείς, ώστε να ρυθμιστεί το θεσμικό πλαίσιο της
εργασίας στον οικιακό χώρο. Μ’ αυτό τον τρόπο το έργο των γυναικών
θα αναγνωριστεί ως εργασία που τη διέπουν κανόνες, κάτι που θα
λειτουργήσει αποτρεπτικά σε φαινόμενα εκμετάλλευσης.
• Αν έχεις συναδέλφους μετανάστριες, ενθάρρυνέ τις να μάθουν και
να διεκδικούν τα εργασιακά αλλά και τα κοινωνικά και ατομικά τους
δικαιώματα.

