Πρόγραμμα:

Εταίροι του Προγράμματος

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)
αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό,
την υλοποίηση και την παρακολούθηση της
εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ
γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς και την
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο
εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και
δραστηριοποιείται δυναμικά στην προώθηση
των γυναικών σε όλους τους τομείς, έχοντας την
επιστημονική εποπτεία των συμβουλευτικών
κέντρων γυναικών και των ξενώνων φιλοξενίας
κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους
πανελλαδικά

Σκοπός του προγράμματος είναι να
διασφαλιστεί ότι τα θύματα έμφυλης
βίας – και ιδιαίτερα οι γυναίκες
πρόσφυγες και μετανάστριες - θα
έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε
υπηρεσίες και θα λαμβάνουν την
κατάλληλη υποστήριξη.
Στόχοι του προγράμματος είναι:
• η παροχή υπηρεσιών σε γυναίκες
θύματα βίας και ιδιαίτερα σε
πρόσφυγες και μετανάστριες
(διοργάνωση σεμιναρίων
ενδυνάμωσης, παροχή νομικής
συμβουλευτικής, κλπ)

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)
Δραγατσανίου 8, 10559 - Αθήνα
Τηλ.: 2131511102-3
url: www.isotita.gr
e-mail: info@iostita.gr
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Χαριλάου Τρικούπη 51
& Βαλτετσίου, 106 51 - Αθήνα
Τηλ: 210 3898000
url: www.Kethi.gr
e-mail: kethi@kethi.gr
Κέντρο Γυναικείων Μελετών & Ερευνών-ΔΙΟΤΙΜΑ
3ης Σεπτεμβρίου 43Α, 104 33 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-3244380
url: www.diotima.org.gr
e-mail: diotima@otenet.gr

• η ενημέρωση γυναικών προσφύγων
και μεταναστριών σχετικά με τα
δικαιώματά τους με σκοπό την
ενδυνάμωσή τους

ένα δίχτυ

ασφαλείας

Η Surt (Ισπανία), μια ΜΚΟ γυναικών που ασχολείται
με την ισότητα των φύλων, την Έμφυλη Βία και
έχει επίσης εμπειρία στην ένταξη μεταναστευτικών
πληθυσμών
υλοποιούν μία σειρά από δράσεις, στο πλαίσιο
του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση έργου DAPHNE: BUILDING A SAFETY
NET FOR REFUGEE AND MIGRANT WOMEN.
Στο πρόγραμμα συντονιστικός φορέας είναι το
Κέντρο Ερευνών για Θέματα ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) και
επιστημονικά υπεύθυνος φορέας είναι το Κέντρο
ΔΙΟΤΙΜΑ.

Χτίζοντας

Επικοινωνία:

Η Differenza Donna (Ιταλία) μια ΜΚΟ γυναικών,
ενεργή στην υλοποίηση συγκεκριμένων
παρεμβάσεων στην διασφάλιση δικαιωμάτων
μεταναστριών γυναικών και ειδικά στην προστασία
από την Έμφυλη Βία

Τ

ο πρόγραμμα αφορά στην
πρόληψη και στην αντιμετώπιση
της έμφυλης βίας σε
μετανάστριες και πρόσφυγες που
ζουν στην Ιταλία, την Ισπανία και την
Ελλάδα.

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙ Α Θ ΕΜΑΤ Α Ι Σ Ο Τ Η Τ ΑΣ

Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών –
ΔΙΟΤΙΜΑ μια γυναικεία Μη Κυβερνητική Οργάνωση
με πολυετή εμπειρία και πολυσχιδή δράση για
θέματα που αφορούν στην προώθηση της ισότητας
των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών και την
άρση των έμφυλων διακρίσεων

«Χτίζοντας ένα δίχτυ
ασφαλείας για γυναίκες
πρόσφυγες και
μετανάστριες»

για γυναίκες πρόσφυγες
& μετανάστριες

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Justice της Ευρωπαϊκής Ένωσης
This project is funded by the Justice
Programme of the European Union

• η εκπαίδευση-κατάρτιση
και η ευαισθητοποίηση των
επαγγελματιών σε θέματα
ισότητας φύλου με σκοπό τον
έγκαιρο εντοπισμό περιστατικών
έμφυλης βίας στις ομάδες-στόχο
και την πρόληψη των φαινομένων
αυτών στις χώρες εφαρμογής του
προγράμματος (Ελλάδα, Ιταλία,
Ισπανία)
• Η ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου
σχετικά με τις νέες προκλήσεις
που δημιουργούνται ως προς την
αντιμετώπιση φαινομένων έμφυλης
βίας με σκοπό την κινητοποίηση
όλων των εμπλεκόμενων φορέων
και ιδιαίτερα των γυναικείων
οργανώσεων.

Ειδικότεροι στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
προγράμματος αποτελούν:
• Ο εντοπισμός καλών πρακτικών στο πλαίσιο
διεξαγωγής συγκριτικής διακρατικής μελέτης
για την αξιολόγηση του συστήματος απόκρισης
στις διαφοροποιημένες ανάγκες πρόληψης και
αντιμετώπισης της έμφυλης βίας

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα προσαρμόζει την προσέγγισή του
στην τωρινή κατάσταση στην Ευρώπη και ιδιαίτερα
στις χώρες των εταίρων που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα, η οποία καθιστά επείγουσα την ενεργή
παρέμβαση για την άμεση ταυτοποίηση, υποστήριξη
και προστασία γυναικών θυμάτων ή εν δυνάμει
θυμάτων έμφυλης βίας καθώς και την πρόληψη και
μείωση κινδύνου γι΄αυτές.
Μελέτη που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος διαπιστώνει:
• Χαμηλό αριθμό αποκάλυψης περιστατικών
έμφυλης βίας κυρίως λόγω των μεταβαλλόμενων
τόπων και δύσκολων συνθηκών διαβίωσης των
γυναικών προσφύγων, του φόβου για κοινωνικό
στιγματισμό και κοινωνική περιθωριοποίηση, των
ελλείψεων και των κενών που παρουσιάζονται
στο πεδίο υλοποίησης προγραμμάτων, της
έλλειψης εμπιστοσύνης των γυναικών στο σύστημα
προστασίας εν γένει αλλά και στη διαφορετική,
αντιληπτικά και βιωματικά προσέγγιση του θέματος
της βίας από τις ίδιες τις γυναίκες (χωρίς να
σχετικοποιείται πολιτισμικά η έμφυλη βία),
• Ανάγκη για οριζόντια συμβατότητα των εργαλείων
αναγνώρισης της ευαλωτότητας και για την
συστηματοποίηση μιας κοινής γλώσσας που θα
μπορούσαν να αξιοποιήσουν όσοι/ες συμμετέχουν
στη διαδικασία ταυτοποίησης. (Βασικοί Φορείς
είναι οι ΜΚΟ αλλά και η Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και η Υπηρεσία Ασύλου, καθώς και
η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες),
• Άνιση κατανομή των ΜΚΟ στις δομές φιλοξενίας
ανά την Ελλάδα, ασάφεια σχετικά με τον ρόλο
κάθε Φορέα, έλλειψη εξειδικευμένων και
έμπειρων στελεχών (συνεπώς τεράστια ανάγκη για
εκπαίδευση-ευαισθητοποίηση του προσωπικού
γύρω από τα θέματα της έμφυλης βίας), έλλειψη
διερμηνείας/πολιτισμικής διαμεσολάβησης
και στους Ξενώνες/Καταφύγια και στις δομές
φιλοξενίας (ειδικότερα από γυναίκες διερμηνείς)
και έλλειψη υπηρεσιών νομικής βοήθειας
(ειδικότερα εκπροσώπησης στο δικαστήριο),
καθυστέρηση στις παραπομπές, κ.α
• Μη επαρκής αστυνόμευση στις δομές φιλοξενίας,
περιπτώσεις που η Υπηρεσία Ασύλου δεν
αξιολογεί το ενδεχόμενο έμφυλης βίας καθώς και
αδυναμία μεταφοράς των προσφυγισσών από τις
ανοιχτές δομές φιλοξενίας στις διάφορες δημόσιες
υπηρεσίες είναι μερικά από τα κενά στο πεδίο.
Πρωταρχικός στόχος είναι η πρόληψη της Έμφυλης
Βίας, η επαρκής και ολοκληρωμένη υποστήριξη σε
θύματα και η αποφυγή επαναθυματοποίησης.

• Η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου και
αποτελεσματικού μηχανισμού προστασίας που
να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των
μεταναστριών και προσφύγων.
• Η διασφάλιση εύκολης πρόσβασης γυναικών
μεταναστριών και προσφύγων θυμάτων έμφυλης
βίας, στις υπηρεσίες που παρέχουν υποστήριξη και
βοήθεια.
• Η επιμόρφωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών
πρώτης γραμμής με σκοπό τον εντοπισμό των
θυμάτων και την παραπομπή τους στις κατάλληλες
δομές.

Χτίζοντας
ένα δίχτυ

ασφαλείας
Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα εκπαιδευτούν :
• Αστυνομικοί, επαγγελματίες υγείας, υπάλληλοι
υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, πολιτισμικοί
διαμεσολαβητές/τριες

για γυναίκες
πρόσφυγες
& μετανάστριες

• Επαγγελματίες εξειδικευμένων υπηρεσιών
υποστήριξης επιζησασών έμφυλης Βίας
• Βοηθητικό προσωπικό καταφυγίων και δομών
φιλοξενίας, εθελοντές/ριες σε πρώτη υποδοχή

• Η πληροφόρηση, ενδυνάμωση και ενθάρρυνση
των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων με
σκοπό να καταγγέλλουν τη βία και να διεκδικούν τα
δικαιώματά τους

• Γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες

• Η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών
μεταξύ των φορέων και των επαγγελματιών των
συνεργαζόμενων χωρών.

• Υπεύθυνοι/ες για το σχεδιασμό πολιτικών σχετικά με
την ισότητα φύλων

• Η διασφάλιση της αποφυγής επαναθυματοποίησης,
και η εξασφάλιση και παροχή πλήρους σεβασμού
από τα εθνικά νομικά πλαίσια στα δικαιώματα των
γυναικών μεταναστριών και προσφύγων που έχουν
επιζήσει ή υφίστανται έμφυλη βία κάθε είδους
(σωματική, ψυχολογική, οικονομική).

Έμφαση θα δοθεί σε θέματα όπως:

• Η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων
ανθρώπινων ή/και άλλων πόρων για τη βελτίωση
των εργασιακών μεθόδων και την καθιέρωση
πολυμερούς συντονισμού και ενισχυμένου
διακρατικού μηχανισμού προστασίας.

• Βασικές αρχές χρήσης υπηρεσιών διερμηνείας

• Προσωπικό των ΜΚΟ
• Δικηγόροι

• Άσυλο και διεθνής προστασία
• Πολιτισμική διαφοροποίηση
• Παραδοσιακές επιβλαβείς πρακτικές
• Βασικές αρχές και κατευθύνσεις διαχείρισης
περιπτώσεων γυναικών προσφύγων που έχουν
επιζήσει από την έμφυλη βία

Ανάπτυξη εργαλείων και δράσεων δικτύωσης και
ευαισθητοποίησης
Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει αναπτυχθεί
και επικαιροποιείται συνεχώς, η ιστοσελίδα
www.buildingasafetynet.org η οποία συνδέεται
με φορείς αρμόδιους σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο (ECRE, PICUM, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
για Πρόσφυγες, UN Women, WAVE, EWL,
Συμβούλια Προσφύγων κλπ.)
• Έχουν δημιουργηθεί 3 σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης facebook (ελληνικά, ιταλικά,
ισπανικά)
• Θα αναπτυχθούν και θα παραχθούν
συγκεκριμένα πακέτα εκπαίδευσης, σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή, για επαγγελματίεςπαρόχους συγκεκριμένων υπηρεσιών Έμφυλης
Βίας με διαφορετικές πολιτισμικά εργασιακές
μεθόδους και πλαίσια δράσης.
• Θα δημιουργηθούν τοπικά δίκτυα των επίσημων
φορέων και των ΜΚΟ με σκοπό τη διευκόλυνση
της επικοινωνίας και της διάχυσης της
πληροφόρησης προκειμένου οι παρεχόμενες
υπηρεσίες για θύματα Έμφυλης Βίας να είναι
εύκολα προσβάσιμες.
• Θα υλοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης σε Εθνικό και Πανευρωπαϊκό
επίπεδο με πολύγλωσσα φυλλάδια, συνέδρια
και ημερίδες.
Το σημαντικότερο ίσως όλων είναι ότι οι γυναίκες
μετανάστριες και πρόσφυγες θα ωφεληθούν από
την απόκτηση γνώσης σχετικά με τα δικαιώματά
τους ως αιτουσών ασύλου και γενικά δικαιώματα
δηλαδή τη νομοθεσία που αφορά την ισότητα των
φύλων σε συνεργαζόμενες χώρες και σε όλα τα
άλλα Κράτη Μέλη. Η γνώση αυτή θα δώσει τη
δυνατότητα στις γυναίκες να σταθούν απέναντι σε
κάθε διάκριση που μπορεί να αντιμετωπίσουν.

