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1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ
1.1. Ειςαγωγικό πλαίςιο
Από το 2015 ζωσ το 2016, θ Ελλάδα γνϊριςε μια άνευ προθγουμζνου ειςροι1 μεταναςτϊν και προςφφγων που είτε
τράπθκαν ςε φυγι από τισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ ςτθ Μζςθ Ανατολι, τθν Αφρικι και τθ Νότια Αςία λόγω πολζμου ι
ςτεριςεων, είτε αναηιτθςαν μια καλφτερθ και αςφαλζςτερθ ηωι ςτθν ΕΕ. Το κλείςιμο των ςυνόρων μεταξφ τθσ
Δθμοκρατίασ τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ και τθσ Ελλάδασ ςτισ αρχζσ του Μαρτίου του 2016 οδιγθςε ςτον αποκλειςμό
χιλιάδων προςφφγων2 και μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα. Θ άφιξι τουσ και, κατά ςυνζπεια, οι αναδυόμενεσ ανάγκεσ τουσ
ζκεςαν υπό πίεςθ το υπάρχον εκνικό ςφςτθμα προςταςίασ και αςφάλειασ προςφφγων/μεταναςτϊν.

Διεκνείσ και τοπικοί φορείσ διατφπωςαν εξαρχισ τθν ανάγκθ διαφφλαξθσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και
εξαςφάλιςθσ τθσ προςταςίασ και τθσ αςφάλειασ του πλθγζντοσ πλθκυςμοφ, ιδίωσ των πλζον ευάλωτων, δθλαδι των
αςυνόδευτων παιδιϊν, των επιηωςϊν ζμφυλθσ βίασ και/ι των ατόμων που κινδυνεφουν από αυτι, θλικιωμζνων,
ΛΟΑΤΚΛ, εγκφων, μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, ατόμων με ςοβαρζσ ιατρικζσ ανάγκεσ. Ενόψει μιασ εξαιρετικά δφςκολθσ
κατάςταςθσ, θ διεκνισ ανκρωπιςτικι κοινότθτα παρείχε ςθμαντικι διεκνι βοικεια (τόςο ςε είδοσ όςο και οικονομικά),
κακϊσ και άλλουσ πόρουσ (γνϊςεισ, πλθροφόρθςθ, τεχνογνωςία, ανκρϊπινο δυναμικό).
Αντίςτοιχα, οι κρατικοί φορείσ, όπωσ θ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων3, αναγνωρίηοντασ ότι θ προςταςία των
ανκρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικϊν αποτελεί πτυχι τθσ ιςότθτασ και ςε μια προςπάκεια καλφτερθσ απόκριςθσ
ςτισ ανάγκεσ των προςφυγιςςϊν που επζηθςαν περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ, υπογράμμιςε τθν ανάγκθ καταπολζμθςθσ
του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ ομάδασ ςτόχου ςτο «Εκνικό Σχζδιο για τθν Λςότθτα των Φφλων
2016-2020». Θ ΓΓΛΦ είχε προθγουμζνωσ ξεκινιςει τθ ςφςταςθ μιασ Οργανωτικισ Επιτροπισ με πολλοφσ εμπλεκόμενουσ

1

Ρερίπου 857.000 πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ ζφταςαν ςτθν Ελλάδα το 2015. Ράνω από 173.000 ιρκαν ςτθν Ελλάδα το 2016 δια καλάςςθσ και

30.000 το 2017. Ρεριςςότεροι από 45.000 εκτιμάται ότι είναι εγκλωβιςμζνοι ςτθ χϊρα, https://ec.europa.eu/echo/where/europe/greece_en
2

Ο όροσ πρόςφυγασ ςτθν παροφςα ζρευνα χρθςιμοποιείται περιςςότερο περιγραφικά και όχι αναλυτικά. Θ χριςθ του δεν ςυμπίπτει με τθ νομικι

ταξινόμθςθ του πρόςφυγα όπωσ εκφράςτθκε από τθ Σφμβαςθ τθσ Γενεφθσ του 1951, αλλά περιλαμβάνει όλουσ όςουσ μεταναςτεφουν –
αναγκαςτικά ι κατ’ επιλογιν– κακϊσ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ «επιλογι» λαμβάνει χϊρα ςε ζνα πλαίςιο βίασ, πολιτικισ καταςτολισ ι
οικονομικοφ εξαναγκαςμοφ. Ζτςι, ο όροσ πρόςφυγασ χρθςιμοποιείται ωσ γενικι κατθγορία που περιλαμβάνει άτομα που μεταναςτεφουν για
πολιτικοφσ, οικονομικοφσ, κοινωνικοφσ, περιβαλλοντικοφσ, κρθςκευτικοφσ ι άλλουσ λόγουσ (για μια κριτικι επιςκόπθςθ των οριςμϊν τθσ ζννοιασ
του πρόςφυγα βλζπε Malkki, L., Refugees and Exile: From "Refugee Studies” to the National Order of Things, Annual Review of Anthropology, τόμοσ
24, ςελ. 495-523, Οκτϊβριοσ 1995).
3

Θ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων είναι θ αρμόδια κρατικι υπθρεςία για τον ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και τθν παρακολοφκθςθ τθσ

εφαρμογισ των πολιτικϊν για τθν ιςότθτα των φφλων και ιδιαίτερα για τθν ζμφυλθ βία.
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φορείσ, τόςο κρατικοφσ4 όςο και φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, θ εργαςία των οποίων κορυφϊκθκε με τθν
υιοκζτθςθ του «Ρρωτοκόλλου Συνεργαςίασ» τον Δεκζμβριο του 20175, το οποίο κζςπιςε ζνα κοινό πλαίςιο
διαδικαςιϊν για τθν αναγνϊριςθ, τθν παραπομπι, τθ ςτζγαςθ και τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε μετανάςτριεσ και
προςφφγιςςεσ. Το Εκνικό Δίκτυο Δομϊν για τθν Ρρόλθψθ και τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ Βίασ κατά των Γυναικϊν και οι
υπθρεςίεσ του, που παρζχονται μζςω Συμβουλευτικϊν Κζντρων, Ξενϊνων Φιλοξενίασ και τθσ γραμμισ SOS (24/7),
ζγιναν με τον τρόπο αυτό επίςθμα διακζςιμα ςτισ προςφφγιςςεσ/μετανάςτριεσ και ςτα παιδιά τουσ. Επιπλζον, το ΚΕΘΙ
(κρατικόσ φορζασ ο οποίοσ παρζχει επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ ωσ μζροσ του εκνικοφ ςυςτιματοσ
προςταςίασ από τθν ζμφυλθ βία) ανταποκρίκθκε εκπαιδεφοντασ το προςωπικό του, διενιργθςε μελζτθ ςχετικά με τισ
ανάγκεσ των προςφυγιςςϊν που διαμζνουν ςε δομζσ προςωρινισ φιλοξενίασ και υπζγραψε περαιτζρω ςυμφωνίεσ με
τουσ τοπικοφσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ για τθν παροχι δωρεάν νομικισ βοικειασ ςε άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ
βίασ6, ςυμπεριλαμβανομζνων προςφυγιςςϊν και μεταναςτριϊν οι οποίεσ διακζτουν νομιμοποιθτικά ζγγραφα.

Ταυτόχρονα, ακολουκϊντασ τισ αρχζσ διυπθρεςιακισ ςυνεργαςίασ, άρχιςε να παρζχεται ζνα φάςμα εξειδικευμζνων
υπθρεςιϊν ςε επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ και/ή ςε άτομα που βρίςκονται ςε κίνδυνο, μζςω ςυμπράξεων διεκνϊν φορζων
και οριςμζνων ελλθνικϊν ΜΚΟ. Αυτό ςυμπεριελάμβανε τθν παροχι καταλφματοσ, τθ διαχείριςθ περιςτατικϊν ζμφυλθσ
βίασ, ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ, νομικι βοικεια, προγράμματα ευαιςκθτοποίθςθσ, ενθμζρωςθσ και φιλικϊν προσ τισ
γυναίκεσ χϊρων, αρχικά ςε ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ και πιο πρόςφατα ςτον αςτικό ιςτό.
1.2. Το πλαίςιο τθσ ζρευνασ
Οι διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ελλθνικό ςφςτθμα προςταςίασ των προςφφγων, και ιδίωσ το ςφςτθμα απόκριςθσ ςτθν
ζμφυλθ βία και θ μετάβαςι του από μια κακοδθγοφμενθ κυρίωσ από ΜΚΟ απόκριςθ κατά τθ διάρκεια μιασ
κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε μια απόκριςθ ςτθν οποία ο δθμόςιοσ τομζασ αναλαμβάνει τον πρωταγωνιςτικό ρόλο,
κατζςτθςαν αναγκαίο να εκτιμθκεί θ πρόοδοσ που ζχει ςθμειωκεί ωσ τϊρα, να εντοπιςτοφν οι υφιςτάμενεσ αλλά και
νζεσ ανάγκεσ και να αξιολογθκεί θ βιωςιμότθτα των ςθμερινϊν πολιτικϊν προςεγγίςεων. Επιπλζον, δεδομζνου ότι το
εκνικό ςφςτθμα προςταςίασ από τθν ζμφυλθ βία επικεντρϊνεται αποκλειςτικά ςε επιηϊςεσ, υπάρχει επιτακτικι
ανάγκθ να διερευνθκεί θ ικανότθτα απόκριςθσ όχι μόνο όςον αφορά ςτισ πτυχζσ (πολιτιςμικισ) διαφοροποίθςθσ αλλά

4

1) Θ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ (Υπουργείο Εςωτερικϊν), 2) θ Γενικι Γραμματεία Υποδοχισ (Υπουργείο Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ), 3) θ

Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Υγείασ, 4) το Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, 5) το Κζντρο Ερευνϊν για Κζματα Λςότθτασ, 6) θ Ζνωςθ Ρεριφερειϊν
Ελλάδασ, 7) θ Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ, 8) το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 9) τθν Ελλθνικι Εταιρεία Τοπικισ Ανάπτυξθσ και
Αυτοδιοίκθςθσ.
5

Διακζςιμο ςτο https://bit.ly/2P1D955

6

Για το 2018, οι κατά τόπουσ Δικθγορικοί Σφλλογοι που ζχουν υπογράψει τθ ςυμφωνία με το ΚΕΚΛ είναι εκείνοι τθσ όδου, των Σερρϊν, του

Ρειραιά, των Λωαννίνων, τθσ Ράτρασ, τθσ Αλεξανδροφπολθσ, του Θρακλείου, τθσ Θλείασ, τθσ Λάριςασ, τθσ Κιβασ και τθσ Καλαμάτασ.
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και ςτισ ανάγκεσ άλλων ομάδων που αντιμετωπίηουν ζμφυλθ βία, όπωσ ενιλικεσ άνδρεσ και παιδιά. Τα παιδιά που
ζχουν επιηιςει από ςεξουαλικι κακοποίθςθ, τα οποία εξυπθρετοφνται ςιμερα από το ευρφτερο πλαίςιο παιδικισ
προςταςίασ, ζχουν παραμείνει εκτόσ του πεδίου των εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν, διαδικαςιϊν και ρυκμίςεων περί
προςταςίασ και αςφάλειασ που προβλζπονται από το εκνικό πλαίςιο προςταςίασ από τθν ζμφυλθ βία.

Με βάςθ τα παραπάνω, θ παροφςα ζρευνα, ςτθριηόμενθ ςτισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ, κάνει ζνα βιμα προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ τθσ διακεςιμότθτασ, τθσ προςβαςιμότθτασ και τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν
αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του προςφυγικοφ και μεταναςτευτικοφ
πλθκυςμοφ (γυναικϊν, ανδρϊν, κοριτςιϊν και αγοριϊν) και εξάγει προλθπτικά ςυμπεράςματα και ςυςτάςεισ ςχετικά
με τθν κρατικι ικανότθτα απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία υπό το φωσ τθσ τρζχουςασ μεταβατικισ φάςθσ ςτθν Ελλάδα. Για
τον ςκοπό αυτό, θ παροφςα ζρευνα διατρζχει τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται από κρατικοφσ και μθ κρατικοφσ φορείσ
και αναλφει τισ δυςκολίεσ και τισ προκλιςεισ που γεννά το υπό διαμόρφωςθ κακεςτϊσ προςταςίασ. Συνεπϊσ, εξετάηει
τθν ανάγκθ κάλυψθσ των μόνιμων κενϊν και των ςυνεχϊσ αυξανόμενων αναγκϊν παροχισ ολοκλθρωμζνθσ
υποςτιριξθσ ςε άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ υπό το πρίςμα του αυξανόμενου ρόλου και ςυμμετοχισ του
κράτουσ. Ακολουκϊντασ μια ποιοτικι προςζγγιςθ και ςυγκεντρϊνοντασ τουσ προβλθματιςμοφσ και τα διδάγματα που
αντλικθκαν από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ, ςυμπεριλαμβανομζνων για πρϊτθ φορά και των ίδιων των
ωφελοφμενων, θ ζρευνα επιχειρεί, επίςθσ, να ρίξει φωσ ςτα διάφορα εμπόδια όςον αφορά ςτθν προςβαςιμότθτα ςτισ
υφιςτάμενεσ υπθρεςίεσ, ςτθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςτθν ικανότθτά τουσ να ανταποκρίνονται ςτισ
ανάγκεσ όςων τισ χρθςιμοποιοφν. Βαςιηόμενθ ςε δεδομζνα και ςτοιχεία που αντλικθκαν από το πεδίο, θ ζρευνα
εντοπίηει κακζσ και καλζσ πρακτικζσ, ςυνοψίηει τα βαςικά ςθμεία δράςθσ που ςχετίηονται με τθ χάραξθ πολιτικισ και
τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων και διατυπϊνει διαρκρωτικζσ ςυςτάςεισ ςχετικά με τθν αποτελεςματικι κατανομι των
πόρων για τθ διατιρθςθ και τθν εξζλιξθ τθσ ικανότθτασ απόκριςθσ τθσ Ελλάδασ ςτθν ζμφυλθ βία.
Θ παροφςα ζκκεςθ υιοκετεί τον οριςμό τθσ ζμφυλθσ βίασ που διατυπϊκθκε από τθ UNICEF7, ςφμφωνα με τον οποίο θ
ζμφυλθ βία αποτελεί ζναν όρο ομπρζλα για κάκε επιβλαβι πράξθ που διαπράττεται ενάντια ςτθ βοφλθςθ ενόσ ατόμου
και βαςίηεται ςε κοινωνικά οριςμζνεσ διαφορζσ (κοινωνικό φφλο) μεταξφ αρςενικϊν και κθλυκϊν. Συμπεριλαμβάνει
πράξεισ που προκαλοφν ςωματικά, ςεξουαλικά ι ψυχικά τραφματα, απειλζσ τζτοιων πράξεων, εξαναγκαςμό και
ςτζρθςθ ελευκερίασ του ατόμου. Αυτζσ οι πράξεισ μπορεί να ςυμβοφν ςε ιδιωτικό ι δθμόςιο χϊρο. Πςον αφορά ςτθ

7

Θ UNICEF αναφζρεται ςτον οριςμό που παρζχεται ςτισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ IASC για τθν ενςωμάτωςθ των παρεμβάςεων κατά τθσ

ζμφυλθσ βίασ ςτθν ανκρωπιςτικι δράςθ, διακζςιμο ςτθ διεφκυνςθ https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Genderbased -Violence-Guidelines_lo-res.pdf, ςελ.5
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βία ςε βάροσ των παιδιϊν, θ παροφςα ζρευνα επικεντρϊνεται ςε παιδιά που επζηθςαν ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ 8.
Πςον αφορά ςτισ γεωγραφικζσ διακυμάνςεισ, θ ζρευνα επικεντρϊνεται ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ τθσ θπειρωτικισ
χϊρασ και των νθςιϊν και διερευνά τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται τόςο ςτισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ όςο και ςε
αςτικά περιβάλλοντα από: α) τον κρατικό/δθμόςιο τομζα, β) τισ διεκνείσ ΜΚΟ και τισ τοπικζσ ΜΚΟ, κακϊσ και τισ
ςυςχετίςεισ μεταξφ τουσ. Το γεωγραφικό πεδίο τθσ ζρευνασ περιλαμβάνει τισ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ όπου
εντοπίηεται θ πλειοψθφία του προςφυγικοφ πλθκυςμοφ, προκειμζνου να εξαςφαλίςει μια πανελλαδικι εικόνα: Αττικι,
Κεντρικι Μακεδονία (Θεςςαλονίκθ), Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ (Ζβροσ), και Βόρειο Αιγαίο (Λζςβοσ).

Οι επιμζρουσ ςτόχοι τθσ ζρευνασ είναι:

1. Θ καλφτερθ κατανόθςθ του νομικοφ, πολιτικοφ και διαδικαςτικοφ πλαιςίου που ρυκμίηουν τισ υπθρεςίεσ πρόλθψθσ
και αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ ςτθν Ελλάδα, τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ςχετίηονται με τον προςφυγικό και
μεταναςτευτικό πλθκυςμό (άντρεσ, γυναίκεσ, κορίτςια, αγόρια), κακϊσ και ο εντοπιςμόσ αναγκϊν που δεν
καλφπτονται.
2. Θ χαρτογράφθςθ των υφιςτάμενων υπθρεςιϊν πρόλθψθσ και απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία που παρζχονται από
δθμόςιουσ φορείσ και διεκνείσ και τοπικζσ ΜΚΟ ςτθν Ελλάδα ςε ζνα εφροσ τομζων και περιοχϊν και θ αποτφπωςθ των
περιφερειακϊν διακυμάνςεων ςτθν Αττικι, τθν Κεντρικι Μακεδονία (Κεςςαλονίκθ), τθν Ανατολικι Μακεδονία και τθ
Κράκθ (Ζβροσ), και το Βόρειο Αιγαίο (Λζςβοσ).
3. Θ αποςαφινιςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ παραπομπϊν περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ, θ ανάλυςθ των τρόπων
με τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφνται ςτθν πράξθ από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, και ο εντοπιςμόσ δυνατϊν ςθμείων
αλλά και προκλιςεων, εμποδίων και παραλείψεων.
4. Θ αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ και τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν υγείασ, ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ και αςφάλειασ
κατά τθ διάρκεια των διαδικαςιϊν εντοπιςμοφ, παραπομπισ και διαχείριςθσ ενόσ περιςτατικοφ ζμφυλθσ βίασ.
5. Ο εντοπιςμόσ καλϊν και/ι υποςχόμενων πρακτικϊν.

8

Ωσ ςεξουαλικι κακοποίθςθ παιδιοφ ορίηεται οποιαδιποτε μορφι ςεξουαλικισ δραςτθριότθτασ με παιδί από ενιλικα ι από άλλο παιδί που αςκεί εξουςία πάνω

του. Σφμφωνα με αυτόν τον οριςμό, είναι πικανό ζνα παιδί να κακοποιθκεί ςεξουαλικά από ζνα άλλο παιδί. Θ ςεξουαλικι κακοποίθςθ παιδιϊν ςυχνά ενζχει
ςωματικι επαφι. Σε αυτι ςυμπεριλαμβάνονται το ςεξουαλικό φιλί, το άγγιγμα και το ςτοματικό, πρωκτικό ι κολπικό ςεξ. Ωςτόςο υπάρχουν και μορφζσ
ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ οι οποίεσ δεν ενζχουν ςωματικι επαφι. Ο εξαναγκαςμόσ ενόσ παιδιοφ να γίνει μάρτυρασ βιαςμοφ ι/και άλλεσ πράξεων άςκθςθσ
ςεξουαλικισ βίασ, ο εξαναγκαςμόσ παιδιοφ να παρακολουκιςει πορνογραφία ι να δείξει τα γεννθτικά του όργανα, θ ζκκεςθ των γεννθτικϊν οργάνων ενιλικα ςε
ζνα παιδί, θ λεκτικι πίεςθ ενόσ παιδιοφ από ενιλικα ι άλλο παιδί ϊςτε να ςυνουςιαςτεί μαηί του και θ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ παιδιϊν είτε εκδίδοντάσ τα είτε
εμπλζκοντάσ τα με τθν πορνογραφία είναι επίςθσ πράξεισ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ. Ο οριςμόσ τθσ UNICEF και του IRC υπάρχει ςτο Caring for Child Survivors of
Sexual Abuse, Guidelines for health and Psychosocial Service Providers in Humanitarian Settings, 2012, διακζςιμο ςτο
https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
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6. Θ εκτίμθςθ του βακμοφ που οι εμπλεκόμενοι φορείσ κατανοοφν τα εμπόδια και τουσ φραγμοφσ όςον αφορά ςτθν
προςβαςιμότθτα των υπθρεςιϊν και θ άςκθςθ κετικισ επιρροισ ςε αλλαγζσ πολιτικισ και διοικθτικϊν πρακτικϊν
μζςω προτάςεων που βαςίηονται ςε ςτοιχεία.

Για να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ, θ παροφςα μελζτθ επιχειρεί να απαντιςει ςε διάφορεσ ερωτιςεισ. Ερευνθτικά
ερωτιματα-κλειδιά (βλ. Ραράρτθμα 8.1 για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ):

1. Από τι αποτελείται ςυνολικά το ςφςτθμα υποςτιριξθσ ατόμων που επζηθςαν περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ και πϊσ
ςχετίηονται οι εμπλεκόμενοι φορείσ μεταξφ τουσ;

2. Ρόςο διακζςιμεσ και προςβάςιμεσ είναι οι υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτα άτομα που επζηθςαν περιςτατικϊν
ζμφυλθσ βίασ;

3. Ροια είναι θ ποιότθτα και ποια θ αποτελεςματικότθτα των υπθρεςιϊν;

4. Τι είδθ πολιτικϊν/προγραμμάτων πρόλθψθσ ζμφυλθσ βίασ είναι διακζςιμα;

5. Ροια είναι τα ςυγκεκριμζνα εμπόδια που αντιμετωπίηει ι ενδζχεται να αντιμετωπίςει ο προςφυγικόσ και
μεταναςτευτικόσ πλθκυςμόσ κατά τθν πρόςβαςθ του ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ;

6. Με ποιον τρόπο οι πολιτικζσ που προβλζπονται ςτο ςχεδιαςμό λαμβάνουν υπόψθ τα κενά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εμποδίων πρόςβαςθσ ςτισ υφιςτάμενεσ υπθρεςίεσ);
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ
Τα δεδομζνα για τθν παροχι υπθρεςιϊν που αφοροφν ςτθν ζμφυλθ βία και/ι για τουσ τρόπουσ βελτίωςθσ τθσ
υπάρχουςασ ικανότθτασ απόκριςθσ ςυλλζχκθκαν μζςω ζρευνασ πεδίου. Χρθςιμοποιικθκαν δφο ποιοτικζσ μζκοδοι για
τθν καλφτερθ εξζταςθ τθσ προςβαςιμότθτασ, τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν πρόλθψθσ και
αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ που παρζχονται ςτον προςφυγικό και μεταναςτευτικό πλθκυςμό (άντρεσ, γυναίκεσ,
κορίτςια, αγόρια): Ομάδεσ Εςτιαςμζνθσ Συηιτθςθσ (ΟΕΣ) με παρόχουσ υπθρεςιϊν (ΟΕΣ ΡΥ) και μζλθ τθσ κοινότθτασ
(ΟΕΣ ΜΚ), κακϊσ κα Θμι-δομθμζνεσ Συνεντεφξεισ με πλθροφορθτζσ/τριεσ κλειδιά (ΣΡΚ) και ςυνεντεφξεισ με πρϊθν
ωφελοφμενεσ/ουσ (ΣΡΩ). Επιπρόςκετα, θ μζκοδοσ τθσ ςυμμετοχικισ παρατιρθςθσ χρθςιμοποιικθκε ςτισ ανοιχτζσ
δομζσ φιλοξενίασ όπου υπιρχε παρουςία τθσ ΔΛΟΤΛΜΑ (βλ. Ραράρτθμα 8.2 για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ).
Ρροβλθματιςμοί ςχετικά με τθν ζρευνα και θκικοί προβλθματιςμοί ςυηθτικθκαν και εξετάςτθκαν πριν από τθν ζναρξθ
των ςυνεντεφξεων με τα άτομα που ςυμμετείχαν εκελοντικά (βλ. Ραράρτθμα 8.3). Θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ που
υιοκετικθκε ςτοχεφει ςτο να δοκεί χϊροσ ςε όλα τα ςυμμετζχοντα άτομα να παράςχουν δεδομζνα και λεπτομζρειεσ
που κεωροφν ςθμαντικά και να περιγράψουν τισ εμπειρίεσ τουσ μζςω τθσ δικισ τουσ αντίλθψθσ, απαλλαγμζνεσ από
υποκζςεισ τθσ ζρευνασ και προκαταςκευαςμζνεσ ιδζεσ των ερευνθτριϊν/ϊν (για τουσ άξονεσ των ερωτιςεων
Ραράρτθμα 8.2). Κατά ςυνζπεια, οι διαφορετικζσ εμπειρίεσ των φορζων και των ωφελοφμενων του ςυςτιματοσ
απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία ςυγκεντρϊκθκαν με ζναν εντελϊσ διαφορετικό τρόπο. Οι πλθροφορίεσ που ςυλλζχκθκαν
μζςω των διαφορετικϊν μεκόδων αναλφκθκαν ςτθ ςυνζχεια9 για να ςυμβάλλουν ςτθν απάντθςθ και τθν εμβάκυνςθ
πάνω ςτισ ερωτιςεισ κλειδιά τθσ ζρευνασ.

Θ επιτόπια ζρευνα πραγματοποιικθκε από τισ 7 Μαΐου ζωσ τισ 26 Λουλίου 2018, και ςε αυτι ςυμμετείχαν ςυνολικά 146
άτομα. Διεξιχκθςαν 33 ΣΡΚ (16 ςτθν Ακινα, 4 ςτθ Κεςςαλονίκθ, 9 ςτον Ζβρο και 4 ςτθ Λζςβο), κακϊσ και 4 ΟΕΣ ΡΥ
(μία ςε κάκε μία από τισ προαναφερκείςεσ τοποκεςίεσ) ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν ςυνολικά 78 επαγγελματίεσ από
διαφορετικοφσ τομείσ10. Επίςθσ διεξιχκθςαν 10 ΣΡΩ (6 ςτθν Ακινα και 4 ςτθν Κεςςαλονίκθ) και 7 ΟΕΣ ΜΚ (3 ςτθν
Ακινα, 1 ςτθ Κεςςαλονίκθ και 3 ςτθ Λζςβο), ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν ςυνολικά 68 άτομα, εκ των οποίων 53 ιταν
γυναίκεσ και 15 άνδρεσ. Οι ΣΡΚ με υπεφκυνουσ/εσ για τθ χάραξθ πολιτικισ, ςυντονιςτζσ/ίςτριεσ προγραμμάτων και
ανϊτερουσ/εσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ (βλ. Ραράρτθμα 8.4 για λεπτομερι κατάλογο και προςδιοριςμό του προφίλ των
9

Αυτό ελαχιςτοποιεί τθν επίδραςθ τθσ μερολθψίασ εκ μζρουσ των ερευνθτϊν και ωσ εκ τοφτου προςφζρει ζνα εναλλακτικό (ςτο κετικιςτικό

παράδειγμα) είδοσ αντικειμενικότθτασ. Μια αντικειμενικότθτα που τοποκετεί τα άτομα που ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα ςτο κζντρο τθσ, ωσ υποκείμενα
γνϊςθσ, τα οποία είναι πιο κοντά και άμεςα εμπλεκόμενα ςτο υπό εξζταςθ κζμα. Ρράγματι, όπωσ υποςτιριξαν οι φεμινίςτριεσ ερευνιτριεσ Donna
Haraway (1991) και Helen Longino (1999), θ γνϊςθ (και θ αλικεια) πθγάηει από τθν κοινωνικι εμπειρία, τθ μοναδικι οπτικι, τθ κζςθ από τθν οποία
προςεγγίηουμε τα πράγματα και τθν εκάςτοτε τοποκεςία που βριςκόμαςτε.
10

Μεταξφ αυτϊν κοινωνικοί λειτουργοί, γιατροί, οι ψυχολόγοι, αςτυνομικοί, διευκυντζσ/φντριεσ, δθμόςιοι/εσ υπάλλθλοι και οι διοικθτζσ/ιτριεσ.

Ρολλεσ/οί από τισ/τουσ 78 επαγγελματίεσ κατζχουν βαςικζσ κζςεισ ςε ζνα ευρφ φάςμα ΜΚΟ και διεκνϊν και δθμοςίων φορζων.
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ςυμμετεχόντων) παρείχαν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χάραξθ πολιτικϊν και προγραμματιςμοφ ενάντια ςτθν ζμφυλθ
βία που πλιττει τον προςφυγικό πλθκυςμό, όπωσ αυτά αντικατοπτρίηονται ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Οι ΟΕΣ με
παρόχουσ υπθρεςιϊν και εργαηόμενουσ ςτθν πρϊτθ γραμμι (βλ. Ραράρτθμα 8.4) ζφεραν ςτο προςκινιο τθν εμπειρία
τουσ όςον αφορά ςτα κενά και ςτα εμπόδια ςτθν παροχι υπθρεςιϊν. Οι ΟΕΣ με τα μζλθ τθσ κοινότθτασ, βαςιςμζνεσ ςε
κριτιρια επιλογισ όπωσ το φφλο, θ θλικία (άνω των 18 ετϊν), θ εκνικότθτα (εκπροςϊπθςθ μεγάλων εκνοτικϊν
ομάδων, δθλ. Σφριοι/εσ, Λρακινζσ/οί, Αφγανοί/ζσ, Αφρικανζσ/οί τθσ νότιασ Σαχάρασ), διερεφνθςαν τισ αντιλιψεισ τθσ
κοινότθτασ ςχετικά με τθν ζμφυλθ βία, κακϊσ και τθν εξοικείωςθ με τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ για τισ επιηϊςεσ και τουσ
επιηϊντεσ11. Οι ΣΡΩ αποκάλυψαν παράγοντεσ προςβαςιμότθτασ, μθχανιςμοφσ αντιμετϊπιςθσ και επίπεδα
ικανοποίθςθσ από τθν πραγματικι βοικεια που παρζχουν οι υπθρεςίεσ. Πςον αφορά ςτο δείγμα εκελοντριϊν/ϊν
μεταξφ πρϊθν χρθςτϊν/ριϊν υπθρεςιϊν, λιφκθκαν υπόψθ τα ακόλουκα κριτιρια: θλικία (άνω των 18 ετϊν), φφλο και
εκνικότθτα (βλ. Ραράρτθμα 8.2 για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ). Από ςφνολο 10 ςυνεντεφξεων με πρϊθν
ωφελοφμενεσ/ουσ, 9 πραγματοποιικθκαν με γυναίκεσ πρωιν χριςτριεσ υπθρεςιϊν και 1 με άνδρα. Οι ςυνεντεφξεισ
δεν αςχολικθκαν per se με τα περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ που είχαν βιϊςει οι πρϊθν ωφελοφμενεσ/οι12.

2.1. Ρεριοριςμοί/προκλιςεισ
Θ παροφςα ζρευνα παρζχει μια ανάλυςθ τθσ ικανότθτασ απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία και των υφιςταμζνων αναγκϊν
των ατόμων που επζηθςαν από αυτι όπωσ αυτζσ καταγράφονται ςτον προςφυγικό και μεταναςτευτικό πλθκυςμό ςτθν
Ελλάδα το 2018. Σε αυτό το ευμετάβλθτο περιβάλλον τα ερευνθτικά αποτελζςματα μποροφν να αναφζρονται μόνο
ςτθν περίοδο διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ. Ελλείψει εναρμονιςτικισ προςζγγιςθσ για τθ ςυλλογι, ανάλυςθ και ανταλλαγι
πλθροφοριϊν ςχετικά με τα περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ, θ ςυλλογι τζτοιων πλθροφοριϊν από παρόχουσ υπθρεςιϊν
ςτάκθκε ιδιαίτερα δφςκολθ. Τα δεδομζνα από δευτερεφουςεσ πθγζσ ζχουν επίςθσ ςυμπεριλθφκεί όπου ιταν
απαραίτθτο.
Κατά τθν προετοιμαςία των ΟΕΣ με μζλθ τθσ κοινότθτασ, θ κφρια πρόκλθςθ ιταν να εξαςφαλιςτεί επαρκισ εκνοτικι
εκπροςϊπθςθ μζςω τθσ ςφνκεςθσ κάκε ομάδασ, και να ξεπεραςτοφν τα γλωςςικά εμπόδια. Λόγω του περιοριςμζνου
χρόνου των ΟΕΣ αφενόσ και του χρόνου που απαιτείται για τθ διερμθνεία ςε διαφορετικζσ γλϊςςεσ αφετζρου, θ
ερευνθτικι ομάδα περιόριςε τον αρικμό των γλωςςϊν ανά ΟΕΣ ςε μία. Μόνο ςε τρεισ από τισ ΟΕΣ (Σκαραμαγκά,
Μζλιςςα και Κεςςαλονίκθ) πραγματοποιικθκε διερμθνεία ςε δφο γλϊςςεσ. Μια άλλθ πρόκλθςθ ιταν θ δυςκολία που
αντιμετϊπιςαν όςεσ/οι ςυμμετείχαν ςτισ ΟΕΣ να μοιραςτοφν πλθροφορίεσ για κζματα που ςχετίηονται με τθν ζμφυλθ
11

Επαγγελματίεσ που διαχειρίηονται περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ και ψυχολόγοι βρίςκονταν ςτον χϊρο ςε ετοιμότθτα να παράςχουν άμεςθ υποςτιριξθ,

εάν χρειαηόταν, ςε ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτισ ΟΕΣ ΜΚ.
12

Επαγγελματίεσ που διαχειρίηονται περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ και ψυχολόγοι βρίςκονταν ςτον χϊρο ςε ετοιμότθτα να παράςχουν άμεςθ υποςτιριξθ,

εάν χρειαηόταν, ςτισ/ςτουσ πρϊθν ωφελοφμενουσ/εσ των υπθρεςιϊν.
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βία. Ο ίδιοσ περιοριςμόσ δεν παρατθρικθκε ςε εκείνεσ τισ ΟΕΣ που οργανϊκθκαν ςε χϊρουσ όπου οι ωφελοφμενεσ/οι
αιςκάνονταν ενδυναμωμζνεσ/οι, για παράδειγμα ςε κοινοτικά κζντρα. Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι θ
προαναφερκείςα πρόκλθςθ ιταν ιδιαίτερα εμφανισ κατά τθ διάρκεια των ΟΕΣ με άνδρεσ ςυμμετζχοντεσ. Δεν
αποτζλεςε ζκπλθξθ το γεγονόσ ότι οι άνδρεσ ςυμμετζχοντεσ ιταν απρόκυμοι να μιλιςουν για τθν ζμφυλθ βία,
υιοκετϊντασ ςυχνά μια απαξιωτικι ςυμπεριφορά –που οφείλεται ςε ευρφτερουσ κοινωνικοπολιτιςτικοφσ
κακοριςτικοφσ παράγοντεσ που διαμορφϊνουν τισ ςχζςεισ μεταξφ των φφλων, τθν κατανόθςθ των φφλων και κζματα
δικαιωμάτων που ςχετίηονται με το φφλο. Πςον αφορά ςτουσ πρϊθν ωφελοφμενουσ, θ εκελοντικι ςυμμετοχι τουσ
(αρχικά προγραμματιςμζνων να είναι 3) αποδείχκθκε ιδιαίτερα δφςκολο ζργο. Οι άνδρεσ επιηϊντεσ ζμφυλθσ βίασ
παραμζνουν ςε μεγάλο βακμό αόρατοι και ζχουν λιγότερεσ ευκαιρίεσ να φτάςουν ςε υπθρεςίεσ ςε ςφγκριςθ με τισ
γυναίκεσ. Ωσ αποτζλεςμα, ςτο τζλοσ ολοκλθρϊκθκε μόνο μία ςυνζντευξθ.

13

3. ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΘ ΕΡΙΣΚΟΡΘΣΘ
Κατά τθ διάρκεια του προπαραςκευαςτικοφ ςταδίου και πριν από τθν ζναρξθ τθσ επιτόπιασ ζρευνασ, διεξιχκθ
βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ για τον κακοριςμό του ςυγκεκριμζνου πλαιςίου. Θ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ κάλυψε το
ςθμερινό ανκρωπιςτικό πλαίςιο ςτθν Ελλάδα, τθν ζμφυλθ βία ςτθν Ελλάδα, ειδικότερα, όςον αφορά ςτον προςφυγικό
πλθκυςμό, τισ βαςικζσ τάςεισ τθσ ζμφυλθσ βίασ και το νομικό πλαίςιο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενςωμάτωςθσ των
οδθγιϊν τθσ ΕΕ ςτθν κρατικι νομοκεςία, κακϊσ και των κυριότερων παραγόντων όςον αφορά ςτθν απόκριςθ ςτα
περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ. Επιπλζον, αξιολογικθκαν και ενςωματϊκθκαν ποιοτικά και ποςοτικά δεδομζνα που
παρουςιάςτθκαν ςε εκκζςεισ από (Δ)ΜΚΟ, Διεκνι/Ευρωπαϊκά Λδρφματα, κακϊσ και ακαδθμαϊκά ζγγραφα ςε
περιοδικά.

Οι θλεκτρονικζσ πθγζσ από τουσ ακόλουκουσ οργανιςμοφσ και ιδρφματα ςυγκαταλζγονται ςτισ βαςικζσ πθγζσ τθσ
βιβλιογραφικισ ζρευνασ: Διεκνισ Αμνθςτία, Human Rights Watch, IRC, ΡΟΥ, Reliefweb / Refworld, ACAPS – Global
Emergency Review, FRA, EIGE, ΓΓΛΦ, ΕΚΚΑ, ΥΜΕΡΟ/ΥΑ/ ΥΡΥΤ, UNICEF, UNHCR, IOM, UNFPA. Εκτόσ από τα παραπάνω,
πθγζσ επίςθσ αποτζλεςαν μια ςειρά ακαδθμαϊκϊν περιοδικϊν όπωσ τα Gender & Development, Feminist Review,
Feminist Studies, Signs, Women’s Studies International Forum, Forced Migration και Journal of Refugee Studies.
Επιπλζον, θ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ ςυμπεριζλαβε ζνα ευρφ φάςμα υλικοφ διακζςιμου από τθ UNICEF
(κατευκυντιριεσ γραμμζσ, κϊδικεσ και πρότυπα) δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ πτυχζσ που αφοροφν περιςςότερο ςτθν ζρευνα
ςε ςχζςθ με επιηϊςεσ/ϊντεσ ζμφυλθσ βίασ και παιδιά.

Λόγω των ςυνεχϊν εξελίξεων, θ ερευνθτικι ομάδα ςυμβουλζυτθκε ςυςτθματικά, ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ ζρευνασ,
περιοδικζσ εκδόςεισ διαφόρων ΜΚΟ και/ι δθμόςιων φορζων. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται εκκζςεισ αξιολόγθςθσ (π.χ.
UNHCR), εκκζςεισ τοπικϊν και/ι διεκνϊν ΜΚΟ (π.χ. GCR, IRC, Δίκτυο για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ), ενθμερωτικά
δελτία που διακινοφνται από δθμόςιουσ φορείσ (π.χ. Υπουργείο Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ), και εφθμερίδεσ που
περιγράφουν και/ι αντικατοπτρίηουν τθν τρζχουςα κατάςταςθ ςτο πεδίο τθσ ζρευνασ (βλ. Ραράρτθμα 8.5
Βιβλιογραφία).

3.1. Ρρόςφατεσ ζρευνεσ για τθν ζμφυλθ βία που αντιμετωπίηει ο προςφυγικόσ πλθκυςμόσ ςτθν Ελλάδα
Θ διεκνισ ζρευνα ζδειξε ότι θ ζμφυλθ βία είναι αρκετά διαδεδομζνθ ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανκρωπιςτικισ ανάγκθσ.
Εκτόσ από τθν ανθςυχθτικι ζλλειψθ δεδομζνων για τθν ζμφυλθ βία, τα διακζςιμα δεδομζνα, όπωσ οι εκκζςεισ τθσ
αςτυνομίασ, των παρόχων υγειονομικισ περίκαλψθσ, των νομικϊν υπθρεςιϊν ι άλλεσ πθγζσ αντιπροςωπεφουν μόνο
ζνα πολφ μικρό μζροσ του πραγματικοφ αρικμοφ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ. Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ αυτι,

14

αςχολοφνται κυρίωσ με επιηϊςεσ. Ειδικότερα ςτθν Ελλάδα, πρόςφατο ενθμερωτικό ςθμείωμα τθσ UNHCR14 κατζδειξε
τον αυξθμζνο κίνδυνο ςεξουαλικισ βίασ που αντιμετωπίηουν οι άνδρεσ πρόςφυγεσ και τα παιδιά εν μζςω των
εντάςεων και του ςυνωςτιςμοφ ςτα Κζντρα Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ (KYT) ςτα ελλθνικά νθςιά.

Το 2016, το Κζντρο Ερευνϊν για Κζματα Λςότθτασ (ΚΕΚΛ), ςε μια προςπάκεια να εξθγιςει το φαινόμενο τθσ ζμφυλθσ
βίασ ςτο κθλυκό προςφυγικό πλθκυςμό, ανζκεςε ςτο ΚΓΜΕ Διοτίμα τθ διεξαγωγι τριμθνιαίασ μελζτθσ15. Στόχοσ τθσ
μελζτθσ ιταν ο προςδιοριςμόσ και ο εντοπιςμόσ των υφιςτάμενων κενϊν και των ςυναφϊν αναγκϊν ςτισ υποδομζσ, τισ
υπθρεςίεσ, τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ και τθν τεχνογνωςία ςτουσ τομείσ τθσ πρόλθψθσ, τθσ προςταςίασ, τθσ
αςφάλειασ και τθσ βοικειασ ςε ευάλωτεσ ομάδεσ, ιδιαίτερα ςτισ ανφπαντρεσ μθτζρεσ, τισ εγκφουσ, τισ ανφπαντρεσ
γυναίκεσ και επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ. Οριςμζνα από τα βαςικά ηθτιματα που εξετάςτθκαν ςτθν εν λόγω ζρευνα
περιελάμβαναν το χαμθλό αρικμό ταυτοποιθμζνων περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ (αποκάλυψθ)· ελλείψεισ και κενά ςτο
πεδίο εφαρμογισ των υφιςτάμενων προγραμμάτων· τον περιοριςμζνο αρικμό φορζων και προγραμμάτων ςχετικϊν με
τθν ζμφυλθ βία ι εξειδικευμζνων και ζμπειρων επαγγελματιϊν· τθν περιοριςμζνθ διακεςιμότθτα (γυναικϊν)
διερμθνζων/πολιτιςτικισ διαμεςολάβθςθσ ςτισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ, αλλά και ςτουσ δθμόςιουσ ξενϊνεσ· τθν
ελλιπι παροχι υπθρεςιϊν νομικισ βοικειασ (ιδιαίτερα όςον αφορά ςτθν εκπροςϊπθςθ ςτο δικαςτιριο)· τθν ζλλειψθ
ςαφοφσ και εδραιωμζνου ςυςτιματοσ παραπομπϊν κακϊσ και κακυςτεριςεων ςτθ διαδικαςία παραπομπισ και
περιςτατικά παραβίαςθσ τθσ εμπιςτευτικότθτασ ςε διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν· τον περιοριςμζνο αρικμό
προγραμμάτων πρόλθψθσ και δραςτθριοτιτων ενδυνάμωςθσ των ςχζςεων με τθν κοινότθτα.

Πςον αφορά ςε περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ που αφοροφν ςε παιδιά, μια ζκκεςθ του Harvard FXB Center for Health and
Human Rights τον Απρίλιο του 201716, θ οποία εςτίαηε ςτθν κατάςταςθ των παιδιϊν προςφφγων και μεταναςτϊν ςτθν
Ελλάδα, τεκμθριϊνει ζνα ανθςυχθτικό μοτίβο εκμετάλλευςθσ και κακοποίθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςωματικισ
βίασ και τθσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ.

3.2 Διακζςιμα ςτοιχεία για τθν ζμφυλθ βία ςτθν Ελλάδα
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Σθμείωμα Ενθμζρωςθσ τθσ UNHCR: Οι γυναίκεσ και τα παιδιά πρόςφυγεσ αντιμετωπίηουν αυξθμζνο κίνδυνο ςεξουαλικισ βίασ εν μζςω

εντάςεων και υπερπλθκυςμϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ υποδοχισ ςτα ελλθνικά νθςιά, ςτισ 09 Φεβρουαρίου 2018, διακζςιμεσ ςτο
https://bit.ly/2nVKxTF
15

ΔΛΟΤΛΜΑ και ΚΕΚΛ, Μελζτθ ανίχνευςθσ αναγκϊν των γυναικϊν προςφφγων που διζμεναν ςε δομζσ προςωρινισ φιλοξενίασ ςτθν Ελλάδα το

2016, διακζςιμθ ςτο https://bit.ly/2wM0ccC
16

Emergency within an Emergency: The Growing Epidemic of Sexual Exploitation and Abuse of Migrant Children in Greece, Jacqueline Bhabha and

Vasileia Digidiki, για το Harvard FXB Center for Health and Human Rights, Απρίλιοσ 2017, διακζςιμο ςτο https://cdn2.sph.harvard.edu/wpcontent/uploads/sites/114/2017/12/Emergency-Within-an-Emergency-FXB.pdf

15

Στθν Ελλάδα, θ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων (ΓΓΛΦ) είναι ο μόνοσ κρατικόσ φορζασ που ςυλλζγει και διακινεί
ςτοιχεία ςχετικά με τθν ζμφυλθ βία. Θ πιο πρόςφατθ και διακζςιμθ ςτο κοινό βάςθ δεδομζνων για κλιςεισ προσ τθν
τθλεφωνικι γραμμι βοικειασ 15900 καλφπτει τθν περίοδο από 19/11/2016 ζωσ και 19/11/201717. Κατά τθ διάρκεια
αυτισ τθσ περιόδου καταγράφθκαν ςυνολικά 5.154 επικοινωνίεσ (5.041 τθλεφωνικζσ κλιςεισ και 113 μθνφματα
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). Από τισ 4.266 τθλεφωνικζσ κλιςεισ (κλιςεισ για τισ οποίεσ υπάρχουν διακζςιμα
ςτοιχεία), το 85% αφοροφςε περιπτϊςεισ ζμφυλθσ βίασ. Από αυτά, το 71%, αναφζρκθκαν από τα ίδια τα άτομα που
επζηθςαν και το 29% από τρίτουσ. Σε ςχζςθ με τα είδθ βίασ που αναφζρκθκαν, το 80% αφοροφςε ςτθν
ενδοοικογενειακι βία, 2% ςε ςεξουαλικι επίκεςθ και οι υπόλοιπεσ άλλεσ ςε απροςδιόριςτεσ μορφζσ ζμφυλθσ βίασ.
Καμία από τισ κλιςεισ δεν αφοροφςε ςτθν εμπορία ανκρϊπων (trafficking). Πςον αφορά τουσ τφπουσ εξειδικευμζνων
υπθρεςιϊν που ηθτικθκαν μζςω τθσ γραμμισ βοικειασ, το 40% αφοροφςε ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ, το 26% παροχι
νομικϊν ςυμβουλϊν, το 5% νομικι βοικεια και το 7% ςτζγαςθ. Πςον αφορά ςτθν εκνικότθτα, το 82% ιταν
πολίτιςςεσ/πολίτεσ από τθν Ελλάδα, ενϊ το 7% ιταν αλλοδαπζσ/οί επιηϊςεσ/ϊντεσ. Ωςτόςο, δεν ζχουν δθμοςιευκεί
ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εκνικότθτεσ των αλλοδαπϊν επιηωςϊν/ϊντων που ζχουν ζρκει ςε επαφι με
τθ γραμμι βοικειασ.

Πςον αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν, κατά τθν περίοδο 1/11/2016-31/10/2017, 5.210 γυναίκεσ κατζφυγαν ςτο δθμόςιο
ςφςτθμα, εκ των οποίων 4.849 ζλαβαν υποςτιριξθ από τα Συμβουλευτικά Κζντρα και 361 φιλοξενικθκαν ςε
δθμόςιουσ ξενϊνεσ. Και ςτθν περίτπωςθ αυτι, θ πλειοψθφία (71%) ιταν κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ. Πςον αφορά
ςτισ υπθρεςίεσ: 43% ζλαβαν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ, 21% νομικζσ ςυμβουλζσ και 16% πλθροφορίεσ. Από το ςφνολο
των επιηωςϊν/ϊντων ζμφυλθσ βίασ που κατζφυγαν ςτο δθμόςιο ςφςτθμα υποςτιριξθσ, το 78% ιταν ελλθνικισ
υπθκοότθτασ και το 22% μθ Ζλλθνεσ υπικοοι. Δεν ζχουν παραςχεκεί περαιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ
εκνικότθτεσ των αλλοδαπϊν επιηϊντων/ωςϊν.
Ρροθγοφμενθ ζρευνα18 που διεξιγαγε το ΚΕΚΛ19 αποκαλφπτει ότι κατά τθν περίοδο 04/2016-10/2016 φιλοξενικθκαν
134 προςφφγιςςεσ με τα παιδιά τουσ ςε ξενϊνεσ ςτθν Ακινα, τθ Κεςςαλονίκθ, τα Λωάννινα, τθ Λάριςα και τθ όδο –οι
αρικμοί προζρχονται από ςυνολικά 20 ξενϊνεσ που είχαν ανταποκρικεί κετικά. 10 ξενϊνεσ ανζφεραν ότι δεν είχαν
αναλάβει κακόλου τζτοιεσ περιπτϊςεισ, ενϊ 21 αρνικθκαν τθν παροχι καταλφματοσ λόγω ζλλειψθσ χϊρου.
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Στατιςτικά ςτοιχεία από τθ Γραμμι Βοικειασ SOS 15900 και το Δίκτυο Δομϊν τθσ ΓΓΛΦ, διακζςιμα ςτο https://bit.ly/2p8uOCh
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ΔΛΟΤΛΜΑ και ΚΕΚΛ, Μελζτθ ανίχνευςθσ αναγκϊν των γυναικϊν προςφφγων που διζμεναν ςε δομζσ προςωρινισ φιλοξενίασ ςτθν Ελλάδα το

2016, διακζςιμθ ςτο https://bit.ly/2wM0ccC
19

Στθν Ελλάδα το Κζντρο Ερευνϊν για Κζματα Λςότθτασ (ΚΕΚΛ) μελετά κζματα ιςότθτασ των φφλων. Το ΚΕΚΛ χρθςιμοποιεί τισ γνϊςεισ του για να

προτείνει και να εφαρμόςει ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ, πρακτικζσ και δράςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων.

16

Επιπρόςκετα, ςχετικά αλλά όχι πλιρθ, ςτοιχεία ζχουν παραςχεκεί από τθν UNHCR, θ οποία ζλαβε το 2017 622
αναφορζσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ που αφοροφςαν ςτον προςφυγικό και μεταναςτευτικό πλθκυςμό ςτα νθςιά του
Αιγαίου. Συγκεκριμζνα, τουλάχιςτον 174 περιπτϊςεισ βίωςαν ζμφυλθ βία μετά τθν άφιξι τουσ ςτθν Ελλάδα,
διαπίςτωςθ θ οποία εγείρει ςοβαρά ηθτιματα προςταςίασ. Τα παραπάνω ςτοιχεία αντιπροςωπεφουν μόνο γυναίκεσ
επιηϊςεσ και καλφπτουν ακατάλλθλθ ςυμπεριφορά, ςεξουαλικι παρενόχλθςθ και απόπειρεσ ςεξουαλικϊν επικζςεων.
Επιπλζον, οι πλθροφορίεσ που παρζχονται από τθν Φπατθ Αρμοςτεία (UNHCR) δεν ταξινομοφνται περαιτζρω (π.χ.
θλικία των κυμάτων) για να επιτρζψουν μια πιο εμπεριςτατωμζνθ ανάλυςθ των αρικμϊν. Ραρόλο που δε ςυλλζγονται
ςυςτθματικά ςτοιχεία ςχετικά με περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ ςτον προςφυγικό πλθκυςμό και τα αρικμθτικά ςτοιχεία
που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ δεν παρζχουν τθν πλιρθ εικόνα τθσ κατάςταςθσ, οι πάροχοι υπθρεςιϊν και τα μζλθ
τθσ προςφυγικισ και μεταναςτευτικισ κοινότθτασ αναφζρουν ότι οι γυναίκεσ, οι άνδρεσ, τα κορίτςια και τα αγόρια
βιϊνουν διάφορεσ μορφζσ ζμφυλθσ βίασ και ζχουν ανάγκθ αποτελεςματικϊν υπθρεςίϊν υποςτιριξθσ περιςτατικϊν
ζμφυλθσ βίασ20.

20

DIOTIMA and IMC, A Summary of Assessment Findings and Recommendations: The Situation of Refugee and Migrant Women in Greece, άνοιξθ

2016, διακζςιμο ςτο http://data2.unhcr.org/fr/documents/download/52747
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4. ΧΑΤΟΓΑΦΘΣΘ

ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΟ ΚΑΙ ΑΡΟΚΙΣΘΣ

ΣΤΘΝ ΕΜΦΥΛΘ ΒΙΑ
4.1 Κανονιςτικό πλαίςιο
4.1.1. Το ελλθνικό νομικό πλαίςιο για τθν ζμφυλθ βία
Ο νόμοσ 3500/2006, ο οποίοσ αφορά ςτθν ενδοοικογενειακι βία21 και ςτα άρκρα 322-353 του Ροινικοφ Κϊδικα22, τα
οποία καταδικάηουν εγκλιματα κατά τθσ ςεξουαλικισ ελευκερίασ και εγκλιματα που ενζχουν οικονομικι
εκμετάλλευςθ τθσ ςεξουαλικισ ηωισ, είναι το κφριο κανονιςτικό πλαίςιο όςον αφορά ςτα κζματα ζμφυλθσ βίασ ςτθν
Ελλάδα. Ο νόμοσ 3500/2006 κατατάςςει τον ενδοςυηυγικό βιαςμό ωσ κακοφργθμα (ςυμπεριλαμβανόμενου και του
βιαςμοφ ςε μια ςυμβίωςθ εκτόσ γάμου), απαγορεφει τθ ςωματικι τιμωρία των παιδιϊν, προβλζπει διϊξεισ ςε όλεσ τισ
περιπτϊςεισ ενδοοικογενειακισ βίασ και παροχι υποςτιριξθσ ςτα κφματα μζςω τοποκζτθςισ τουσ ςε αςφαλείσ
ξενϊνεσ23. Επιπρόςκετα, ο νόμοσ προβλζπει τθν υποχρεωτικι αναφορά των περιςτατικϊν ςτθν περίτωςθ που
επαγγελματίεσ ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ λαμβάνουν ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι αντιλαμβάνονται ότι κάποιο παιδί ζχει
υποςτεί ενδοοικογενειακι βία.

Θ ζμφυλθ βία ωσ όροσ, μαηί με αναφορζσ ςτο φφλο ωσ κοινωνικι καταςκευι και ςτθν ιςότθτα των φφλων ωσ ςτόχο,
χρθςιμοποιοφνται για πρϊτθ φορά ςτον νόμο 4351/201824, ο οποίοσ μετατρζπει τθ Σφμβαςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ
ςε νόμο του κράτουσ25. Αυτι θ μετατροπι αναμζνεται –μαηί με άλλεσ διατάξεισ– να παρζχει ζνα περιςςότερο εφλθπτο
νομικό πλαίςιο όςον αφορά ςτθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ, διευρφνοντασ τον οριςμό τθσ και ενδυναμϊνοντασ
τα νομικά εργαλεία αντιμετϊπιςισ τθσ. Σφμφωνα με τθ Σφμβαςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, τα κράτθ μζλθ υποχρεοφνται
να παρζχουν τριϊν ειδϊν υπθρεςίεσ, οι οποίεσ κεωροφνται καίριασ ςθμαςίασ για τθν υποςτιριξθ και προςταςία των
γυναικϊν κυμάτων βίασ: γενικζσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ κυμάτων (ξενϊνεσ, τθλεφωνικζσ γραμμζσ υποςτιριξθσ,
οικονομικι βοικεια, ςτζγαςθ, εκπαίδευςθ, επιμόρφωςθ και βοικεια ςτθν εφρεςθ εργαςίασ), υπθρεςίεσ φροντίδασ
υγείασ (ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ ψυχολογικισ ςυμβουλευτικισ) και νομικι βοικεια26. Επιπρόςκετα, οι υπθρεςίεσ κα
21

Νόμοσ 3500/2006, Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ και άλλεσ διατάξεισ

22

Ελλθνικόσ Ροινικόσ Κϊδικασ, 1951, άρκρα 322-353

23

Για μια λεπτομερζςτερθ επιςκόπθςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ για τθ μετανάςτευςθ και το άςυλο, κακϊσ και τθσ νομοκεςίασ για τθν

ενδοοικογενειακι βία (πριν από τθν επικφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ), βλ. ζρευνα του Δθμιτρθ Ραρςάνογλου για το ΚΕΚΛ,
“Building safety net for migrant and refugee women, Situation analysis and mapping of the existing legal and policy framework in Greece’’, 2017.
24

Νόμοσ 4531/2018 για τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν και τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ

25

Θ Σφμβαςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, θ οποία ςυντάχκθκε ςτισ 12 Απριλίου 2011, είναι διακζςιμθ ςτο https://www.coe.int/en/web/istanbul-

convention/home
26

Στο ίδιο, ςελ. 28-32
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πρζπει να είναι διακζςιμεσ ςε κθλυκά κφματα κάκε είδουσ βίασ θ οποία καλφπτεται από τθ Σφμβαςθ και κα πρζπει να
εξαςφαλίηονται ςε όλεσ τισ γυναίκεσ που τισ χρειάηονται και ςτα παιδιά τουσ27. Μια πολφ ςθμαντικι πρόβλεψθ του
νόμου 4351/2018 που αφορά ςτισ προςφφγιςςεσ και μετανάςτριεσ που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ ι κινδυνεφουν από
αυτι είναι ότι τουσ παρζχει τθ δυνατότθτα να αναφζρουν τθ βία που αςκικθκε εισ βάροσ τουσ, ακόμα και ςτθν
περίτπωςθ που το κακεςτϊσ τουσ είναι παράτυπο και δεν ζχουν τα απαραίτθτα ζγγραφα για να διαμείνουν νόμιμα
ςτθν Ελλάδα. Σε περιπτϊςεισ επιηωςϊν ζμφυλθσ βίασ χωρίσ χαρτιά θ απζλαςθ δεν επιτρζπεται. Πςον αφορά ςε άνδρεσ
επιηϊντεσ ζμφυλθσ βίασ, εφαρμόηεται το ςχετικό με τθν ζμφυλθ βία κανονιςτικό πλαίςιο. Συγκεκριμζνα, ο νόμοσ για
τθν ενδοοικογενειακι βία ιςχφει για όλα τα μζλθ τθσ οικογζνειασ. Κατά ςυνζπεια, οι διατάξεισ του Ροινικοφ Κϊδικα
προςτατεφουν τόςο τουσ άνδρεσ όςο και τισ γυναίκεσ. Ωςτόςο, οι άνδρεσ επιηϊντεσ δεν καλφπτονται από τισ διατάξεισ
τθσ Σφμβαςθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ (και κατά ςυνζπεια οφτε από τθν ενςωμάτωςι τθσ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία).
Πςον αφορά ςτθν εμπορία ανκρϊπων, οι κυριότερεσ νομοκετικζσ πράξεισ28 ποινικοποιοφν τθν εμπορία ανκρϊπων
τόςο για ςεξουαλικι όςο και για εργαςιακι εκμετάλλευςθ και εγγυϊνται ςτοιχειϊδθ προςταςία και βοικεια ςτα
κφματα, όπωσ υγειονομικι περίκαλψθ, αςφάλεια, πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ για ςυγκεκριμζνεσ θλικιακζσ ομάδεσ,
ψυχολογικι και νομικι υποςτιριξθ. Ο νόμοσ 3875/201029 διαςφαλίηει ότι το εγχϊριο νομικό ςφςτθμα παρζχει ςτα
κφματα τθσ εμπορίασ ανκρϊπων το δικαίωμα να ηθτιςουν αποηθμίωςθ για τθ βλάβθ που υπζςτθςαν30. Ραρά τισ
νομικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ εμπορίασ ανκρϊπων, μόνο τα κφματα ςεξουαλικισ εμπορίασ εμπίπτουν ςτον οριςμό
και ςτο πεδίο τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ, όπωσ περιγράφεται ςτον Νόμο 3500/2006. Αυτόσ ο ςτενόσ οριςμόσ
παραβλζπει άλλεσ μορφζσ ζμφυλθσ βίασ, όπωσ ο εξαναγκαςτικόσ και ο πρϊιμοσ γάμοσ, ο ακρωτθριαςμόσ των
γυναικείων γεννθτικϊν οργάνων, το ςεξ για επιβίωςθ ι ςεξ με ανταλλάγματα, οι οποίεσ παραμζνουν ωσ επί το
πλείςτον ςτο περικϊριο, τόςο ςε νομικό όςο και ςε πολιτικό επίπεδο. Πςον αφορά ςτθν εμπορία παιδιϊν, οι νόμοι
3625/200731 και 3727/200832 προβλζπουν βαριζσ ποινζσ και πρόςτιμα, κακϊσ επίςθσ και βοικεια ςτα κφματα, όπωσ
ςτζγαςθ ςε αςφαλείσ ξενϊνεσ και ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ. Στον τομζα του αςφλου και τθσ μετανάςτευςθσ,

27

Στο ίδιο, ςελ. 29

28

α) Νόμοσ 3064/2002 (μεταφορά τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 20022/629 /JAH του Συμβουλίου τθσ 19θσ Λουλίου 2002 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ τθσ

εμπορίασ ανκρϊπων), β) το προεδρικό διάταγμα 233/2003.
29

Νόμοσ 3875/2010 Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν κατά του Διεκνικοφ Οργανωμζνου Εγκλιματοσ και των τριϊν

Ρρωτοκόλλων αυτισ και ςυναφείσ διατάξεισ.
30

Άρκρο 6, παράγραφοσ 6

31

Νόμοσ 3625/2007 Κφρωςθ, εφαρμογι του Ρροαιρετικοφ Ρρωτοκόλλου ςτθ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ

32

Νόμοσ 3727/2008 Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν προςταςία των παιδιϊν κατά τθσ γενετιςιασ

εκμετάλλευςθσ και κακοποίθςθσ, μζτρα για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και τθν αποςυμφόρθςθ των καταςτθμάτων κράτθςθσ και άλλεσ
διατάξεισ
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ςφμφωνα με τουσ νόμουσ 3386/200533, 3907/201134 και 4251/201435, τα κφματα εμπορίασ ανκρϊπων που
ςυνεργάηονται με τισ δικαςτικζσ και αςτυνομικζσ αρχζσ για τθ ςφλλθψθ και δίωξθ των διακινθτϊν, δικαιοφνται άδεια
διαμονισ ενόσ ζτουσ χωρίσ τζλθ. Ο νόμοσ 4198/2013 προβλζπει ότι οι αναφορζσ ειδικϊν όπωσ οι ψυχολόγοι, οι
ψυχίατροι (κακϊσ και οι παιδοψυχολόγοι) αντιμετωπίηονται ωσ νομικά αποδεικτικά ςτοιχεία και ότι το κφμα ζχει το
δικαίωμα να κατακζςει κεκλειςμζνων των κυρϊν ι εξ αποςτάςεωσ. Τζλοσ, ο νόμοσ 4236/2014 προβλζπει ότι οι
υπθρεςίεσ διερμθνείασ πρζπει να είναι διακζςιμεσ ςε όλουσ τουσ μθ Ζλλθνεσ πολίτεσ κατά τισ ποινικζσ διαδικαςίεσ 36.

Ραρόλο που το ελλθνικό κανονιςτικό πλαίςιο για τθν ζμφυλθ βία είναι αρκετά προθγμζνο, θ εφαρμογι του ςτθν πράξθ
παραμζνει ελλιπισ, λόγω ενόσ αρικμοφ καταγεγραμζνων παραγόντων. Ρρϊτον, ςυχνά οι γνϊςεισ των δθμοςίων
υπαλλιλων και ιδίωσ του αςτυνομικοφ προςωπικοφ περί των ειδικϊν νομικϊν διατάξεων και/ι των νομικϊν εξελίξεων
όςον αφορά ςτα δικαιϊματα προςφυγιςςϊν και μεταναςτϊν που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ είναι περιοριςμζνεσ.
Ρεριςτατικά ςφλλθψθσ επιηωςϊν ζμφυλθσ βίασ από αςτυνομικοφσ κατά τθν υποβολι καταγγελίασ λόγω του
παράτυπου κακεςτϊτοσ τουσ, κακϊσ και περιςτατικά κατά τα οποία οι αςτυνομικοί αποκαρρφνουν τισ επιηϊςεσ όταν
αυτζσ προςζρχονται με ςκοπό να υποβάλουν καταγγελία, ζχουν καταγραφεί από το Νομικό Τμιμα τθσ ΔΛΟΤΛΜΑ. Σε
πολλζσ περιπτϊςεισ, οι επιηϊςεσ/επιηϊντεσ δεν ςυνζχιςαν τθ διαδικαςία λόγω του γεγονότοσ ότι θ αναφορά
περιςτατικοφ ζμφυλθσ βίασ απαιτεί διοικθτικό τζλοσ 50 ευρϊ (εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων ενδοοικογενειακισ
βίασ). Επιπλζον, παρόλο που τα άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ ι εμπορίασ ανκρϊπων δικαιοφνται δωρεάν νομικι
βοικεια, ςπάνια τθν λαμβάνουν ςτθν πράξθ, κακϊσ δεν υπάρχει ςφςτθμα παραπομπϊν μεταξφ τθσ αςτυνομίασ και
των δικαςτθρίων ι των διαφόρων δικθγορικϊν ςυλλόγων. Ρροφανϊσ, θ ζλλειψθ κατάλλθλθσ πλθροφόρθςθσ για τθν
ζμφυλθ βία και τθν εμπορία ανκρϊπων ςυχνά οδθγεί ςτθν αδράνεια όςον αφορά ςτα νομικά τουσ δικαιϊματα. Τζλοσ,
θ απουςία μακροπρόκεςμθσ υποςτιριξθσ και υπθρεςιϊν επανζνταξθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ οικονομικισ
ςτιριξθσ τόςο των ατόμων που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ όςο και των κυμάτων, είναι ζνασ επιπλζον αποτρεπτικόσ
παράγοντασ που αποκαρρφνει τα κφματα.
4.1.2. Το ελλθνικό νομικό πλαίςιο για τα παιδιά
Ραράλλθλα με τουσ προαναφερκζντεσ νόμουσ για τθν ενδοοικογενειακι βία και το trafficking παιδιϊν, ο Ελλθνικόσ

33

Νόμοσ 3386/2005 Είςοδοσ, διαμονι και κοινωνικι ζνταξθ υπθκόων τρίτων χωρϊν ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια

34

Νόμοσ 3907/2011 Μδρυςθ Υπθρεςίασ Αςφλου και Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ

2008/115/ΕΚ «ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ ςτα κράτθ μζλθ για τθν επιςτροφι των παρανόμωσ διαμενόντων υπθκόων τρίτων
χωρϊν» και λοιπζσ διατάξεισ.
35

Νόμοσ 4251/2014 Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ και λοιπζσ διατάξεισ.

36

Νόμοσ 4236/2014.
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Αςτικόσ Κϊδικασ37 (άρκρα 337, 339, 349, 351, 589, 1350 και 1665) ορίηει και τιμωρεί τθ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ
παιδιϊν, τθ ςεξουαλικι επαφι, τον πρϊιμο γάμο, τθν παιδικι πορνεία και προβλζπει επιτροπεία. Άλλεσ
προςτατευτικζσ ενζργειεσ, όπωσ θ υγειονομικι περίκαλψθ, θ ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ, θ παροχι νομικισ βοικειασ,
θ αςφαλισ ςτζγαςθ και θ εκπαίδευςθ των παιδιϊν που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ (τόςο παιδιϊν Ελλινων όςο και
παιδιϊν προςφφγων και μεταναςτϊν), παρζχονται από το γενικό κανονιςτικό πλαίςιο που περιγράφθκε
προθγουμζνωσ. Πςον αφορά ςτα αςυνόδευτα παιδιά πρόςφυγεσ/μετανάςτεσ, ο Νόμοσ 4375/201638 ορίηει ωσ
αςυνόδευτο ανιλικο το πρόςωπο θλικίασ κάτω των 18 ετών, το οποίο φκάνει ςτθν Ελλάδα, χωρίσ να ςυνοδεφεται από
πρόςωπο που αςκεί τθ γονικι του μζριμνα, ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και για όςο χρόνο θ γονικι του
μζριμνα δεν ζχει ανατεκεί ςε κάποιο άλλο πρόςωπο ςφμφωνα με το νόμο και δεν αςκείται ςτθν πράξθ, ι ο ανιλικοσ
που εγκαταλείπεται αςυνόδευτοσ μετά τθν είςοδό του ςτθν Ελλάδα. Ρεριλαμβάνει επίςθσ διατάξεισ για τθν
εκπαίδευςθ, τθν υγειονομικι περίκαλψθ και τθ ςτζγαςθ. Ειδικότερεσ διατάξεισ ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τελευταία
νομοκετικι τροποποίθςθ, τον Νόμο 4554/201839, θ οποία αναμζνεται να παράςχει ζνα πλθρζςτερο ρυκμιςτικό πλαίςιο
για τθν αςφάλεια και τθν προςταςία των αςυνόδευτων ανθλίκων, ςυμπεριλαμβανομζνων όςων επζηθςαν ζμφυλθσ
βίασ, κυρίωσ μζςω τθσ ςφςταςθσ ενόσ ςϊματοσ επαγγελματιϊν κθδεμόνων, οι οποίεσ και οποίοι κα εξουςιοδοτοφνται
να αναλάβουν τθν επιτροπεία αςυνόδευτων ανθλίκων40.

4.2. Σφςτθμα απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία: φορείσ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ
Το ςφςτθμα απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία περιλαμβάνει διαφορετικζσ πολιτικζσ και μια ςειρά υπθρεςιϊν που
παρζχονται τόςο από κρατικοφσ όςο και από μθ κρατικοφσ φορείσ, όπωσ θ αςφάλεια και θ προςταςία, θ υγεία, θ
ςτζγαςθ, θ νομικι προςταςία, οι υπθρεςίεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ επιβίωςθσ και θ ενςωμάτωςθ. Στθν Ελλάδα, οι
κφριοι εμπλεκόμενοι φορείσ είναι: α) το κράτοσ μζςω των διαφόρων δθμόςιων υπθρεςιϊν41, δθλαδι των Υπουργείων
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Ελλθνικόσ Αςτικόσ Κϊδικασ, 1946
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Νόμοσ 4375/2016 για τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου, τθσ Αρχισ Ρροςφυγϊν, τθσ Υπθρεςίασ Υποδοχισ και Αναγνϊριςθσ,

τθσ Δθμιουργίασ Γενικισ Γραμματείασ Υποδοχισ (μεταφορά ςτθν ελλθνικι νομοκεςία των διατάξεων τθσ Οδθγίασ 2013/32 / ΕΚ).
39
40

Νόμοσ 4554/2018 Επιτροπεία αςυνόδευτων ανθλίκων και άλλεσ διατάξεισ
α) Μδρυςθ και διοριςμό Εποπτικοφ Συμβουλίου Επιτροπείασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων , β) ςφςταςθ Διεφκυνςθσ Ρροςταςίασ Αςυνόδευτων

Ανθλίκων ςτο Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ), γ) δθμιουργία Μθτρϊου Κζντρων Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων, δ) τθν
εγγραφι ςτο Μθτρϊο Επιτρόπων επαγγελματιϊν με κατάλλθλα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα, όπωσ επαγγελματικι κατάρτιςθ και εμπειρία,
γλωςςικζσ δεξιότθτεσ.
41

Υπθρεςία Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ (ΥΡΥΤ) είναι μια ανεξάρτθτθ υπθρεςία υπό τον Γενικό Γραμματζα Υποδοχισ του Υπουργείου

Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ. Αποςτολι τθσ Υπθρεςίασ Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ είναι θ αποτελεςματικι διαχείριςθ των υπθκόων τρίτων
χωρϊν που διαςχίηουν τα ελλθνικά ςφνορα χωρίσ νομικά ζγγραφα και/ι διαδικαςίεσ, υπαγοντάσ τουσ/τεσ ςε διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ. Θ
Υπθρεςία Αςφλου είναι ζνα αυτόνομο όργανο που αναφζρει απευκείασ ςτον Υπουργό Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ και είναι υπεφκυνο για τθν
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(κυρίωσ του Υπουργείου Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ, του Υπουργείου Εςωτερικϊν και του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ),
των Γενικϊν Γραμματειϊν (ιδιαίτερα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ των Φφλων), θ Υπθρεςία Αςφλου, θ Υπθρεςία
Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ, θ Ελλθνικι Αςτυνομία, το Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕΕΛΡΝΟ) 42, το
Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ) και τα δθμόςια νοςοκομεία β) θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ, δθλαδι οι
Διμοι43, γ) διεκνείσ οργανϊςεισ δ) διεκνείσ ΜΚΟ και ε) εκνικζσ ΜΚΟ.

Πςον αφορά ςτισ κρατικζσ/δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (α) κακϊσ και εκείνεσ ςε τοπικό επίπεδο (β), το κφριο ζγγραφο που
κακοδθγεί επί του παρόντοσ τθ ςυμμετοχι και τουσ ρόλουσ των διαφόρων βαςικϊν φορζων είναι το «Ρρωτόκολλο
Συνεργαςίασ». Το Ρρωτόκολλο ςχεδιάςτθκε και ςυμφωνικθκε ϊςτε να καλφψει τθν ζωσ τότε απουςία κοινοφ πλαιςίου
διαδικαςιϊν για τον εντοπιςμό, τθν παραπομπι, τθ ςτζγαςθ και τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και
δραςτθριοτιτων υποςτιριξθσ ςε γυναίκεσ πρόςφυγεσ επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ και τα παιδιά τουσ, κακϊσ και ςε
ανφπαντρεσ μθτζρεσ που μεγαλϊνουν μόνεσ τα παιδιά τουσ.

Ρροκειμζνου να ανταποκρικοφν αποτελεςματικά ςτθν προαναφερκείςα ανάγκθ, οι διάφοροι κρατικοί φορείσ ζχουν
αναλάβει ο κακζνασ ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ και ευκφνεσ. Στο πλαίςιο τθσ απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία όπωσ
περιγράφεται ςτο Ρρωτόκολλο, θ ΓΓΙΦ διαδραματίηει ςυντονιςτικό ρόλο και είναι υπεφκυνθ για δράςεισ όπωσ θ
ενθμζρωςθ των διαφόρων φορζων ςχετικά με το ρόλο τουσ, θ επικαιροποίθςθ των κανόνων και διαδικαςιϊν των
ξενϊνων, θ ςυνεργαςία με τισ (Δ)ΜΚΟ για τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν του πλθκυςμοφ των προςφφγων,
κακϊσ και για τθν επίβλεψθ τθσ διανομισ πολφγλωςςου ενθμερωτικοφ υλικοφ ςτθν ομάδα ςτόχο. Το Κζντρο Ζρευνασ
για Θζματα Ιςότθτασ (ΚΕΘΙ) ζχει εποπτικό ρόλο όςον αφορά ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, είναι υπεφκυνο για τθν
πρόςλθψθ και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των διερμθνζων, και για τισ παραπομπζσ των

εξζταςθ των αιτιςεων διεκνοφσ προςταςίασ. Το ΚΕΕΛΡΝΟ είναι ο κρατικόσ αρμόδιοσ φορζασ για τθν ιατρικι και ψυχολογικι αξιολόγθςθ και
παροχι υποςτιριξθσ ςτα Κζντρα Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ και ςτισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ. Θ Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ των Φφλων
(ΓΓΙΦ) είναι θ αρμόδια κυβερνθτικι υπθρεςία για τον ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ πολιτικϊν για τθν
ιςότθτα των φφλων και ιδιαίτερα για τθν ζμφυλθ βία. Το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ) είναι υπεφκυνο για τθ διαχείριςθ των
μθχανιςμϊν παραπομπισ ςε ξενϊνεσ αςυνόδευτων ανθλίκων. Ραρζχει επίςθσ καταλφματα για γυναίκεσ επιηιςαςεσ ζμφυλθσ βίασ. Το Υπουργείο
Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ είναι υπεφκυνο για το ςυνολικό ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι των μεταναςτευτικϊν πολιτικϊν και των πολιτικϊν που
αφοροφν τισ/τουσ πρόςφυγεσ. Το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ είναι επιφορτιςμζνο με τθ διαχείριςθ τθσ δικαςτικισ λειτουργίασ και με τθν ανάπτυξθ
νομοκετικισ πρωτοβουλίασ ςε βαςικοφσ τομείσ τθσ δικαιοςφνθσ, ςτο ζργο του περιλαμβάνεται θ εναρμόνιςθ του κρατικοφ δικαίου με τουσ
κανόνεσ του διεκνοφσ δικαίου. Θ Ειςαγγελία είναι δικαςτικι αρχι ανεξάρτθτθ από τα δικαςτιρια και τθν εκτελεςτικι εξουςία και ζχει ωσ
αποςτολι τθ διατιρθςθ τθσ νομιμότθτασ, τθν υπεράςπιςθ των πολιτϊν και τθ διαςφάλιςθ των κανόνων τθσ δθμόςιασ τάξθσ.
42

Το ΚΕΕΛΡΝΟ ςυνζταξε το Ρρωτόκολλο αντιμετϊπιςθσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ, ζνα πολφ ςθμαντικό εργαλείο για τον ιατρικό τομζα.

43

Οι Διμοι, ωσ υπογράφοντεσ το Ρρωτόκολλο Συνεργαςίασ, είναι επιφορτιςμζνοι να παραπζμπουν, μζςω των Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν τουσ και

των Συμβουλευτικϊν Κζντρων τουσ, επιηιςαςεσ ζμφυλθσ βίασ και τα παιδιά τουσ ςε ξενϊνεσ του δθμοςίου. Είναι επίςθσ υπεφκυνοι για τθ
μεταφορά των δικαιοφχων προσ και από τισ δομζσ ςτζγαςθσ με οχιματα που ανικουν τόςο ςτισ τοπικζσ όςο και ςτισ περιφερειακζσ αρχζσ.
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δικαιοφχων ςτουσ Ξενϊνεσ μζςω των Συμβουλευτικϊν Κζντρων. Θ Γενικι Γραμματεία Υποδοχισ και το Υπουργείο
Εκνικισ Άμυνασ διαςφαλίηουν τον εντοπιςμό και τθν παραπομπι των γυναικϊν τθσ ομάδασ-ςτόχου μζςω τθσ διανομισ
υλικοφ και ενθμερϊνοντάσ τεσ για τθν ευκαιρία να υποςτθριχκοφν από τα Συμβουλευτικά Κζντρα και να φιλοξενθκοφν
ςτουσ ξενϊνεσ. Θ Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Υγείασ ζχει αναλάβει κακικοντα όπωσ ο εντοπιςμόσ και θ διευκόλυνςθ
τθσ διαδικαςίασ παραπομπισ των προςφυγιςςϊν, ιδίωσ ςτισ δομζσ δθμόςιασ υγείασ, αλλά επίςθσ διευκολφνει και
ςυμβάλλει ςτθν ιατρικι τουσ αξιολόγθςθ. Θ Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδοσ και θ Ζνωςθ Ρεριφερειϊν Ελλάδοσ είναι
υπεφκυνεσ για τθν παραπομπι, μζςω των Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν και των Συμβουλευτικϊν Κζντρων των Διμων, των
γυναικϊν τθσ ομάδασ-ςτόχου και των παιδιϊν τουσ ςτουσ ξενϊνεσ, κακϊσ και για τθ μεταφορά τουσ από και προσ τουσ
ξενϊνεσ ι όπου αλλοφ είναι απαραίτθτο. Το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ) ςυμβάλλει ςτθ ςυνολικι
παρακολοφκθςθ του ζργου, παραπζμπει τισ γυναίκεσ και τα παιδιά τουσ ςτουσ ξενϊνεσ και αναλαμβάνει τθ μεταφορά
όταν είναι απαραίτθτο. Θ Ελλθνικι Εταιρία Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΕΤΑΑ) είναι υπεφκυνθ για τθν
εβδομαδιαία παρακολοφκθςθ τθσ διακεςιμότθτασ καταλυμάτων, τθ φφλαξθ δεδομζνων και τθν παροχι –κατόπιν
ζγκριςθσ τθσ ΓΓΛΦ– πλθροφοριϊν που βαςίηονται ςε αυτά τα δεδομζνα. Συμπεραςματικά, το Ρρωτόκολλο Συνεργαςίασ
τθσ ΓΓΛΦ ςυνζβαλε ςτθν υπζρβαςθ των ςθμαντικϊν κενϊν, ςτο ςυντονιςμό των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ περιςτατικϊν
ζμφυλθσ βίασ μεταξφ των διαφόρων κρατικϊν φορζων και, κυρίωσ, ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυμπερίλθψθσ των
προςφυγιςςϊν ςτισ 62 δομζσ κατά τθσ βίασ.

Οι 21 κρατικοί ξενϊνεσ για γυναίκεσ επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ (350 κζςεισ ςτο ςφνολο), οι οποίοι λειτουργοφν, υπό τθν
αιγίδα τθσ ΓΓΛΦ, ςε διάφορεσ πόλεισ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα και διοικοφνται από τουσ Διμουσ (19) και το ΕΚΚΑ (2),
κατανζμονται ωσ εξισ: ςτθ Βόρεια Ελλάδα, ςτθ Κεςςαλονίκθ (2), ςτο Κορδελιό, ςτθν Κομοτθνι, ςτθν Κοηάνθ και ςτα
Λωάννινα· ςτθν Κεντρικι Ελλάδα, ςτο Βόλο, τθ Λάριςα, το Αγρίνιο και τθ Λαμία· ςτθ Νότια Ελλάδα, ςτθν αςτικι περιοχι
τθσ Ακινασ (3 ξενϊνεσ: Αχαρνϊν, ΕΚΚΑ, Διμου Ακθναίων), ςτον Ρειραιά, ςτθν Ράτρα, ςτθν Τρίπολθ· ςτα νθςιά όδο,
Λζςβο, Κζρκυρα και ςτο Θράκλειο και τα Χανιά τθσ Κριτθσ44. Ραρόλο που οι 21 κρατικοί ξενϊνεσ είναι κατ’ αρχιν
διακζςιμοι και ςε προςφφγιςςεσ που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ, ζχουν εντοπιςτεί διάφοροι λόγοι που κακιςτοφν τθν
προςβαςιμότθτά τουσ περιοριςμζνθ. Θ ςυνολικι χωρθτικότθτα αυτϊν των καταφυγίων, οι διάςπαρτεσ τοποκεςίεσ τουσ
και θ ζλλειψθ υπθρεςιϊν διερμθνείασ είναι παράγοντεσ που δθμιουργοφν πρακτικοφσ φραγμοφσ είτε ςτθν
προςβαςιμότθτα είτε ςτθν αποτελεςματικι κάλυψθ των αναγκϊν των επιηωςϊν προςφυγιςςϊν. Αςφαλι ςπίτια, όπου
οι επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ μποροφν να ςτεγαςτοφν ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, προςφζρονται επίςθσ από 4
ΜΚΟ ςτθν Ακινα (Mother Theresa, Mosaico, Orange House, Jafra Foundation) και υπάρχει ζνασ (1) ξενϊνασ
αποκλειςτικά για κφματα εμπορίασ ανκρϊπων (Damaris). Δεν υπάρχουν αςφαλι καταλφματα και/ι ξενϊνεσ όπου
μποροφν να φιλοξενθκοφν άντρεσ επιηϊντεσ ζμφυλθσ βίασ. Επιπλζον, τα προγράμματα ςτζγαςθσ (ESTIA) που υλοποιεί
θ UNHCR και ςυνεργαηόμενεσ ΜΚΟ προβλζπουν ζναν αρικμό κζςεων για τθ ςτζγαςθ ζκτακτων περιςτατικϊν γυναικϊν
44

http://www.isotita.gr/emfyli-via/
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και αντρϊν που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ. Ωςτόςο, είναι αρκετά ςφνθκεσ να επιςτρζφουν τα άτομα που επζηθςαν
ζμφυλθσ βίασ ςτο ςκλθρό περιβάλλον του ςυνωςτιςμοφ ςτισ δομζσ φιλοξενίασ, μζχρισ ότου θ μεταφορά και θ διαμονι
τουσ ςτθν θπειρωτικι χϊρα δρομολογθκοφν από τθν UNHCR και τισ ςυνεργαηόμενεσ ΜΚΟ. Πςον αφορά ςτα
αςυνόδευτα ανιλικα45, αυτά ςτεγάηονται ςε ξενϊνεσ διαφόρων ΜΚΟ (όπωσ ARSIS, PRAKSIS, METAδράςθ, Med.in,
Θλιακτίδα, ΣΜΑ, Δίκτυο Μζλιςςα, Αποςτόλθ, Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ), κακϊσ και ςε ξενοδοχεία που διαχειρίηεται
ο ΔΟΜ (και ςυνεργάτεσ), όταν υπάρχουν ζκτακτα περιςτατικά, ςφμφωνα με τθν τελευταία νομοκετικι τροποποίθςθ,
τον νόμο 4554/201846. Επιπλζον, καταλφματα για αςυνόδευτα ανιλικα παρζχονται ςε: ΚΥΤ, αςφαλείσ ηϊνεσ προςταςίασ
εντόσ των ανοιχτϊν δομϊν φιλοξενίασ (safe zones), ανοικτζσ δομζσ προςωρινισ φιλοξενίασ, άτυπεσ ρυκμίςεισ
ςτζγαςθσ, διαμερίςματα υποςτθριηόμενθσ αυτόνομθσ διαβίωςθ και προςτατευτικι φφλαξθ.

Πςον αφορά ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ για άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ, ζχει ςθμειωκεί ςθμαντικι πρόοδοσ ςτον
τομζα τθσ γενικισ ιατρικισ, μζςω τθσ πρόςφατθσ ςφνταξθσ του Ρρωτοκόλλου αντιμετϊπιςθσ ςεξουαλικισ
κακοποίθςθσ που ειςιχκθ και ευρζωσ διαδόκθκε από το ΚΕΕΛΡΝΟ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ κεραπεία με PEP οφείλει
να είναι διακζςιμθ ςε όλα τα νοςοκομεία τθσ Ελλάδασ. Σε περίπτωςθ που ζνα νοςοκομείο δε διακζτει αυτι τθ
κεραπεία, είναι υποχρεωμζνο να τθν αποκτιςει αμζςωσ, όταν προκφψει τζτοια ανάγκθ, χωρίσ να παραπζμψει τθν
επιηϊςα/τον επιηϊντα ςε άλλο νοςοκομείο. Θ ευρεία διάδοςθ τθσ PEP μεταξφ των διάφορων κρατικϊν ιατρικϊν
φορζων ζχει εξαςφαλιςτεί με τθ βοικεια τθσ UNFPA και τθσ UNHCR ςε προθγοφμενα ςτάδια. Θ ενίςχυςθ των
δεξιοτιτων και τθσ τεχνογνωςίασ των ΜΚΟ και των κρατικϊν/τοπικϊν φορζων ςτθν παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν κατά
τθ διαχείριςθ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ, που ξεκίνθςαν διάφοροι φορείσ (π.χ. IRC, UNHCR, UNFPA, IOM, ΔΛΟΤΛΜΑ)
ενίςχυςαν τισ ικανότθτεσ απόκριςθσ του προςωπικοφ. Σθμαντικό βιμα προόδου είναι θ αυξανόμενθ ςυμμετοχι του
ΚΕΕΛΡΝΟ ςτισ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ ςτισ τοποκεςίεσ διαμονισ και ςτα ΚΥΤ. Ωςτόςο,
εξακολουκοφν να υπάρχουν ςοβαρά κενά ςτισ δυνατότθτεσ απόκριςθσ. Ο αρικμόσ του προςωπικοφ είναι ςυχνά
ανεπαρκισ, θ κινθτικότθτα και αντικατάςταςθ προςωπικοφ υψθλι και μεγάλο μζροσ του προςωπικοφ απαςχολείται με
βραχυπρόκεςμεσ ςυμβάςεισ, χωρίσ εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ ςε κζματα ζμφυλθσ βίασ ι ανίκανο να αναλάβει όλεσ τισ
πτυχζσ τθσ διαχείριςθσ τζτοιων περιςτατικϊν.

Οι νομικζσ υπθρεςίεσ και ιδίωσ θ νομικι βοικεια και θ δυνατότθτα νομικισ εκπροςϊπθςθσ ςτα δικαςτιρια (ποινικά,
αςτικά και διοικθτικά) διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο κατά τθ διαδικαςία διαχείριςθσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ.
Ζχει επιςθμανκεί47 ότι από το 2015 παρατθρείται μια αξιοςθμείωτθ απουςία υπθρεςιϊν παροχισ νομικισ βοικειασ
(ςυμπεριλαμβανομζνου του κόςτουσ των δικαςτικϊν εξόδων) όςον αφορά ςτθν απόκριςθ ςτθν ζμφυλθ βία. Θ

45
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Νόμοσ 4554/2018, Επιτροπεία αςυνόδευτων ανθλίκων και άλλεσ διατάξεισ.
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πλειονότθτα των διεκνϊν οργανιςμϊν, κακϊσ και οι δθμόςιεσ δομζσ κατά τθσ βίασ παρζχουν νομικι
βοικεια/ςυμβουλευτικι, αλλά όχι εκπροςϊπθςθ. Αν και το ςφςτθμα δωρεάν νομικισ βοικειασ (Νόμοσ 3226/2004)
προςφζρει κεωρθτικά μια νομικι/κεςμικι επιλογι, ςτθν πράξθ οι περιςςότεροι επιηϊντεσ/επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ δεν
ζχουν εφκολθ πρόςβαςθ εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ υπθρεςιϊν διερμθνείασ, τθσ ζλλειψθσ και/ι τθσ ελλιποφσ
διακεςιμότθτασ δικθγόρων ευαιςκθτοποιθμζνων ςχετικά με κζματα ζμφυλθσ βίασ και δικθγόρων ικανϊν να
αλλθλεπιδροφν αποτελεςματικά με πολιτιςμικά ποικίλο πελατολόγιο. Επιπλζον, όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, δεν
υπάρχει επί του παρόντοσ κανζνα ςφςτθμα παραπομπισ μεταξφ τθσ αςτυνομίασ και των δικθγορικϊν ςυλλόγων για τθν
παροχι βοικειασ ςε επιηϊςεσ/επιηϊντεσ που επικυμοφν να κάνουν το πρϊτο βιμα νομικισ προςφυγισ, δθλαδι να
υποβάλουν καταγγελία. Κατά ςυνζπεια, θ πλειοψθφία των επιηωςϊν/ϊντων προςφφγων δεν ζχει μζςα για να αςκιςει
πλιρωσ τα δικαιϊματά τθσ και ςτερείται τθσ απαραίτθτθσ υποςτιριξθσ για τθ λιψθ νομικϊν μζτρων και τθν ίςθ
πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ.

Θ προςβαςιμότθτα ςτισ υπάρχουςεσ υπθρεςίεσ απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθ
δυνατότθτα υπζρβαςθσ των γλωςςικϊν εμποδίων. Ραρόλο που ο αρικμόσ των διερμθνζων/πολιτιςτικϊν
διαμεςολαβθτϊν/-τριϊν παραμζνει ανεπαρκισ μζχρι ςιμερα, με αρνθτικό αντίκτυπο ςτθν πραγματικι εξυπθρζτθςθ,
ζχει ςθμειωκεί ςθμαντικι πρόοδοσ μζςω του προγράμματοσ PHILOS του ΚΕΕΛΡΝΟ, το οποίο ζχει παράςχει διερμθνείσ
ςε ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ και ΚΥΤ. Το ΚΕΚΛ ζχει επίςθσ εξοπλίςει τισ υπθρεςίεσ των Συμβουλευτικϊν Κζντρων και
των ξενϊνων με διερμθνείσ. Επιπροςκζτωσ, οριςμζνοι από τουσ Διμουσ (Ακινα, Κεςςαλονίκθ) ζχουν ςτελεχϊςει τισ
υπθρεςίεσ τουσ με ζναν αρικμό διερμθνζων (6), κυρίωσ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ςτζγαςισ τουσ, π.χ. REACT ςτθ
Κεςςαλονίκθ. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να υπογραμμιςτεί ότι, κατά τθ διάρκεια των ετϊν 2017 και 2018, διάφοροι
φορείσ (π.χ. DRC, Λςπανικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ) άρχιςαν να προςφζρουν δωρεάν υπθρεςίεσ διερμθνείασ ςε άλλεσ ΜΚΟ,
κακϊσ και ςτο κράτοσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυνοδείασ ςτα δθμόςια νοςοκομεία). Το ίδιο ιςχφει και για τθν ΜΚΟ
METAδράςθ, θ οποία διακζτει τθ μεγαλφτερθ ομάδα διερμθνζων ςτθν Ελλάδα και παρζχει υπθρεςίεσ διερμθνείασ ςτα
Δθμόςια Νοςοκομεία44 και ςε άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι ΜΚΟ κατόπιν αιτιματοσ, μζςω ςυμβάςεων με κρατικά ι/και
ιδιωτικά κεφάλαια. Συνολικά, το πρόβλθμα με τθν διερμθνεία εξακολουκεί να υφίςταται, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τισ ςπάνιεσ
γλϊςςεσ, δθμιουργϊντασ πραγματικά εμπόδια ςτθν πρόςβαςθ ςτισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ ζμφυλθσ βίασ.

Πςον αφορά ςτθ διαςφάλιςθ τθσ επιβίωςθσ, χρθματικά επιδόματα παρζχονται κυρίωσ μζςω ςυμπράξεων τθσ UNHCR,
ενϊ θ UNHCR ζχει και τθν ευκφνθ τθσ επικφρωςθσ των ςτοιχείων. Στθν περίπτωςθ ατόμων που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ
και, ιδιαίτερα ςτο πλαίςιο τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ, θ διανομι μετρθτϊν μπορεί να γίνει πραγματικά δφςκολθ ςε
περιπτϊςεισ όπου ο δράςτθσ είναι το μζλοσ τθσ οικογζνειασ που δικαιοφται μετρθτά –οι προςπάκειεσ διαχωριςμοφ
των καρτϊν ανάλθψθσ αποδεικνφονται ςτθν πράξθ αρκετά περίπλοκεσ. Ζνα κετικό μζτρο που ςυμβάλλει ςτθν
48

Για τον κατάλογο των νοςοκομείων, όπου θ METAδράςθ προςφζρει τισ υπθρεςίεσ διερμθνείασ τθσ, δείτε εδϊ: https://bit.ly/2IETfCX
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υποςτιριξθ τθσ οικονομικισ ανεξαρτθςίασ των επιηωςϊν ζμφυλθσ βίασ υιοκετικθκε πρόςφατα από τον ΟΑΕΔ 49.
Σφμφωνα με το μζτρο αυτό, πολλοί δικαιοφχοι χωρίσ μόνιμθ διεφκυνςθ (π.χ. άςτεγεσ/οι, αιτοφντεσ άςυλο/πρόςφυγεσ
που κατοικοφν ςε καταλιψεισ/άτυπα καταλφματα, επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ ςε ξενϊνεσ) μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ
εγγραφισ ςτον ΟΑΕΔ. Μια τζτοια εξζλιξθ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ, δεδομζνου ότι προςφζρει πρόςβαςθ ςε διάφορεσ
υπθρεςίεσ (π.χ. δωρεάν μεταφορά, δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοινωνικϊν παροχϊν) και επιλφει μια ςειρά
ηθτθμάτων διαβίωςθσ που αντιμετωπίηουν τα άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ.

Ζνα ακόμα κζμα είναι θ ελλιπείσ και μθ ομοιόμορφα κατανεμθμζνεσ εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ για άνδρεσ επιηϊντεσ
και παιδιά που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ. Θ ΔΛΟΤΛΜΑ (Ακινα, Κεςςαλονίκθ, Λάριςα, Λζςβοσ) και το ΕΣΡ (Ακινα,
Κεςςαλονίκθ) προςφζρουν διαχείριςθ περιςτατικϊν ςε άνδρεσ επιηϊντεσ ςε αςτικζσ περιοχζσ και ςτισ ανοιχτζσ δομζσ
μζςω παραπομπϊν. Θ ΔΛΟΤΛΜΑ ζχει επίςθσ μια ςυνιςτϊςα male engagement ςτθν παρζμβαςι τθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ
προςταςίασ και τθσ πρόλθψθσ. Οι ΓΧΣ παρζχουν ψυχολογικι και ιατρικι βοικεια ςε άνδρεσ επιηϊντεσ ςτθν Ακινα, με
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα κφματα βαςανιςτθρίων. Θ Βαβζλ ςτθν Ακινα προςφζρει παρόμοιεσ υπθρεςίεσ. Σε γενικζσ
γραμμζσ, θ ςτιριξθ των ανδρϊν επιηϊντων εξακολουκεί να βρίςκεται ςε εξζλιξθ ςτο πλαίςιο του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ
απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία όςον αφορά ςε οριςμζνεσ πτυχζσ του, δθλαδι εξειδικευμζνουσ επαγγελματίεσ και
τεχνογνωςία, αςφαλι ςτζγαςθ και επιλογζσ ςτζγθσ, ςφςτθμα παραπομπϊν. Σε ανιλικεσ/ουσ που επζηθςαν ζμφυλθσ
βίασ προςφζρονται υπθρεςίεσ γενικισ προςταςίασ από τουσ Φορείσ Ρροςταςίασ Ανθλίκων (κρατικζσ και μθ
κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ). Ραρά το γεγονόσ ότι πολλοί ειδικοί εξζφραςαν τθν ανθςυχία τουσ ςχετικά με τθν ζλλειψθ
ξεχωριςτισ ςυνιςτϊςασ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ προςταςίασ ανθλίκων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςεξουαλικισ
κακοποίθςθσ, εξακολουκεί να υπάρχει θ ανάγκθ να ςυμπεριλθφκοφν ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ τθσ ζμφυλθσ βίασ ςτο
ςφςτθμα παιδικισ προςταςίασ. Ενδεικτικά: φπαρξθ εξειδικευμζνων οδϊν και διαδικαςιϊν για παιδιά που επζηθςαν
ζμφυλθσ βίασ, παροχι υπθρεςιϊν ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ από εξειδικευμζνεσ/ουσ επαγγελματίεσ, αποδοχι και
εφαρμογι των κανόνων διαςφάλιςθσ παιδικισ προςταςίασ από όλο το προςωπικό ςτισ δομζσ ςτζγαςθσ αςυνόδευτων
ανθλίκων.

Συςτατικό ςτοιχείο τθσ απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία αποτελεί θ ζνταξθ, ιδιαίτερα θ ενδυνάμωςθ των ατόμων που
επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ και θ ενίςχυςθ των προοπτικϊν τουσ για μια καλφτερθ ηωι. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, θ
επαγγελματικι ςυμβουλευτικι που προςφζρει το εκνικό ςφςτθμα απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία, κακϊσ και θ
διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτον ΟΑΕΔ που αναφζρκθκε προθγουμζνωσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ, αλλά θ πλειοψθφία
των επιηϊντων/ωςϊν προςφφγων/φυγιςςϊν και μεταναςτϊν/ςτριϊν αποκλείεται τελικά λόγω των γλωςςικϊν
εμποδίων. Θ απουςία προγραμμάτων ζνταξθσ καλφπτεται εν μζρει από πρωτοβουλίεσ που αναλαμβάνουν ΜΚΟ και
οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, οι οποίεσ λειτουργοφν ςε διάφορα κοινοτικά κζντρα ςτισ αςτικζσ περιοχζσ και
49
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παρζχουν ςτισ γυναίκεσ αςφαλείσ χϊρουσ και ςτον πλθκυςμό των προςφφγων ςυνολικά υποςτιριξθ όςον αφορά ςτθν
ζνταξθ, κυρίωσ μζςω εκπαιδευτικϊν και ψυχοκοινωνικϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και δραςτθριοτιτων γυναικείασ
ενδυνάμωςθσ. Ραρόλο που οι προςεγγίςεισ και οι τρόποι λειτουργίασ τουσ διαφζρουν ςθμαντικά, είναι ςθμαντικό να
αναφζρουμε μερικζσ από αυτζσ τισ οργανϊςεισ: το Δίκτυο Μζλιςςα και θ Chora (Ακινα), τα κζντρα Blue Dot και τα
Κζντρα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του Solidarity Now (ςτθν Ακινα και τθ Κεςςαλονίκθ), το Mosaik και το Tapuat (ςτθ
Λζςβο).

Πλεσ οι προαναφερκείςεσ εξελίξεισ και διαδικαςίεσ αποτελοφν ςθμαντικά βιματα προσ μια προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτα
δικαιϊματα των επιηωςϊν/ϊντων όςον αφορά ςτον τομζα τθσ ζμφυλθσ βίασ. Εντοφτοισ, εξακολουκοφν να υπάρχουν
κενά ςτισ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ, υπάρχει μόνο μερικι κάλυψθ
ςε αςτικζσ περιοχζσ (Ακινα και Κεςςαλονίκθ), ενϊ ςτθ Λζςβο οι υπάρχοντεσ φορείσ δεν μποροφν να καλφψουν όλεσ
τισ ανάγκεσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο αρικμόσ των περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ αυξάνεται ςτακερά 50 όχι μόνο ωσ
αποτζλεςμα τθσ ανάπτυξθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν, αλλά και ωσ αποτζλεςμα δράςεων πρόλθψθσ και ενδυνάμωςθσ
που οδιγθςαν ςε περιςςότερεσ αυτοπαραπομπζσ και αποκαλφψεισ, όπωσ επιβεβαιϊνεται από τθ διεκνι εμπειρία και
γνϊςθ ςχετικά με το φαινόμενο τθσ ζμφυλθσ βίασ, γνωςτοφ ωσ φαινόμενου του παγόβουνου, τοποκζτθςθ που εξθγεί
ότι με τθν αναγνϊριςι του ωσ κοινωνικοφ φαινομζνου αυξάνεται θ ορατότθτα του.

Θ ενότθτα που ακολουκεί καταγράφει τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςτισ τζςςερισ (4) περιοχζσ τθσ ζρευνασ, εςτιάηοντασ
ςτισ βαςικζσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ατόμων που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ που παρζχονται από κρατικοφσ και μθ
κρατικοφσ φορείσ ςε ανοικτά κζντρα φιλοξενίασ και αςτικά περιβάλλοντα. Στόχοσ είναι να δοκεί μια γενικι εικόνα τθσ
κατάςταςθσ και να εντοπιςτοφν και να αξιολογθκοφν τα περιφερειακά κενά και οι ανάγκεσ που δεν καλφπτονται.
4.2.1. Ρεριφζρεια Αττικισ
Στθν περιοχι τθσ Ακινασ, 14.700 αιτοφντεσ/οφςεσ άςυλο και πρόςφυγεσ/προςφφγιςςεσ φιλοξενοφνται ςιμερα ςε
δομζσ ςτζγαςθσ που χρθματοδοτοφνται από τθν UNHCR (πρόγραμμα ESTIA)51. Επιπλζον, ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ
προςφφγων βρίςκονται ςε ποικίλεσ άλλεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ. Αρκετοί εξειδικευμζνοι φορείσ διαχείριςθσ
περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ, όπωσ θ ΔΛΟΤΛΜΑ, θ Solidarity Now, το ΕΣΡ και θ Μζλιςςα, βοθκοφν επί του παρόντοσ με
μερικι ι ολικι διαχείριςθ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ, δθλαδι παρζχοντασ μια ςειρά υπθρεςιϊν που απαιτοφνται για
τθν ορκι διαχείριςθ κάκε περιςτατικοφ. Στισ πζντε (5) ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ που βρίςκονται ςτθν Αττικι (Σχιςτό,
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Σκαραμαγκάσ, Ελαιϊνασ, Μαλακάςα, Λαφριο), το ΚΕΕΛΡΝΟ είναι ο κφριοσ φορζασ αναφοράσ, ο οποίοσ ανταποκρίνεται
ςτισ ανάγκεσ ενόσ πλθκυςμοφ προςφφγων που αρικμεί περίπου 6.323 άτομα52.

Πςον αφορά ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ: Στον αςτικό ιςτό τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Ακινασ παρζχεται ιατρικι
περίκαλψθ από τα δθμόςια νοςοκομεία που ςυνεπικουροφνται από διεκνείσ ΜΚΟ, όπωσ οι ΓΧΣ, MdM και PRAKSIS, οι
οποίεσ προςφζρουν ιατρικζσ υπθρεςίεσ και/ι λειτουργοφν κλινικζσ για τισ/τουσ πρόςφυγεσ53. Το ΚΕΕΛΡΝΟ, ο
διοριςμζνοσ από το κράτοσ φορζασ, παρζχει επίςθσ ιατρικι περίκαλψθ ςτισ πζντε (5) προαναφερκείςεσ ανοικτζσ
δομζσ φιλοξενίασ (καταυλιςμοφσ) μζςω του προγράμματοσ PHILOS (ολοκλθρωμζνθ επείγουςα παρζμβαςθ υγείασ για
τθν «προςφυγικι κρίςθ»). Επιπλζον, υπάρχει γιατρόσ του πολεμικοφ ναυτικοφ ι ςτρατιωτικόσ γιατρόσ ςε κάποιεσ
δομζσ φιλοξενίασ ςτθν Αττικι, όπωσ ο Σκαραμαγκάσ, το Λαφριο και ο Ελαιϊνασ. Είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι
δεν υπάρχει τυπικι απαίτθςθ για αυτοφσ τουσ επαγγελματίεσ να ζχουν εκπαιδευτεί ςε κζματα κλινικισ αντιμετϊπιςθσ
τθσ ζμφυλθσ βίασ, παρόλο που δζχονται και αντιμετωπίηουν τζτοια περιςτατικά. Τζλοσ, θ PEP είναι διακζςιμθ ςε
τακτικι βάςθ ςε όλα τα νοςοκομεία τθσ περιοχισ κακϊσ και ςτθν πολυκλινικι των ΓΧΣ54.

Πςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ ςτζγαςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ/ξενϊνεσ: οι κρατικοί φορείσ, όπωσ το ΕΚΚΑ διαχειρίηονται
τουσ μθχανιςμοφσ παραπομπισ για τθν τοποκζτθςθ αςυνόδευτων ανθλίκων ςε ξενϊνεσ και ςτουσ δφο ξενϊνεσ
ζκτακτθσ ανάγκθσ για επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ. Τζςςερα (4) διαμερίςματα που διαχειρίηεται το κράτοσ και ο Διμοσ 55
διατίκενται ςε ενιλικεσ επιηϊςεσ (περίπου 80 κζςεισ). Στθν περίπτωςθ που μια γυναίκα ςυνοδεφεται από τα παιδιά
τθσ, το επιτρεπτό όριο θλικίασ ςε ζναν δθμόςιο ξενϊνα είναι 12 για τα αγόρια και 18 για τα κορίτςια. Οι ίδιοι
περιοριςμοί ιςχφουν και για τισ επιηϊςεσ που φιλοξενοφνται ςτουσ ξενϊνεσ του ΕΚΚΑ. Τα άνωκεν ςυχνά λειτουργοφν
ωσ εμπόδιο και αποτελοφν πθγι απογοιτευςθσ, ιδίωσ όταν οι φορείσ που παρζχουν υπθρεςίεσ απόκριςθσ ςτθν
ζμφυλθ βία αναηθτοφν καταλφματα επείγουςασ ανάγκθσ για ςθμαντικό αρικμό επιηωςϊν και επιηϊντων προςφφγων.
Συνεργαηόμενεσ με τθν UNHCR ΜΚΟ (όπωσ SN, ΕΑΤΑ, PRAKSIS, ARSIS) παρζχουν επίςθσ ςτζγθ επείγουςασ ανάγκθσ ςε
άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ςτζγαςθσ ESTIA. Ραρά τισ προςπάκειεσ που ζχουν
καταβλθκεί, τα καταλφματα που προςφζρουν οι εταίροι δεν ανταποκρίνονται αποτελεςματικά ςτθ ηιτθςθ και ςυχνά
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UNHCR, Greece: Site Profiles, July 2018, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/65334.pdf
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Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι το προςωπικό που προςφζρει φροντίδα ςπάνια ειδικεφεται ςτθν ζμφυλθ βία και οποιαδιποτε ςχετικι εκπαίδευςθ

που ζχει λάβει είναι περιςταςιακι.
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Από τον Φεβρουάριο του 2018, ςφμφωνα με τθν ΚΕΕΛΡΝΟ, υπάρχουν 93 νοςοκομεία ςτθν Ελλάδα (με τθν προςκικθ τθσ Κλινικισ των ΓΧΣ) που

προςφζρουν PEP, είτε ςτα Τμθματα Λοιμωδϊν Νοςθμάτων ι ςτα Εξωτερικά Λατρεία για HIV+ αςκενείσ, ςε τακτικι βάςθ ςτθν θπειρωτικι χϊρα και
τα νθςιά. Ρζρα από αυτά τα νοςοκομεία, όλα τα δθμόςια ελλθνικά νοςοκομεία ζχουν τθν εντολι να διατθροφν και να ανανεϊνουν επαρκείσ
ποςότθτεσ αντιρετροϊκισ κεραπείασ για να καλφψουν ζκτακτα περιςτατικά όςον αφορά τθν ζκκεςθ ςτον HIV. Τα κεντρικά ςθμεία για τθν PEP
κατανζμονται ςε όλθ τθ χϊρα.
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Ζνα του Διμου Ακθναίων, δφο του ΕΚΚΑ και ζνα τθσ ΓΓΛΦ.
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απαιτείται αρκετόσ χρόνοσ (κάποιεσ φορζσ ζωσ και 1-3 μινεσ) πριν δοκεί επίςθμθ απάντθςθ. Κατά τθ διάρκεια αυτισ
τθσ περιόδου αναμονισ μιασ επίςθμθσ απάντθςθσ, ςτα άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ παρζχεται προςωρινι
ςτζγαςθ ςυνικωσ ςε ξενοδοχεία, μια λφςθ με ςθμαντικοφσ κινδφνουσ για τθν αςφάλεια. Το πρόγραμμα ςτζγαςθσ που
χρθματοδοτείται από τθν UNHCR είναι ανοιχτό ςε άνδρεσ επιηϊντεσ ζμφυλθσ βίασ56, κακϊσ δεν υπάρχει τζτοια παροχι
από το υφιςτάμενο εκνικό ςφςτθμα. Ωςτόςο ο ίδιοσ τφποσ εμποδίων που περιγράφεται αμζςωσ πιο πάνω αποτρζπει
τθν εφκολθ και ζγκαιρθ πρόςβαςθ ςε αυτό.
Πςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ νομικισ βοικειασ57: ΜΚΟ, όπωσ το ΕΣΡ, θ ΔΛΟΤΛΜΑ και θ Solidarity Now, παρζχουν νομικι
βοικεια (ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ εκπροςϊπθςθσ ςτο δικαςτιριο) ςε αςτικζσ περιοχζσ ςε επιηϊςεσ και επιηϊντεσ
ζμφυλθσ βίασ. Θ δωρεάν νομικι βοικεια από το κράτοσ διατίκεται μζςω του Δικθγορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν. Ωςτόςο,
όπωσ κα αναλυκεί λεπτομερϊσ ςτο επόμενο κεφάλαιο, το κρατικό ςφςτθμα δωρεάν νομικισ βοικειασ είναι ελάχιςτα
προςπελάςιμο ςτον προςφυγικό/μεταναςτευτικό πλθκυςμό που επζηθςε ζμφυλθσ βίασ λόγω του μικροφ αρικμοφ των
διακζςιμων δικθγόρων και τθσ ζλλειψθσ υπθρεςιϊν διερμθνείασ. ΜΚΟ όπωσ θ ARSIS, θ PRAKSIS και θ Solidarity Now
παρζχουν νομικι βοικεια ςε ανιλικα άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ, αν και ςτθν πράξθ εντοπίηονται και
αναφζρονται ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ.

Πςον αφορά ςτισ ψυχοκοινωνικζσ υπθρεςίεσ: Ειδικοί φορείσ διαχείριςθσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ, όπωσ θ
ΔΛΟΤΛΜΑ, το ΕΣΡ, θ Solidarity Now αλλά και άλλεσ οργανϊςεισ, όπωσ θ Μζλιςςα, θ Βαβζλ, θ Hestia Hellas και οι
διεκνείσ ΜΚΟ ΓΧΣ και MdM παρζχουν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτον αςτικό ιςτό ςε επιηϊςεσ και επιηϊντεσ. Λίγοι
από αυτοφσ τουσ φορείσ, όπωσ θ SN και θ Βαβζλ, παρζχουν επίςθσ ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςε ανιλικα που
επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ, κυρίωσ ςτο πλαίςιο τθσ ςτιριξθσ τθσ οικογζνειασ. Ψυχολογικι ςτιριξθ ςε επιηϊςεσ παρζχεται
επίςθσ εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ ςτα επτά (7) Κρατικά Συμβουλευτικά Κζντρα και τουσ τζςςερεισ (4) Ξενϊνεσ, υπό ειδικό
πρόγραμμα περιοριςμζνου αρικμοφ ςυνεδριϊν. Το ΚΕΕΛΡΝΟ προςφζρει ψυχολογικζσ υπθρεςίεσ ςε επιηϊςεσ και
επιηϊντεσ ςτισ ανοικτζσ δομζσ φιλοξενίασ, ςυχνά όμωσ με τθ βοικεια επαγγελματιϊν χωρίσ ι με ελάχιςτθ
προθγοφμενθ κατάρτιςθ ςχετικά με τθν ζμφυλθ βία.

Πςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ διερμθνείασ: Στον αςτικό ιςτό οι υπθρεςίεσ διερμθνείασ παρζχονται από κρατικοφσ
φορείσ, όπωσ το ΚΕΚΛ (ςτα Συμβουλευτικά Κζντρα και τουσ Ξενϊνεσ) και από διερμθνείσ των Διμων που είναι
διακζςιμοι ςτα Κζντρα Ζνταξθσ Μεταναςτϊν Ακινασ και Ρειραιά. Υπθρεςίεσ διερμθνείασ ςτον αςτικό ιςτό παρζχονται
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Συμπεριλαμβάνονται διαμερίςματα που φιλοξενοφν ΛΟΑΤΚΛ άτομα.
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Με τισ υπθρεςίεσ νομικισ βοικειασ εννοοφμε τθ βοικεια και όχι μόνο τθν παροχι ςυμβουλϊν ςε νομικά κζματα. Θ νομικι βοικεια μπορεί να

περιλαμβάνει ι όχι εκπροςϊπθςθ ςτο δικαςτιριο. Στθν τρζχουςα ενότθτα γίνεται αναφορά ςτο εάν οι φορείσ νομικισ βοικειασ παρζχουν και
εκπροςϊπθςθ ςτο δικαςτιριο.
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επίςθσ από τοπικζσ και διεκνείσ ΜΚΟ, όπωσ θ METAδράςθ. Οι διερμθνείσ του ΚΕΕΛΡΝΟ και των διεκνϊν ΜΚΟ είναι
διακζςιμεσ/οι ςτο πλαίςιο των ανοιχτϊν δομϊν φιλοξενίασ. Ωςτόςο, παρατθρείται ζλλειψθ υπθρεςιϊν διερμθνείασ 24
ϊρεσ το 24ωρο και, ιδιαίτερα, ζλλειψθ γυναικϊν διερμθνζων, ιδίωσ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, όπωσ τα δθμόςια
νοςοκομεία και τα αςτυνομικά τμιματα. Θ ζλλειψθ διερμθνείασ και/ι θ περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε αυτι ευκφνονται
ςυχνά για τθ δυςκολία των ατόμων που επζηθςαν να καταφφγουν ςε ζνδικα μζςα. Συνδζονται επίςθσ με τθ μείωςθ τθσ
ποιότθτασ των παρεχόμενων ιατρικϊν υπθρεςιϊν ι τθν περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε αυτζσ (ςε γιατροφσ και δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ εν γζνει). Αυτά μποροφν με τθ ςειρά τουσ να οδθγιςουν ςε μείωςθ των αναφορϊν περιςτατικϊν και, κατά
ςυνζπεια, να διαταράξουν ολόκλθρθ τθ διαδικαςία παραπομπισ.

Πςον αφορά ςτο ςφςτθμα παραπομπϊν: Στα πλαίςια των περιςςότερων ανοιχτϊν δομϊν φιλοξενίασ, το ΚΕΕΛΡΝΟ
ζχει διορίςει πρόςωπα αναφοράσ ζμφυλθσ βίασ και το ςφςτθμα παραπομπϊν μεταξφ των φορζων επικαιροποιείται
κατά τθ διάρκεια των διάφορων ςυναντιςεων (π.χ. Συμβοφλιο Ρροςταςίασ, Συμβοφλιο Ρροςταςίασ Ανθλίκων). Σε όλεσ
τισ δομζσ φιλοξενίασ, εκτόσ από τθν Ελευςίνα, υπάρχει ςφςτθμα παραπομπισ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ53.

Πςον αφορά ςτα προγράμματα πρόλθψθσ: θ UNICEF, μζςω των εταίρων τθσ, διεξάγει προγράμματα πρόλθψθσ, όπωσ
ενθμερωτικζσ ςυνεδρίεσ ςχετικά με τθν ζμφυλθ βία, αςφαλείσ χϊρουσ για γυναίκεσ ςε ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ και
ςτον αςτικό ιςτό (Solidarity Now, Μζλιςςα). Επιπλζον, θ UNICEF ςυμβάλλει ςτθν παροχι δεξιοτιτων και ςτθν
ενδυνάμωςθ των γυναικϊν κακϊσ και των εφιβων αγοριϊν και κοριτςιϊν. Ρεραιτζρω, ΜΚΟ όπωσ ο Faros, θ Chora, θ
ΔΟΤΛΜΑ και θ Solidarity Now, παρζχουν είτε ψυχαγωγικζσ και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ γενικά ςτον προςφυγικό
πλθκυςμό, είτε δραςτθριότθτεσ ενδυνάμωςθσ μόνο για γυναίκεσ πρόςφυγεσ.

Στον αςτικό ιςτό τθσ Ακινασ ςυγκεκριμζνα, πλθροφορίεσ για το ποιοσ κάνει τι παρζχονται από το Κζντρο Συντονιςμοφ
Μεταναςτϊν και Ρροςφφγων (ΚΣΜΡ)59. Επιπλζον, οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ περιλαμβάνονται επίςθσ ςτισ εκνικζσ
επικαιροποιιςεισ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ για τθν Ζμφυλθ Βία που ξεκίνθςε και ςυντονίηει θ UNHCR. Ωςτόςο, λόγω τθσ
διαςποράσ των παρόχων υπθρεςιϊν και του υψθλοφ αρικμοφ των προςφφγων, θ χριςθ των διακζςιμων υπθρεςιϊν
ςυχνά προκαλεί ςφγχυςθ ςτισ/ςτουσ ωφαλοφμενεσ/ουσ, όπωσ αντανακλάται ςτισ ςκζψεισ που μοιράςτθκαν κατά τθ
διάρκεια των ΟΕΣ, κακϊσ και κατά τισ ςυνεντεφξεισ με πρϊθν ωφαλοφμενουσ/εσ. Επιπλζον, θ διάδοςθ πλθροφοριϊν
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Ομοίωσ με τθν υποςθμειωςθ
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Το Κζντρο Συντονιςμοφ για κζματα μεταναςτϊν και προςφφγων του διμου Ακθναίων είναι μια πλατφόρμα ψθφιακοφ ςυντονιςμοφ, θ οποία

χρθματοδοτείται από το Μδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ και ςτοχεφει να ςτθρίξει τθν αποτελεςματικι χαρτογράφθςθ των υπθρεςιϊν και των
δραςτθριοτιτων που αφοροφν τισ/ουσ μετανάςτεσ και τισ/ουσ πρόςφυγεσ ςτον Διμο Ακθναίων, διευκολφνοντασ ζτςι τθν ανταλλαγι
πλθροφοριϊν και πόρων μεταξφ των διαφόρων φορζων που εμπλζκονται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν/οργάνωςθ δραςτθριοτιτων και μεταξφ του
επαγγελματικοφ προςωπικοφ τουσ https://www.accmr.gr/en/digital-platform.html
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ςχετικά με τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ, το ςφςτθμα παραπομπϊν μεταξφ των ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν που
παρζχονται από ΜΚΟ, κακϊσ και μεταξφ των ΜΚΟ και του δθμόςιου τομζα, πζρα από αυτζσ μεταξφ των τοπικϊν και
κρατικϊν φορζων, περιπλζκουν περαιτζρω τθν κατάςταςθ ςτο πεδίο. Ωσ εκ τοφτου, θ προςπάκεια του Διμου
Ακθναίων να ςυγκεντρϊςει ςτθν πλατφόρμα του ΚΣΜΡ όλουσ τουσ φορείσ που εργάηονται με τον προςφυγικό
πλθκυςμό, προκειμζνου να ανταλλάξουν πλθροφορίεσ μζςω τθσ δθμιουργίασ κεματικϊν ομάδων εργαςίασ
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ) και να ςυηθτιςουν τθν προοπτικι κοινισ δράςθσ, τθ δθμιουργία ςυνεργιϊν
και τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ, κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ μοντζλο ςυντονιςμοφ που πρζπει να αναπτυχκεί
περαιτζρω και να χρθςιμοποιθκεί ςε κυβερνθτικό επίπεδο.

Για λεπτομερζςτερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ, δείτε τον παρακάτω
πίνακα. Σθμειϊνονται με πορτοκαλί χρϊμα οι φορείσ που παρζχουν υπθρεςίεσ και ςε άνδρεσ επιηϊντεσ. Με μπλε
χρϊμα οι φορείσ που παρζχουν υπθρεςίεσ και ςε αςυνόδευτα ανιλικα. Με πράςινο, οι φορείσ που παρζχουν
υπθρεςίεσ ςε γυναίκεσ, άντρεσ, κορίτςια και αγόρια που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ.
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ΚΕΕΛΡΝΟ

32

ςυνεργάτεσ
ςτθν πόλθ
τθσ Ακινασ

Σχιςτό

Ρρόςωπο
αναφοράσ
για τθν
ζμφυλθ βία
από το
ΚΕΕΛΡΝΟ,
παραπομπζσ
ςε
εξωτερικοφσ
ςυνεργάτεσ
ςτθν πόλθ
τθσ Ακινασ

Ελευςίνα

Ρρόςωπο
αναφοράσ
για τθν
ζμφυλθ βία
από το
ΚΕΕΛΡΝΟ,
παραπομπζσ
ςε
εξωτερικοφσ
ςυνεργάτεσ
ςτθν πόλθ
τθσ Ακινασ

ΚΕΕΛΡΝΟ /
Γιατροί τθσ
Ρολεμικισ
Αεροπορίασ

KEELPNO/Στ
ρατιωτικι/ό
σ γιατρόσ

ΚΕΕΛΡΝΟ

Ραραπομπζσ
ςε
εξωτερικοφσ
ςυνεργάτεσ
ςτθν πόλθ
τθσ Ακινασ

Καμία,
παραπομπζσ ςε
εξωτερικοφσ
ςυνεργάτεσ ςτθν
πόλθ τθσ Ακινασ

Καμία,
παραπομπζσ
ςε
εξωτερικοφσ
ςυνεργάτεσ
ςτθν πόλθ
τθσ Ακινασ

Ξενϊνεσ ΓΓΛΦ,
Ξενϊνεσ ΕΚΚΑ,
Solidarity Now,
AΣΛΣ,PRAKSIS,
safe zone,
δθμόςια
νοςοκομεία

Ξενϊνεσ ΓΓΛΦ,
Ξενϊνεσ ΕΚΚΑ,
Solidarity Now,
AΣΛΣ, PRAKSIS,
safe zone,
δθμόςια
νοςοκομεία

Διερμθνείσ
ΜΚΟ,
ΚΕΕΛΡΝΟ

Διερμθνείσ
IOM, ΚΕΕΛΡΝΟ

Σε γενικζσ γραμμζσ, αν και μια ςειρά από υπθρεςίεσ και φορείσ που εμπλζκονται ςτο ςφςτθμα απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ
βρίςκεται διακζςιμθ ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ, θ διαςφνδεςθ μεταξφ των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτον αςτικό ιςτό
τθσ Ακινασ και του πλθκυςμοφ που κατοικεί ςτισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ προςκροφει ςε διάφορα εμπόδια. Μερικά
από αυτά είναι θ ζλλειψθ εφκολθσ πρόςβαςθσ, π.χ. δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν προσ και από τισ υπθρεςίεσ (δθμόςιεσ και
ΜΚΟ) που βρίςκονται ςτον αςτικό ιςτό τθσ Ακινασ, από απομακρυςμζνεσ δομζσ ανοιχτισ φιλοξενίασ όπωσ θ ιτςϊνα,
θ Μαλακάςα, το Λαφριο κ.ά. Επιπλζον, θ ζλλειψθ εφκολθσ μετακίνθςθσ όταν υπάρχουν επείγοντα περιςτατικά και θ
ανάγκθ άμεςθσ απομάκρυνςθσ από τον δράςτθ και/ι μεταφοράσ και ςυνοδείασ ατόμου που επζηθςε ςε δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ όπωσ νοςοκομεία, αςτυνομικά τμιματα, ιατροδικαςτικζσ υπθρεςίεσ, ςυμβουλευτικά κζντρα και ξενϊνεσ· θ
ζλλειψθ μζςων μεταφοράσ από τα ςυμβουλευτικά κζντρα ςτουσ ξενϊνεσ· θ ζλλειψθ ςαφινειασ, επικαιροποίθςθσ και/ι
αναποτελεςματικότθτα των οδϊν και των μθχανιςμϊν παραπομπισ ςτον αςτικό ιςτό προκειμζνου να προςεγγιςτοφν
ειδικοί φορείσ (δθμόςιοι ι ΜΚΟ)· θ ζλλειψθ αποτελεςματικοφ ςυντονιςμοφ, ιδίωσ όςον αφορά ζκτακτα περιςτατικά,
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και θ ανάγκθ ςυνεργαςίασ μεταξφ των διαφόρων φορζων ςτισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ και ςτον αςτικό ιςτό που
οδθγεί είτε ςε κενά είτε ςε αλλθλοεπικαλφψεισ, κακϊσ και θ άνιςθ κατάρτιςθ του προςωπικοφ των υφιςτάμενων
φορζων οι οποίοι ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ, λόγω περιοριςμϊν ςτθ χρθματοδότθςθ.

Συμπεραςματικά, θ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ παραμζνει ο αποτελεςματικόσ ςυντονιςμόσ που
κα εξαςφαλίςει τθν παρακολοφκθςθ προκακοριςμζνων διακριτϊν ρόλων και ευκυνϊν, κακϊσ και του ςυςτιματοσ
παραπομπϊν μεταξφ των ςχετικϊν με τθν ζμφυλθ βία φορζων ςτισ δομζσ φιλοξενίασ και ςτο αςτικό περιβάλλον, κακϊσ
και μεταξφ των ΜΚΟ και των παρόχων υπθρεςιϊν αντιμετϊπιςθσ ζμφυλθσ βίασ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, θ Ομάδα
Εργαςίασ για τθν Ζμφυλθ Βία, θ οποία διευρφνκθκε με τθ ςυμμετοχι όλων των ςχετικϊν κρατικϊν φορζων, με βάςθ
τθσ τθν πείρα που αποκτικθκε μζχρι τϊρα και με τθ χριςθ των υφιςτάμενων εργαλείων, δθλαδι τθ χαρτογράφθςθ τθσ
παροχισ υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων, αποτελεί μια πολλά υποςχόμενθ προοπτικι.
4.2.2. Κεντρικι Μακεδονία (Κεςςαλονίκθ)
Στθ Κεςςαλονίκθ φιλοξενοφνται 3.797 επίςθμα εγγεγραμμζνεσ/οι αιτοφςεσ/ντεσ άςυλο ςε καταλφματα που
χρθματοδοτοφνται από τθν UNHCR. Εκτιμάται ότι ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ προςφφγων/ιςςϊν και μεταναςτριϊν/ϊν
κατοικεί και ςε άλλουσ τφπουσ καταλυμάτων, αλλά ο ακριβισ αρικμόσ δεν είναι γνωςτόσ. Στον πλθκυςμό αυτό
διατίκενται υπθρεςίεσ ςχετικζσ με τθν ζμφυλθ βία από διάφορουσ φορείσ, όπωσ θ ΔΛΟΤΛΜΑ, θ Solidarity Now, το ΕΣΡ, θ
PRAKSIS, κακϊσ και από ζνα (1) Συμβουλευτικό Κζντρο και τρεισ (3) Ξενϊνεσ δθμοςίων φορζων, όπωσ θ ΓΓΛΦ και το
ΕΚΚΑ.

Πςον αφορά ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ: Τα δθμόςια νοςοκομεία, οι ΓΧΣ και οι MdM προςφζρουν ιατρικι περίκαλψθ ςε
αςτικζσ περιοχζσ. Το ΚΕΕΛΡΝΟ και θ WAHA παρζχουν ιατρικι περίκαλψθ ςτισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ ςτα Διαβατά
και τα Λαγκαδίκια (1.888 κάτοικοι)61. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι το προςωπικό που προςφζρει φροντίδα ςπάνια
ειδικεφεται ςτθν ζμφυλθ βία και οποιαδιποτε ςχετικι εκπαίδευςθ που ζχει λάβει είναι ςυχνά περιςταςιακι. Οι
ιατρικζσ υπθρεςίεσ είναι διακζςιμεσ ςε όλα τα άτομα που επζηθςαν περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ: κορίτςια, αγόρια,
γυναίκεσ και άνδρεσ. Θ PEP διατίκεται ςε όλα τα νοςοκομεία, ενϊ δφο νοςοκομεία διακζτουν επίςθσ μονάδεσ
φροντίδασ για HIV/AIDS.

Πςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ ςτζγαςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ: Τρεισ (3) ξενϊνεσ τθσ ΓΓΛΦ είναι διακζςιμοι για γυναίκεσ
επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν παιδιά, τα θλικιακά κριτιρια που αναφζρκθκαν παραπάνω
ιςχφουν και εδϊ. Το ΕΚΚΑ διαχειρίηεται τισ παραπομπζσ των αςυνόδευτων ανθλίκων ςτουσ ξενϊνεσ και παρζχει
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UNHCR Greece, Site profiles, July 2018, διακζςιμο ςτο: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/65334.pdf
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καταλφματα ςε ανφπαντρεσ γυναίκεσ επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ. Οι ίδιοι περιοριςμοί όςον αφορά ςτισ επιηϊςεσ ζμφυλθσ
βίασ, χριςτριεσ των υπθρεςιϊν, που ιςχφουν για τουσ ξενϊνεσ τθσ ΓΓΛΦ ιςχφουν και για του ΕΚΚΑ. Δεν παρζχεται
ςτζγαςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε άνδρεσ ι παιδιά που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ.

Πςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ νομικισ βοικειασ: Το ΕΣΡ, θ ΔΛΟΤΛΜΑ και θ Solidarity Now παρζχουν νομικι βοικεια ςε
άνδρεσ και γυναίκεσ που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ. Θ Solidarity Now παρζχει επίςθσ νομικι βοικεια ςε επιηϊςεσ/ϊντεσ
ανιλικεσ/ουσ. Οι ΜΚΟ ARSIS και PRAKSIS, ωσ φορείσ παιδικισ προςταςίασ, παρζχουν νομικι ςυμβουλευτικι, χωρίσ να
εξειδικεφονται ωςτόςο ςε παιδιά που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ. Θ δωρεάν κρατικι νομικι βοικεια διατίκεται μζςω του
τοπικοφ δικθγορικοφ ςυλλόγου, αν και, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ Ακινασ, ςτθν πράξθ οι επιηϊςεσ δεν ζχουν
εφκολθ πρόςβαςθ.

Πςον αφορά ςτισ ψυχοκοινωνικζσ υπθρεςίεσ: Οι MdM, θ ΔΛΟΤΛΜΑ, θ Solidarity Now , θ Α21, θ REACT, θ PRAKSIS, θ
ARSIS, θ Intersos, θ TdΘ παρζχουν ψυχολογικι υποςτιριξθ. Ωςτόςο, δεν απαςχολοφν όλεσ οι οργανϊςεισ

επαγγελματίεσ που ζχουν ειδικευτεί ςτθν ζμφυλθ βία. Επιπρόςκετα, ζνα Κζντρο Συμβουλευτικισ λειτουργεί υπό τθν
επίβλεψθ τθσ ΓΓΛΦ και παρζχει ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςε γυναίκεσ επιηϊςεσ, με τουσ ίδιουσ περιοριςμοφσ ςτον
αρικμό των ςυνεδριϊν που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ, για παράδειγμα 12 ςυνεδρίεσ ανά ωφελοφμενθ.

Πςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ διερμθνείασ: Οι υπθρεςίεσ διερμθνείασ παρζχονται από κρατικοφσ φορείσ όπωσ το ΚΕΚΛ
(ςτο Συμβουλευτικό Κζντρο και τον Ξενϊνα) και οι διερμθνείσ των διμων που είναι διακζςιμοι ςτα δφο Κζντρα Ζνταξθσ
Μεταναςτϊν. Θ METAδράςθ παρζχει διερμθνεία κατόπιν αιτιματοσ (αν και υπάρχει ζλλειψθ υπθρεςιϊν για ιδιαίτερα
ςπάνιεσ γλϊςςεσ και ζλλειψθ γυναικϊν διερμθνζων). Οι ΜΚΟ απαςχολοφν ςυνικωσ δικζσ/οφσ τουσ διερμθνείσ, όπωσ
και ςε όλεσ τισ άλλεσ περιοχζσ. Το ΚΕΕΛΡΝΟ και οι ΜΚΟ που παρεμβαίνουν ςτισ δφο ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ
(Λαγκαδίκια και Διαβατά) απαςχολοφν τουσ δικοφσ τουσ διερμθνείσ. Ραρoμοίωσ με τθν Αττικι, θ διερμθνεία δεν είναι
διακζςιμθ 24 ϊρεσ το 24ωρο ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και οι γυναίκεσ διερμθνείσ είναι γενικά ςπάνιεσ.

Πςον αφορά ςτο ςφςτθμα παραπομπϊν: Στισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ, το ΚΕΕΛΡΝΟ ζχει διορίςει πρόςωπα
αναφοράσ για περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ και το ςφςτθμα παραπομπϊν μεταξφ των φορζων ενθμερϊνεται τακτικά. Στον
αςτικό ιςτό, επικαιροποιθμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ φορείσ που παρζχουν υπθρεςίεσ αντιμετϊπιςθσ τθσ
ζμφυλθσ βίασ παρζχονται μζςω τθσ περιφερειακισ ομάδασ εργαςίασ ςχετικά με τθν ζμφυλθ βία (τθν οποία ςυντονίηει
θ UNHCR). Ωςτόςο, λόγω τθσ ποικιλομορφίασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, θ διάδοςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ
διακζςιμεσ υπθρεςίεσ είναι προβλθματικι και οι οδοί παραπομπισ δεν είναι πάντα ςαφείσ, παρόλο που
καταβάλλονται προςπάκειεσ για τθν υπζρβαςθ αυτοφ του κζματοσ από τθν ομάδα εργαςίασ ςχετικά με τθν ζμφυλθ βία
που ζχει ςυςτακεί από όλουσ τουσ φορείσ τθσ Κεςςαλονίκθσ. Οι παραπομπζσ μεταξφ των δομϊν φιλοξενίασ και των
υπθρεςιϊν αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ ςτον αςτικό ιςτό, όταν προκφψει ανάγκθ, καταδεικνφουν ότι θ
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προςβαςιμότθτα παραμζνει περιοριςμζνθ εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ τακτικϊν μζςων μεταφοράσ και τθσ απουςίασ
κατάλλθλθσ ςυνοδείασ ςτισ υπθρεςίεσ, θ οποία ςπάνια καλφπτεται από φορείσ που υποςτθρίηουν τθ διαχείριςθ των
περιςτατικϊν ςτισ δομζσ φιλοξενίασ.

Πςον αφορά ςτα προγράμματα πρόλθψθσ: Ππωσ και ςτθν Αττικι, MKO (Solidarity Now, Caritas) και οργανϊςεισ
εκελοντϊν (Μριδα) λειτουργοφν κοινοτικά κζντρα και οργανϊνουν ζνα φάςμα ψυχοκοινωνικϊν και εκπαιδευτικϊν
δραςτθριοτιτων (π.χ. μακιματα γλϊςςασ) με απεφκυνςθ γενικά ςτον προςφυγικό πλθκυςμό και, ενίοτε, και
δραςτθριότθτεσ ενδυνάμωςθσ γυναικϊν.

Για λεπτομερζςτερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ και τισ διαδρομζσ παραπομπισ ςτθν Κεντρικι
Μακεδονία (Κεςςαλονίκθ), δείτε τον παρακάτω πίνακα. Με πορτοκαλί χρϊμα ςθμειϊνονται οι φορείσ που παρζχουν
υπθρεςίεσ και ςε άνδρεσ επιηϊντεσ. Με μπλε χρϊμα, οι φορείσ που παρζχουν υπθρεςίεσ και ςε αςυνόδευτα ανιλικα.
Με πράςινο χρϊμα, οι φορείσ που προςφζρουν υπθρεςίεσ ςε γυναίκεσ, άντρεσ, κορίτςια και αγόρια που επζηθςαν
ζμφυλθσ βίασ.
Ρίνακασ 2. Φορείσ και τφποι υπθρεςιϊν που παρζχονται ςε άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ ςτθν Κεντρικι
Μακεδονία

ΤΟΡΟΘΕΣΙ
Α

Διαχείριςθ
περιςτατικϊν
ζμφυλθσ βίασ

Ιατρικζσ
υπθρεςίεσ

Αςτικόσ
ιςτόσ
Θεςςαλονί
κθσ

ΔΛΟΤΛΜΑ, Solidarity Now,
ΕΣΡ, PRAKSIS,
Ξενϊνεσ και
Συμβουλευτικ
ά Κζντρα του
EKKA και τθσ
ΓΓΛΦ

Δθμόςια
νοςοκομεία/
Ρολυκλινικι
MdM
(μερικϊσ –
ςυγκεκριμζν
εσ
υπθρεςίεσ)

Διαβατά

Καμία,
παραπομπζσ
ςε
εξωτερικοφσ
ςυνεργάτεσ

WAHA,
ΚΕΕΛΡΝΟ

Ψυχοκοινωνικ
ι
ςυμβουλευτικ
ι
(+ψυχικι
υγεία)

Νομικι
υποςτιριξθ/β
οικεια για
επιηϊςεσ/ϊντ
εσ ζμφυλθσ
βίασ

MdM,
GCR, ΔΛΟΤΛΜΑ,
ΔΛΟΤΛΜΑ,
Solidarity Now,
Solidarity Now,
AΣΛΣ, PRAKSIS
REACT,
(όχι
PRAKSIS,
εκπροςϊπθςθ
AΣΛΣ,
)
Intersos, TdH

ΑΝΤΛΓΟΝΘ,
AΣΛΣ ASB

AΣΛΣ ASB για
παιδιά και ςε
εξωτερικοφσ
ςυνεργάτεσ
ςτθν πόλθ τθσ

Στζγαςθ
ζκτακτθσ
ανάγκθσ ςε
εφλογθ
απόςταςθ

Υπθρεςίεσ
διερμθνείασ

Ξενϊνεσ του
EKKA και τθσ
ΓΓΛΦ, δθμόςια
νοςοκομεία

ΚΕΚΛ,
Διερμθνείσ
του Διμου,
METAδράςθ,
Διερμθνείσ
ΜΚΟ

Ξενϊνεσ του
EKKA και τθσ
ΓΓΛΦ, safe zone,
δθμόςια
νοςοκομεία

Διερμθνείσ
ΜΚΟ,
ΚΕΕΛΡΝΟ
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Λαγκαδίκι
α

ςτθν πόλθ τθσ
Κεσ/νίκθσ

Κεσ/νίκθσ

Καμία,
παραπομπζσ
ςε
εξωτερικοφσ
ςυνεργάτεσ
ςτθν πόλθ τθσ
Κεσ/νίκθσ

ΕΣΡ,
παραπομπζσ
ςε
εξωτερικοφσ
ςυνεργάτεσ
ςτθν πόλθ τθσ
Κεσ/νίκθσ

WAHA,
ΚΕΕΛΡΝΟ

ΚΕΕΛΡΝΟ

Ξενϊνεσ του
EKKA και τθσ
ΓΓΛΦ, δθμόςια
νοςοκομεία

Διερμθνείσ
ΜΚΟ,
ΚΕΕΛΡΝΟ

Συνοψίηοντασ, ςτο ςφςτθμα απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία ςτον αςτικό ιςτό τθσ Κεςςαλονίκθσ ςυμμετζχει ςθμαντικόσ
αρικμόσ φορζων. Ωςτόςο, φαίνεται ότι οι υπθρεςίεσ δεν επαρκοφν για τθν κάλυψθ όλων των υφιςτάμενων αναγκϊν,
ιδιαίτερα προσ όλα τα άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ: άνδρεσ, γυναίκεσ, αγόρια και κορίτςια. Αυτι είναι θ
δεδομζνθ κατάςταςθ, όχι μόνο όςον αφορά ςτον αρικμό των περιςτατικϊν που προκφπτουν, αλλά και όςον αφορά ςτθ
ςυμπλθρωματικότθτα των απαιτοφμενων υπθρεςιϊν και/ι τθσ προςβαςιμότθτασ ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ (για
παράδειγμα, όταν υπάρχει ζλλειψθ διερμθνείασ ι ζλλειψθ μεταφοράσ από τισ δομζσ φιλοξενίασ ςε αςτικζσ περιοχζσ,
όταν οι κζςεισ ςτουσ ξενϊνεσ μπορεί να μθν είναι τθν παροφςα ςτιγμι ι κακόλου διακζςιμεσ, όπωσ ςε περιπτϊςεισ
ανδρϊν επιηϊντων). Επιπλζον, υπάρχει ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ των δθμόςιων φορζων ςχετικά με το ςφςτθμα
παραπομπϊν, ιδίωσ των Συμβουλευτικϊν Κζντρων και των Ξενϊνων που δεν ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Εργαςίασ τθσ
UNHCR για τθν ζμφυλθ βία, θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν περιοριςμζνθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του δθμόςιου
τομζα και των ΜΚΟ. Συμπεραςματικά, ςτθ Κεςςαλονίκθ υπάρχει ζλλειψθ επαρκϊν και καλά ςυντονιςμζνων υπθρεςιϊν
που ςχετίηονται με τθν ζμφυλθ βία και μποροφν να ανταποκρικοφν αποτελεςματικά ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ που
προκφπτουν. Θ κατάςταςθ γίνεται ακόμα πιο δφςκολθ, ιδίωσ όςον αφορά ςτθν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ που
διατίκενται ςτθν πόλθ, εάν λάβουμε υπόψθ το γεγονόσ ότι οι φορείσ που δρουν υποςτθρικτικά ςτισ ανοιχτζσ δομζσ
ζχουν επίςθσ να διαχειριςτοφν νζουσ πλθκυςμοφσ, οι οποίοι μεταφζρονται από τθν περιοχι του Ζβρου όπου δεν
υπάρχει πρόςωπο αναφοράσ για περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ.

4.2.3. Ανατολικι Μακεδονία και Κράκθ (Ζβροσ)
Στθν περιοχι του Ζβρου (Φυλάκιο), υπάρχει ζνα Κζντρο Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ (ΚΥΤ), όπου ςιμερα κατοικοφν
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περίπου 258 άτομα62 και ζνα Ρροαναχωρθςιακό Κζντρο Κράτθςθσ. Ο Ζβροσ χαρακτθρίηεται ωσ τόποσ διζλευςθσ, λόγω
τθσ βραχυπρόκεςμθσ παραμονισ τθσ πλειοψθφίασ των ενδιαφερόμενων οι οποίεσ/οι διζρχονται τισ διαδικαςίεσ
διαλογισ/ταυτοποίθςθσ και αςφλου εκεί και ςυνικωσ απελευκερϊνονται εντόσ 20-25 θμερϊν63.

Πςον αφορά ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ: Το Κζντρο Υγείασ τθσ Ορεςτιάδασ και τα νοςοκομεία του Διδυμότειχου και τθσ
Αλεξανδροφπολθσ (θ PEP διατίκεται ςτο νοςοκομείο τθσ Αλεξανδροφπολθσ) παρζχουν ιατρικι περίκαλψθ ςε όλον τον
διαμζνοντα πλθκυςμό ςτο ΚΥΤ του Φυλακίου, ενϊ οι μεταφορζσ διευκολφνονται από τθν αςτυνομία που ζχει διακζςει
ζνα βαν για το ςκοπό αυτό. Στο ΚΥΤ ςτο Φυλάκιο υπάρχουν επίςθσ δφο νοςοκόμεσ (που διορίηονται από τον ΟΑΕΔ για
ςφντομο χρονικό διάςτθμα). Ζνασ γιατρόσ είναι διακζςιμοσ ςτο Ρροαναχωρθςιακό Κζντρο Κράτθςθσ του Φυλακίου. Οι
ιατρικζσ υπθρεςίεσ ςτα δθμόςια νοςοκομεία και το κζντρο υγείασ τθσ περιοχισ είναι κεωρθτικά διακζςιμεσ ςε
κορίτςια, αγόρια, γυναίκεσ και άνδρεσ που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ. Ραρ’ όλα αυτά, θ παραπομπι των περιςτατικϊν
ζμφυλθσ βίασ εξαρτάται από το μοναδικό πρόςωπο αναφοράσ του ΚΥΤ. Επιπλζον, ζχει αναφερκεί ζλλειψθ κατάρτιςθσ
του προςωπικοφ τθσ περιοχισ του Ζβρου ςχετικά με τθν ζμφυλθ βία.

Πςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ ςτζγαςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ: Θ ΜΚΟ ARSIS παρζχει ςτζγθ ςε αςυνόδευτα παιδιά ςτουσ
δφο ξενϊνεσ που λειτουργεί θ οργάνωςθ ςτθν Αλεξανδροφπολθ. Τα καταλφματα ζκτακτθσ ανάγκθσ που παρζχονται ςε
ξενϊνεσ του δθμοςίου απευκφνονται μόνο ςε ενιλικεσ επιηϊςεσ και δεν είναι εφκολα προςβάςιμα λόγω τθσ
απόςταςθσ από το Φυλάκιο. Δεν υπάρχουν καταλφματα για επιηϊντεσ ςτθν περιοχι.

Πςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ νομικισ βοικειασ: Θ ARSIS προςφζρει υπθρεςίεσ νομικισ βοικειασ ςε αςυνόδευτα
παιδιά ςτουσ δφο ξενϊνεσ ςτθν Αλεξανδροφπολθ και μζςω κινθτισ μονάδασ ςτο ΚΥΤ ςτο Φυλάκιο. Θ δωρεάν κρατικι
νομικι βοικεια διατίκεται μζςω του τοπικοφ δικθγορικοφ ςυλλόγου, παρόλο που θ κατάςταςθ είναι παρόμοια με αυτι
ςτθν Ακινα και τθ Κεςςαλονίκθ, δθλαδι θ πρόςβαςθ ςτθν εν λόγω βοικεια δεν είναι εφκολθ.

Πςον αφορά ςτισ ψυχοκοινωνικζσ υπθρεςίεσ: Στο Ρροαναχωρθςιακό Κζντρο Κράτθςθσ του Φυλακίου υπάρχει
ψυχολόγοσ και κοινωνικι/όσ λειτουργόσ μζςω τθσ ΑΕΜΥ με τθν οποία ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ το ΚΕΕΛΡΝΟ. Οι δφο
αυτζσ/οί επαγγελματίεσ αναμζνεται να καλφψουν τισ ανάγκεσ όλου του πλθκυςμοφ του Φυλακίου και δεν ειδικεφονται
ςτθ διαχείριςθ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ. Τα Συμβουλευτικά Κζντρα παρζχουν επίςθσ ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ και
ςε αυτά κα πρζπει να παραπζμπει το πρόςωπο αναφοράσ του ΚΥΤ ςτο Φυλάκιο, προκειμζνου να ξεπεραςτοφν τα
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εμπόδια πρόςβαςθσ. Τα παιδιά, όταν χρειάηεται, παραπζμπονται ςτθν Ραιδοψυχιατρικι κλινικι του νοςοκομείου
Αλεξανδροφπολθσ από τουσ φορείσ Ραιδικισ Ρροςταςίασ, όπωσ θ ARSIS.

Πςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ διερμθνείασ: Στο ΚΥΤ του Φυλακίου θ METAδράςθ παρζχει υπθρεςίεσ διερμθνείασ,
ςυμπεριλαμβανομζνων γυναικϊν διερμθνζων. Θ METAδράςθ παρζχει υπθρεςίεσ διερμθνείασ ςτα δθμόςια νοςοκομεία
τθσ περιοχισ και ςτθν αςτυνομία κατόπιν διακεςιμότθτασ. Ωςτόςο, αυτζσ δεν επαρκοφν για τθν κάλυψθ των ςυνεχϊσ
αναδυόμενων αναγκϊν. Το ΚΕΚΛ παρζχει διερμθνεία ςτο Συμβουλευτικό Κζντρο, κυρίωσ μζςω τθλεφϊνου.

Πςον αφορά ςτο ςφςτθμα παραπομπϊν: Υπάρχουν μθχανιςμοί παραπομπισ μόνο όςον αφορά ςτισ ιατρικζσ
υπθρεςίεσ για τον γενικό πλθκυςμό προςφφγων και ςτο πλαίςιο των υπθρεςιϊν παιδικισ προςταςίασ. Δεν υπάρχουν
μθχανιςμοί παραπομπισ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ.

Για περιςςότερο λεπτομερείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ και το ςφςτθμα παραπομπϊν ςτθν
περιοχι του Ζβρου, δείτε τον παρακάτω πίνακα. Με μπλε χρϊμα, οι φορείσ που παρζχουν υπθρεςίεσ και ςε αςυνόδευτα
ανιλικα. Με πράςινο χρϊμα, οι φορείσ που προςφζρουν υπθρεςίεσ ςε γυναίκεσ, άντρεσ, κορίτςια και αγόρια που
επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ:

Ρίνακασ 3. Φορείσ και τφποι υπθρεςιϊν που παρζχονται ςε άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ ςτθν περιοχι του
Ζβρου

ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ

Φυλάκιο
ΚΥΤ

Διαχείριςθ
περιςτατικ
ϊν
ζμφυλθσ
βίασ

Ιατρικζσ
υπθρεςίεσ

Ρρόςωπο
αναφοράσ
για τθν
ζμφυλθ βία
από τθν ΥΥΤ

Δθμόςια
νοςοκομεία
Αλεξανδροφπο
λθσ και
Διδυμοτείχου,
Κζντρο Υγείασ
Ορεςτιάδασ,
ΚΥΤ (2
νοςοκόμεσ/οι)

Ψυχοκοινωνικι
ςυμβουλευτικι
(+ψυχικι υγεία)

Νομικι
υποςτιριξθ/
βοικεια για
επιηϊςεσ/ϊν
τεσ ζμφυλθσ
βίασ

Στζγαςθ
ζκτακτθσ
ανάγκθσ ςε
αφλογθ
απόςταςθ

Υπθρεςίεσ
διερμθνείασ

AΣΛΣ για
παιδιά, Δίκτυο
επιτροπείασ
ανθλίκων
METAδράςθσ

AΣΛΣ για
παιδιά

Δθμόςια
νοςοκομεία

METAδράςθ,
Διερμθνείσ
ΜΚΟ
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Αλεξανδροφπολθ

Φυλάκιο
Ρροαναχωρθςι
ακό Κζντρο
Κράτθςθσ

Καμία

Δθμόςιο
νοςοκομείο

AΣΛΣ για
παιδιά, Δίκτυο
επιτροπείασ
ανθλίκων
METAδράςθσ,
δθμόςια
νοςοκομεία

Καμία

Δθμόςια
νοςοκομεία
Αλεξανδροφπο
λθσ και
Διδυμοτείχου,
Κζντρο Υγείασ
Ορεςτιάδασ,
γιατρόσ από
τθν ΑΕΜΥ ΑΕ

AΣΛΣ για
παιδιά, δθμόςια
νοςοκομεία

AΣΛΣ για
παιδιά

Δθμόςιο
νοςοκομείο

ΚΕΚΛ,
METAδράςθ,
Διερμθνείσ
ΜΚΟ

AΣΛΣ για
παιδιά

Δθμόςια
νοςοκομεία

ΑΕΜΥ ΑΕ (δεν
καλφπτεται)

Στθν περιοχι του Ζβρου υπάρχουν πολλά κενά λόγω ζλλειψθσ διακζςιμων υπθρεςιϊν. Εξειδικευμζνεσ ομάδεσ για τθν
παροχι ιατρικισ και ψυχολογικισ υποςτιριξθσ απουςιάηουν εντελϊσ από το ΚΥΤ. Οι υφιςτάμενεσ υποδομζσ δεν είναι
επαρκείσ και ςυχνά ζχουν ωσ αποτζλεςμα επιηϊςεσ και επιηϊντεσ ζμφυλθσ βίασ να διαμζνουν ςτο ίδιο τμιμα και ςε
κοντινι απόςταςθ από τουσ δράςτεσ. Ραραπομπζσ και μεταφορά από το ΚΥΤ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, όπωσ τα
δθμόςια νοςοκομεία και το Συμβουλευτικό Κζντρο, δεν παρζχονται κακόλου, λόγω ζλλειψθσ πόρων που κα
διαςφάλιηαν τθ διακεςιμότθτα ενόσ φορτθγοφ και ενόσ οδθγοφ. Οι ωφελοφμενεσ/οι που αναχωροφν από το ΚΥΤ δεν
παραπζμπονται ςε ςυγκεκριμζνεσ δομζσ φιλοξενίασ και δεν τουσ παρζχονται ςαφείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ποφ κα
μποροφςαν να διαμείνουν ςτθ ςυνζχεια (διαμερίςματα, ανοικτζσ δομζσ φιλοξενίασ). Συμπεραςματικά, υπάρχει γενικι
ζλλειψθ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν ςχετικϊν με τθν ζμφυλθ βία, ενϊ θ πρόςβαςθ ςτισ λίγεσ υπάρχουςεσ είναι
δφςκολθ.
4.2.3. Βόρειο Αιγαίο (Λζςβοσ)
Στο νθςί τθσ Λζςβου, ςτισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ ςτισ περιοχζσ Μόρια και Καρά Τεπζ, διαμζνουν περίπου 10.000 64
προςφφγιςςεσ και πρόςφυγεσ (δυςτυχϊσ δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία τθν παροφςα ςτιγμι ςχετικά με τθν
θλικία/το φφλο τουσ), ενϊ επιπλζον 681 φιλοξενοφνται ςτθν πόλθ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ESTIA65. Ρρόςωπα
αναφοράσ για περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ διορίςτθκαν από το ΚΕΕΛΡΝΟ και πρόςφατα από τθν ΥΡΥΤ ςτθ Μόρια (2 μζλθ
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του προςωπικοφ). Θ UNHCR ςυντονίηει τθν παρακολοφκθςθ ηθτθμάτων προςταςίασ ςτισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ και
ςτον αςτικό ιςτό τθσ Μυτιλινθσ. Θ UNHCR αναλαμβάνει επίςθσ κακικοντα διαχείριςθσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ και
παραπζμπει ςε εξωτερικοφσ φορείσ αντιμετϊπιςθσ ζμφυλθσ βίασ και παιδικισ προςταςίασ ςτθ Μυτιλινθ, όπωσ θ
ΔΛΟΤΛΜΑ και οι ΓΧΣ, αντίςτοιχα.

Πςον αφορά ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ: το ΚΕΕΛΡΝΟ, οι ΓΧΣ, το Boat Refugee Foundation, το ERCI παρζχουν ιατρικι
περίκαλψθ ςτθ Μόρια (πλθκυςμόσ άνω των 8.000 ατόμων). Οι MdM παρζχουν ιατρικι περίκαλψθ ςτο Καρά Τεπζ
(1.188 κάτοικοι66). Το δθμόςιο νοςοκομείο Βοςτάνειο παρζχει ιατρικι περίκαλψθ ςτον προςφυγικό πλθκυςμό τθσ
Μόριασ, του Καρά Τεπζ και τθσ Μυτιλινθσ. Λατρικζσ υπθρεςίεσ είναι διακζςιμεσ για κορίτςια, αγόρια, γυναίκεσ και
άνδρεσ που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ. PEP υπάρχει διακζςιμθ ςτο μόνο δθμόςιο νοςοκομείο του νθςιοφ, το Βοςτάνειο.

Πςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ ςτζγαςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ: Θ ΜΚΟ Θλιάκτιδα, μζςω του Ρρογράμματοσ Στζγαςθσ τθσ
UNHCR, και ο ξενϊνασ που λειτουργεί ο Διμοσ είναι διακζςιμα ςτο νθςί. Ωςτόςο ο ξενϊνασ του Διμου παρζχει
ςτζγαςθ ςε προςφφγιςςεσ που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ (μόνο για ζκτακτα περιςτατικά και μόνο για 2 θμζρεσ).
Επιπλζον, το τρζχον χρονικό διάςτθμα ςτθν ανοιχτι δομι φιλοξενίασ τθσ Μόριασ, υπάρχει ζνα ςυγκεκριμζνο τμιμα για
τισ μθτζρεσ που μεγαλϊνουν μόνεσ τα παιδιά τουσ, όπου μποροφν να φιλοξενοφνται επιηϊςεσ, εάν ο δράςτθσ δεν είναι
παρϊν ςτο ςτρατόπεδο. Πςον αφορά ςτουσ επιηϊντεσ, θ UNHCR νοικιάηει χϊρουσ διαμονισ για τουσ άνδρεσ και τα
ΛΟΑΤΚΛ άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ και φροντίηει για τθν εκεί μεταφορά τουσ.

Πςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ νομικισ βοικειασ: ΜΚΟ, όπωσ θ ΔΛΟΤΛΜΑ, παρζχουν υπθρεςίεσ νομικισ βοικειασ ςε
επιηϊςεσ και επιηϊντεσ ζμφυλθσ βίασ. Το Συμβουλευτικό Κζντρο (ΓΓΛΦ) παρζχει νομικι ςυμβουλευτικι, αν και οι
δυνατότθτζσ του είναι περιοριςμζνεσ λόγω ζλλειψθσ ςτακερισ διερμθνείασ (μόνο ζνασ διερμθνζασ). Θ PRAKSIS παρζχει
διαχείριςθ περιςτατικϊν και νομικι βοικεια για τα παιδιά που διατρζχουν κίνδυνο ςτθ Μόρια και τθ Μυτιλινθ (αλλά
όχι δικαςτικι εκπροςϊπθςθ).

Πςον αφορά ςτισ ψυχοκοινωνικζσ υπθρεςίεσ: Στθ Μόρια, το ΚΕΕΛΡΝΟ προςφζρει ψυχοκοινωνικζσ υπθρεςίεσ ςτα
άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ. Το ΚΕΕΛΡΝΟ είναι επίςθσ υπεφκυνο για τθ διαχείριςθ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ
και για τθν παραπομπι ςε άλλουσ φορείσ, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. Θ ΥΡΥΤ ζχει διορίςει ζνα πρόςωπο αναφοράσ για
τθν ζμφυλθ βία το οποίο ςυντονίηει τισ παραπομπζσ μαηί με το ΚΕΕΛΡΝΟ και τθν UNHCR. Θ UNHCR παρζχει υπθρεςίεσ
διαχείριςθσ περιπτϊςεων ςε επιηϊςεσ και επιηϊντεσ και παραπζμπει ςε άλλουσ φορείσ, ζπειτα από αξιολόγθςθ κατά
περίπτωςθ. Θ MdM παρζχει ψυχοκοινωνικζσ υπθρεςίεσ ςτο Καρά Τεπζ ςε επιηϊςεσ και επιηϊντεσ. Το IRC παρζχει
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υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ ςτθ Μυτιλινθ ςε κορίτςια, αγόρια, γυναίκεσ και άνδρεσ
που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ. Θ ΔΛΟΤΛΜΑ προςφζρει ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςε επιηϊςεσ και επιηϊντεσ και θ
PRAKSIS ςε παιδιά που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ, τόςο ςτθ Μόρια όςο και ςτθ Μυτιλινθ. Ζνα Συμβουλευτικό Κζντρο και
ζνασ ξενϊνασ παρζχουν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςε ωφελοφμενεσ, με περιοριςμζνεσ ωςτόςο δυνατότθτεσ, λόγω τθσ
διακεςιμότθτασ διερμθνείασ μόνο μζςω τθλεφϊνου.

Πςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ διερμθνείασ: Στθ Μυτιλινθ, κρατικοί φορείσ όπωσ το ΚΕΚΛ παρζχουν υπθρεςίεσ
διερμθνείασ ςτο Συμβουλευτικό Κζντρο και τον ξενϊνα μζςω τθλεφϊνου. Θ METAδράςθ προςφζρει υπθρεςίεσ
διερμθνείασ ςτο δθμόςιο νοςοκομείο Βοςτάνειο και ςτθν αςτυνομία, κατόπιν διακεςιμότθτασ. Πλεσ οι διεκνείσ και μθ
ΜΚΟ ζχουν υπθρεςίεσ διερμθνείασ ςτουσ τόπουσ όπου δραςτθριοποιοφνται (δομζσ φιλοξενίασ και αςτικό ιςτό).
Ωςτόςο, παρατθρείται ζλλειψθ γυναικϊν διερμθνζων ςε όλουσ τουσ χϊρουσ, ιδίωσ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, όπωσ τα
δθμόςια νοςοκομεία και τα αςτυνομικά τμιματα.

Πςον αφορά ςτο ςφςτθμα παραπομπϊν: Στο ΚΥΤ τθσ Μόριασ, το ΚΕΕΛΡΝO και θ ΥΡΥΤ ζχουν διορίςει πρόςωπα
αναφοράσ για τθν ζμφυλθ βία και το ςφςτθμα παραπομπϊν μεταξφ των φορζων ενθμερϊνεται τακτικά. Στο Καρά Τεπζ,
υπάρχουν μθχανιςμοί παραπομπισ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ. Στον αςτικό ιςτό, επικαιροποιθμζνεσ πλθροφορίεσ
ςχετικά με το ποιοσ κάνει τι παρζχονται μζςω τθσ περιφερειακισ Ομάδασ Εργαςίασ για τθν ζμφυλθ βία που
ςυντονίηεται από τθν UNHCR.

Πςον αφορά ςτα προγράμματα πρόλθψθσ: Κοινοτικά κζντρα, όπωσ το «Together for better days» που λειτουργεί με
ευκφνθ τθσ Θλιακτίδασ, το Κζντρο Tapuat (χρθματοδοτοφμενο από τθ UNICEF) και το Mosaik (χρθματοδοτοφμενο από
τθν Αλλθλεγγφθ τθσ Λζςβου) προςφζρουν γλωςςικά μακιματα και ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο γενικό
προςφυγικό πλθκυςμό, κακϊσ και δραςτθριότθτεσ ενδυνάμωςθσ των γυναικϊν.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ και το ςφςτθμα παραπομπϊν ςτθ Λζςβο, δείτε τον
παρακάτω πίνακα. Με πορτοκαλί χρϊμα ςθμειϊνονται οι φορείσ που παρζχουν υπθρεςίεσ και ςε άνδρεσ επιηϊντεσ. Με
μπλε χρϊμα, οι φορείσ που παρζχουν υπθρεςίεσ και ςε αςυνόδευτα ανιλικα. Με πράςινο χρϊμα, οι φορείσ που
προςφζρουν υπθρεςίεσ ςε γυναίκεσ, άντρεσ, κορίτςια και αγόρια που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ.

Ρίνακασ 4. Φορείσ και τφποι υπθρεςιϊν που παρζχονται ςε άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ ςτθ Λζςβο
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Μόρια

Διαχείριςθ
περιςτατικϊν
ζμφυλθσ βίασ

Ραραπομπζσ ςε
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(+ψυχικι υγεία)

MdM,
παραπομπζσ ςε
ΔΛΟΤΛΜΑ, IRC
(ψυχικι υγεία),
Caritas, Δίκτυο
επιτροπείασ
ανθλίκων
METAδράςθσ
ΚΕΕΛΡΝΟ/ΓΧΣ
(περιςτατικά
που ςυνζβθςαν
μεσ ςτισ
τελευταίεσ 72
ϊρεσ – PEP) /
PRAKSIS μόνο
για παιδιά ςε
κίνδυνο,
παραπομπζσ ςε
ΔΛΟΤΛΜΑ,
UNHCR, Δίκτυο
επιτροπείασ
ανθλίκων
METAδράςθσ

Νομικι
υποςτιριξθ
/βοικεια
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επιηϊςεσ/ϊ
ντεσ
ζμφυλθσ
βίασ
UNHCR/ΕΣΡ
(αναμζνεται
),
παραπομπζ
σ ςε
ΔΛΟΤΛΜΑ
ςτθ
Μυτιλινθ

UNHCR
(μόνο
Συμβουλευτ
ικι)/ κατά
περίπτωςθ/
PRAKSIS
μόνο για
παιδιά ςε
κίνδυνο,
παραπομπζ
σ ςε
ΔΛΟΤΛΜΑ

Στζγαςθ
ζκτακτθσ
ανάγκθσ ςε
αφλογθ
απόςταςθ

Υπθρεςίεσ
διερμθνείασ

Ξενϊνασ ΓΓΛΦ,
Θλιαχτίδα,
PRAKSIS,δθμό
ςιο
νοςοκομείο

Διερμθνείσ
ΜΚΟ

Ξενϊνασ ΓΓΛΦ,
Θλιαχτίδα,
PRAKSIS,δθμό
ςιο
νοςοκομείο,
safe zone

Διερμθνείσ
ΜΚΟ,
ΚΕΕΛΡΝΟ
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Μυτιλινθ

ΔΛΟΤΛΜΑ, ΓΧΣ,
Συμβουλευτικό
Κζντρο και
ξενϊνασ ΓΓΛΦ

Δθμόςιο
νοςοκομείο,
MdM

Θλιαχτίδα,
ΔΛΟΤΛΜΑ,
PRAKSIS (μόνο
για παιδιά ςε
κίνδυνο),
MdM,,IRC
(ψυχικι υγεία),
Caritas, Δίκτυο
Επιτροπείασ
Ανθλίκων ΜΕΤΑ
δράςθ

ΔΛΟΤΛΜΑ,PR
AKSIS (μόνο
για παιδιά
ςε κίνδυνο)

Ξενϊνασ ΓΓΛΦ,
Θλιαχτίδα,
PRAKSIS,
δθμόςιο
νοςοκομείο

ΚΕΚΛ,
METAδράςθ,
Διερμθνείσ
ΜΚΟ

Τουσ τελευταίουσ μινεσ, θ ανκρωπιςτικι κατάςταςθ ςτθ Μυτιλινθ ζχει επιδεινωκεί ςοβαρά λόγω του
υπερπλθκυςμοφ, ειδικά ςτο ΚΥΤ τθσ Μόριασ. Ειδικότερα, το εξαιρετικά χαμθλό επίπεδο αςφάλειασ ςτθ Μόρια
περιορίηει τθν αποτελεςματικότθτα των διακζςιμων υπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των
υπθρεςιϊν αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ (δθλαδι των προςϊπων αναφοράσ που ζχουν διοριςτεί ςτο ΚΥΤ). Κατά
ςυνζπεια, παρόλο που ιδθ υπάρχει ζνα εφροσ υπθρεςιϊν, απζχουν κατά πολφ από τθν κάλυψθ των αναπόφευκτων
αναγκϊν. Οι ιατρικζσ και ψυχολογικζσ διαδικαςίεσ διαλογισ κακίςτανται δυςλειτουργικζσ εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ
επαρκοφσ ανκρϊπινου δυναμικοφ εκπαιδευμζνου ςτθν απόκριςθ ςτθν ζμφυλθ βία, ϊςτε να εξυπθρετιςει άτομα που
επζηθςαν τζτοιων περιςτατικϊν. Επιπλζον, το ςφςτθμα παραπομπϊν από μθ κρατικοφσ φορείσ ςτο τοπικό
Συμβουλευτικό Κζντρο και τον ξενϊνα δεν λειτουργεί. Οι παραπομπζσ γίνονται αποδεκτζσ μόνο μζςω του ΚΕΕΛΡΝΟ.
Συνεπϊσ, οι φορείσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ ζχουν περιοριςμζνεσ επιλογζσ για τθν προςταςία του
προςφυγικοφ πλθκυςμοφ, κακϊσ οι προςπάκειεσ επικεντρϊνονται ςε ζκτακτα περιςτατικά. Θ ικανότθτα των φορζων
αντιμετϊπιςθσ ζμφυλθσ βίασ να προςφζρουν ολιςτικι διαχείριςθ περιςτατικϊν –δθλαδι να παρζχουν όχι μόνο
ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ αλλά και νομικι βοικεια - ςε επιηϊςεσ και επιηϊντεσ απζχει πολφ από το να ανταποκρικεί
ςτισ ανάγκεσ (επί του παρόντοσ υπάρχει μόνο ζνασ φορζασ ςτο νθςί –θ ΔΛΟΤΛΜΑ). Οι προςπάκειεσ του τοπικοφ
γραφείου τθσ UNHCR για τθν παρακολοφκθςθ τθσ απόκριςθσ ςτθ ηιτθςθ υπθρεςιϊν οδιγθςαν ςε ςυςςϊρευςθ
περιςτατικϊν και ςτθν υιοκζτθςθ κριτθρίων ιεράρχθςθσ, για παράδειγμα το περιςτατικό να ζχει ςυμβεί τουσ
τελευταίουσ 3 μινεσ και ο δράςτθσ να είναι παρϊν ςτο νθςί. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ διαχείριςθ των περιςτατικϊν
ζμφυλθσ βίασ ςτθ Λζςβο, όπωσ ςυμβαίνει και ςε άλλα νθςιά, κακίςταται περιςςότερο περίπλοκθ ζπειτα από τθν άρςθ
των γεωγραφικϊν περιοριςμϊν και τον χαρακτθριςμό του ατόμου ςτο οποίο ςυνζβθ το περιςτατικό ωσ ευάλωτο,
δεδομζνου ότι πρζπει να ακολουκθκοφν πρόςκετεσ χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ, ςυχνά εισ βάροσ τθσ ςυνολικισ
διαδικαςίασ διαχείριςθσ των περιςτατικϊν, ιδίωσ όςον αφορά ςτθν αςφαλι ςτζγαςθ. Τζλοσ, τα παιδιά που επζηθςαν
ζμφυλθσ βίασ ςτο πλαίςιο αυτό υποςτθρίηονται από ζναν φορζα (ΓΧΣ) και, εν μζρει, από τθν PRAKSIS, οι οποίοι, ενίοτε,
δεν είναι διακζςιμοι κακϊσ ζχουν φτάςει το μζγιςτο των δυνατοτιτων τουσ όςον αφορά ςτθν εξυπθρζτθςθ νζων
περιςτατικϊν.
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4.3. Το ςφςτθμα παραπομπϊν και θ λειτουργικότθτά του
Κατά τθν ζρευνα ςτο πεδίο, ιταν προφανζσ ότι υπάρχουν επίςθμεσ οδοί παραπομπισ ςε κάκε περιοχι, τόςο ςτισ
ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ όςο και ςτον αςτικό ιςτό. Οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ που ενεργοποιοφνται ςτο πεδίο
(κρατικοί και μθ κρατικοί φορείσ) ςυμφϊνθςαν ςτο ότι οι ςθμερινοί μθχανιςμοί παραπομπισ είναι ςαφζςτεροι από ό,τι
ςτθν αρχι τθσ «προςφυγικισ κρίςθσ», όταν κάκε πλευρά ζπρεπε να καταλάβει τον τρόπο λειτουργίασ τθσ άλλθσ.

Ραρά το γεγονόσ ότι ενθμερϊνονται τακτικά από τθν Ομάδα Εργαςίασ για τθν ζμφυλθ βια, μια από τισ μεγαλφτερεσ
μελλοντικζσ προκλιςεισ είναι ποιοσ φορζασ κα αναλάβει τθν ευκφνθ τθσ επικαιροποίθςθσ των μθχανιςμϊν
παραπομπισ, όταν δεν κα το κάνει πια θ UNHCR. Ανταποκρινόμενοι ςτθν ανάγκθ για ανοιχτό και ςαφζσ ςφςτθμα
παραπομπϊν, οι κρατικοί φορείσ ζχουν αναλάβει ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ, όπωσ το Ρρωτόκολλο τθσ ΓΓΛΦ που
αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, το οποίο βοθκά να καταςτοφν οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ προςβάςιμεσ.
Εντοφτοισ, κα πρζπει να λθφκοφν οριςμζνα πρόςκετα μζτρα, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ πλιρθσ προςβαςιμότθτα
ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, όπωσ ζνα πιο αξιόπιςτο ςφςτθμα μεταφοράσ, θ τροποποίθςθ των κριτθρίων ειςόδου ςτουσ
δθμόςιουσ ξενϊνεσ, ιδίωσ με τθν αφξθςθ του ορίου θλικίασ των αρςενικϊν παιδιϊν, θ διάδοςθ του Ρρωτοκόλλου ςε
κάκε φορζα που ςυμμετζχει ςτο ςφςτθμα απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία και θ ςυναίνεςθ αυτϊν όςον αφορά ςτισ
διατάξεισ του, κακϊσ και θ εφαρμογι των προτεινόμενων τροποποιιςεων67. Ο διοριςμόσ προςϊπων αναφοράσ για τθν
ζμφυλθ βία ςτισ περιςςότερεσ δομζσ φιλοξενίασ και ΚΥΤ από το ΚΕΕΛΡΝΟ, κακϊσ και θ απόφαςθ του ΥΜΕΡΟ να
διορίςει πρόςωπα αναφοράσ για τθν ζμφυλθ βία ςτθν ΥΡΥΤ, παρά τισ υπάρχουςεσ προκλιςεισ όςον αφορά ςτθ
ςαφινεια του ρόλου τουσ, τθν εξουςιοδότθςι τουσ και τθν ικανότθτά τουσ να αντιμετωπίηουν περιςτατικά ζμφυλθσ
βίασ, είναι ςίγουρα ςθμαντικά βιματα προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ.

Πςον αφορά τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν, θ ζρευνα δείχνει ότι τα ανεπίςθμα δίκτυα και οι προςωπικζσ επαφζσ
διαδραματίηουν ςυχνά αποφαςιςτικό ρόλο μεταξφ των επαγγελματιϊν του χϊρου, όταν προςπακοφν να πλοθγθκοφν
ςτισ διαδικαςίεσ παραπομπισ. Αν και οι τρόποι παραπομπισ φαίνονται ςαφείσ όταν ςυντάςςονται ςε χαρτί, θ
πραγματικότθτα ςτθν πράξθ αποκαλφπτει μια κρυμμζνθ και πολφ πιο περίπλοκθ διαδικαςία, θ οποία δυςκολεφει τόςο
τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν όςο και τισ/τουσ ωφελοφμενεσ/ουσ που προςπακοφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ απαραίτθτεσ
υπθρεςίεσ.

«Ζνα από τα κφρια προβλιματα που αντιμετωπίηουμε ςτο πεδίο είναι θ πολυπλοκότθτα του ςυςτιματοσ
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Σφμφωνα με όςα ανζφεραν κάποιεσ/οι πλθροφορθτ(ρι)ζσ κλειδιά κατά τθ διάρκεια των ςυνεντεφξεων που διεξιχκθςαν ςτθν Ακινα.
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παραπομπών. Εάν ζνασ οργανιςμόσ δεν ζχει δικό του ςφςτθμα παραπομπών (δθλαδι να παρζχει όλεσ
τισ υπθρεςίεσ, το ςχόλιο δικό μασ), θ κατάςταςθ μπορεί να γίνει πολφ περίπλοκθ», υποςτιριξε άτομο
που ςυμμετείχε ςτισ ςυνεντεφξεισ (ΣΠΚ ΠΥ, Θεςςαλονίκθ).

Από τθν πλευρά των ωφελοφμενων, θ κφρια δυςκολία ζγκειται ςτο ότι πρζπει να πλοθγθκοφν ςε ζνα ςκθνικό που
ςυνεχϊσ αλλάηει αναφορικά με το ποιοσ φορζασ είναι ποφ και πότε, και κάνοντασ τι. Επιπλζον, θ φπαρξθ διαφορετικϊν
ςθμείων ειςόδου ςτο ςφςτθμα προςταςίασ και διαφόρων φορζων που μπορεί να εντοπίςουν και να διαχειριςτοφν ι να
παραπζμψουν ζνα περιςτατικό ζμφυλθσ βίασ, μπορεί να αποπροςανατολίςουν περαιτζρω τθν επιηϊςα ι τον επιηϊντα.
Θ πλοιγθςθ μζςα ςτο λαβφρινκο των παραπομπϊν και θ μακρά οδόσ για να φκάςουν τελικά ςτισ υπθρεςίεσ
αντιμετϊπιςθσ ζμφυλθσ βίασ, δεν είναι θ εξαίρεςθ, αλλά ςχεδόν ο κανόνασ, όπωσ προκφπτει από τισ ςυνεντεφξεισ.
Ζχουν υπάρξει περιπτϊςεισ όπου ακόμθ και μετά τθν αποκάλυψθ περιςτατικοφ ζμφυλθσ βίασ ςε επαγγελματίεσ ςτον
τομζα, δεν ακολοφκθςε οφτε παροχι υπθρεςιϊν οφτε παραπομπι ςε φορζα αντιμετϊπιςθσ ζμφυλθσ βίασ, με
αποτζλεςμα μεγάλθ κακυςτζρθςθ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν και αποκάρρυνςθ του ωφελοφμενου ατόμου69.

Για τισ επιηϊςεσ και τουσ επιηϊντεσ, εκτόσ από τα κακιερωμζνα ςθμεία ειςόδου μζςω παρόχων υπθρεςιϊν (π.χ.
νοςοκομεία, ΜΚΟ, αςτυνομία), φίλοι, γείτονεσ και ςυγγενείσ μποροφν επίςθσ να τισ/τουσ παραπζμψουν («από ςτόμα
ςε ςτόμα»). Μεταξφ των πρϊθν ωφελοφμενων, ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ ειςιλκε ςτο ςφςτθμα υποςτιριξθσ μζςω
ανεπίςθμων ςθμείων πρόςβαςθσ όπωσ «μια κυρία ςτθ ςτάςθ του λεωφορείο» ι «ζνασ πατριϊτθσ ςτο δρόμο», ενϊ ςε
δφο περιπτϊςεισ ζγινε με πρωτοβουλία των ατόμων τα οποία με επιμονι αναηιτθςαν υπθρεςίεσ αντιμετϊπιςθσ τθσ
ζμφυλθσ βίασ και εντζλει πζτυχαν τθν πρόςβαςθ (αυτοπαραπομπι). Θ εκτεταμζνθ επαναδρομολόγθςθ (δθλαδι θ
παραπομπι τθσ υπόκεςθσ από τον ζναν φορζα ςτον άλλο), εκτόσ από τον αποπροςανατολιςμό των επιηωςϊν/ϊντων,
τισ/τουσ υποχρεϊνει επίςθσ να παρουςιάηουν τα αιτιματα και τισ ανάγκεσ τουσ ξανά και ξανά μπροςτά ςε διάφορουσ
φορείσ, κάτι που δεν είναι μόνο ςπατάλθ πόρων για τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν, αλλά βλάπτει ςθμαντικά και τα άτομα
που επζηθςαν κανοντάσ τα να αιςκάνονται αβοικθτα. Θ επανάλθψθ μιασ οδυνθρισ ιςτορίασ ενϊπιον μιασ ςειράσ
φορζων, όχι μόνο κάνει τα άτομα να αιςκάνονται αβοικθτα, αλλά παραβιάηει επίςθσ τθν αρχι τθσ μθ πρόκλθςθσ
βλάβθσ (“do no harm” principle), κακϊσ μπορεί να δθμιουργιςει ψευδείσ προςδοκίεσ και να οδθγιςει ςε αντίποινα και
ςτoν εκ νζου τραυματιςμό του ατόμου που αναηθτά βοικεια. Ππωσ διλωςε ζνα άτομο ςε μια εκ των ςυνεντεφξεων:

«Και μερικζσ φορζσ, όπωσ και για άλλουσ ... κα πάτε εκεί, κα ςασ δείξουν ραντεβοφ ... μερικζσ φορζσ δε
ςασ μιλοφν, κα φωνάηετε και κα μετακινθκείτε από εδώ, κα πάτε ςτο πλάι ... τθν άλλθ φορά ... εγώ είπα
‘κζλω να ςασ κάνω μια ερώτθςθ’, ιρκα εδώ, ξζρετε. Αυτι τθ διαδικαςία εδώ δεν τθν ξζρουμε. Τα
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Σφμφωνα με όςα ανζφεραν δφο πρϊθν χριςτ(ρι)εσ υπθρεςιϊν κατά τθ διάρκεια των ςυνεντεφξεων που διεξιχκθςαν ςτθν Ακινα.
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περιςςότερα από τα πράγματα, δεν τα γνωρίηουμε, γιατί αν πάτε εδώ, κα ςασ πουν ‘πθγαινετε εδώ’, αν
πάτε εδώ, κα ςασ πουν ‘πθγαίνετε εδώ’, αν πάτε εδώ, ‘πθγαίνετε εδώ’ όπωσ ...» (ΟΕΣ ΜΚ, Μόρια)

Μια καλι πρακτικι προκειμζνου να ενκαρρυνκοφν οι αυτοπαραπομπζσ, κακϊσ και να διευκολυνκοφν και να
τυποποιθκοφν οι παραπομπζσ ςτουσ υπάρχοντεσ φορείσ, θ οποία προτάκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ πεδίου,
είναι οι τακτικζσ ςυναντιςεισ (οργανωμζνεσ από ΜΚΟ) ςχετικά με τθν ζμφυλθ βία και τα δικαιϊματα των γυναικϊν
μεταξφ των γυναικϊν προςφφγων ςτισ ανοιχτζσ δομζσ. Ρζρα από χριςιμθ δραςτθριότθτα πρόλθψθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ,
αποτελεί μια επιτυχθμζνθ πρακτικι απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία: δθμιουργεί μια πλατφόρμα που διευκολφνει τισ
αυτοπαραπομπζσ ωσ ςθμεία ειςόδου ςτισ υπθρεςίεσ.

4.4. Επιπλζον παρατθριςεισ
Εν κατακλείδι, θ εκτίμθςθ οριςμζνων κρίςιμων ςθμείων μπορεί να ζχει μεγάλθ αξία για τθν αντιμετϊπιςθ των
υπολοίπων. Θ μακροπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ των υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τθν ζμφυλθ βία δεν ιταν πάντοτε
διακζςιμθ και προςιτι ςε όλουσ τουσ φορείσ, ιδίωσ ςε εκνικζσ ΜΚΟ, παρά το γεγονόσ ότι εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό
από αυτι. Θ βραχυπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ (π.χ. διάρκεια 3 ζωσ 6 μθνϊν) και ο χρόνοσ αναμονισ μεταξφ
χρθματοδοτιςεων, εκτόσ από τθ δθμιουργία κενϊν ςτισ υπθρεςίεσ, δεν διευκολφνει το ςτρατθγικό προγραμματιςμό
ςχετικά με τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ απόκριςθσ. Ρράγματι, οι φορείσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ
ςυχνά ςτεροφνται προςωπικοφ με κίνθτρα, επαρκι εκπαίδευςθ, εξειδίκευςθ και εμπειρία, ακριβϊσ λόγω τθσ
εργαςιακισ επιςφάλειασ.

Είναι ςθμαντικό να προςκζςουμε ότι κατά τθ διάρκεια του 2018 αρκετζσ διεκνείσ ΜΚΟ απζςυραν τισ υπθρεςίεσ που
ςχετίηονται με τθν ζμφυλθ βία από τισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ, κυρίωσ λόγω τθσ ζλλειψθσ χρθματοδότθςθσ.
Ταυτόχρονα, όταν το ΚΕΕΛΡΝΟ ορίςτθκε ωσ πρόςωπο αναφοράσ για τθν ζμφυλθ βία, θ παράδοςθ των αρμοδιοτιτων
από προθγοφμενουσ φορείσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ αποδείχτθκε δφςκολθ, κακϊσ οι νζεσ διαδικαςίεσ που
ακολουκικθκαν δεν είχαν πρότερα διαςφαλιςτεί. Για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, αυτό περιζπλεξε το ςφςτθμα
παραπομπϊν μεταξφ κρατικϊν και μθ κρατικϊν φορζων· μια κατάςταςθ θ οποία δεν ζχει επιλυκεί πλιρωσ μζχρι
ςιμερα. Ζνα άλλο ςθμαντικό πρόβλθμα που επιςθμαίνουν όλεσ/οι οι επαγγελματίεσ του χϊρου και οι
πλθροφοριοδότριεσ/ότεσ κλειδιά (ΡΚ), ςχετίηεται με τα κενά ςτο ςυντονιςμό μεταξφ κρατικϊν και μθ κρατικϊν φορζων
αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ, αφότου θ UNHCR δεν αναλαμβάνει πια αυτόν τον ρόλο. Ραρατθρικθκε επίςθσ ότι
πολλοί οργανιςμοί και κρατικοί φορείσ ςταδιακά ςυμμετζχουν και αςχολοφνται όλο και λιγότερο με ομάδεσ
ςυντονιςμοφ και φόρουμ που ζχουν ςυςτακεί ςε εκνικό ι περιφερειακό επίπεδο, όπωσ θ Ομάδα Εργαςίασ για τθν
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ζμφυλθ βία που ξεκίνθςε θ UNHCR69. Αυτό κακιςτά δφςκολθ τθ ςυςτθματοποίθςθ και τθν προϊκθςθ του ςυντονιςμοφ
και τθσ ςυνεργαςίασ όλων των φορζων, κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ μετάβαςθσ όςον αφορά ςτθν απόκριςθ
ςτθν ζμφυλθ βία. Αυτι θ πρόκλθςθ πρζπει να αντιμετωπιςτεί ωσ κζμα υψθλισ προτεραιότθτασ, δεδομζνου επίςθσ ότι
ακόμθ κανζνασ (κρατικόσ) φορζασ δεν ζχει αναλάβει ςχετικι πρωτοβουλία και ότι δεν ζχουν ακόμθ πραγματοποιθκεί
ςυηθτιςεισ/διαβουλεφςεισ για αυτό το κρίςιμο ηιτθμα.

Επιπλζον, υπάρχει επείγουςα ανάγκθ για κοινι ανάπτυξθ, με τθ ςυμμετοχι όλων των φορζων, ενόσ ιςχυροφ
μακροπρόκεςμου ςχεδίου και μιασ ευρφτερθσ ςτρατθγικισ ζμφυλθσ βίασ για όλουσ τουσ πλθκυςμοφσ ςτθν Ελλάδα,
ϊςτε να επιτευχκεί μια ολοκλθρωμζνθ απόκριςθ και να διαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα τθσ προόδου που ζχει επιτευχκεί.
Ζνα τζτοιο ςτρατθγικό ςχζδιο κα πρζπει να ενιςχφςει και να ςυμπλθρϊςει τισ υπάρχουςεσ προςπάκειεσ καλφπτοντασ
τα υπάρχοντα κενά ςτισ υπθρεςίεσ, αξιοποιϊντασ τθν ικανότθτα των κρατικϊν φορζων και των ΜΚΟ και
εξαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα τθ βζλτιςτθ κατανομι των πόρων (οικονομικϊν και ανκρϊπινων), όπωσ ςυηθτικθκε από
ΡΚ και άλλεσ/ουσ επαγγελματίεσ του χϊρου.

Ζνασ άλλοσ προβλθματιςμόσ αφοροφςε ςτθν ζλλειψθ αξιόπιςτων δεδομζνων ςχετικά με τα περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ
(π.χ. ΣΔΡΕΒ), κακϊσ δεν υπάρχει ακόμθ ςυμφωνία μεταξφ των διαφόρων φορζων ςχετικά με ζνα κοινό ςφςτθμα
ςυλλογισ δεδομζνων και κάκε φορζασ αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ χρθςιμοποιεί το δικό του. Επιπλζον, δεν
υπάρχει ςφςτθμα που να επιτρζπει τθν επιςκόπθςθ των περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ που εμφανίηονται και
αναφζρονται ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα, κακϊσ κανζνασ φορζασ/κεςμόσ δεν είναι υπεφκυνοσ για αυτόν τον τφπο ςυλλογισ
δεδομζνων. Οριςμζνα πρωταρχικά ςτοιχεία από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ αντιμετϊπιςθσ ζμφυλθσ βίασ, δθλαδι από τθ
γραμμι SOS, τα Συμβουλευτικά Κζντρα και τουσ Ξενϊνεσ, ςυλλζγονται από τθν EETAA, όμωσ δεν περιλαμβάνουν
ςθμαντικζσ παραμζτρουσ όπωσ θ εκνικότθτα. Επιπλζον, δεν καταγράφουν περιπτϊςεισ που εξυπθρετοφνται από ΜΚΟ.
Τα κοινά εργαλεία διαχείριςθσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ, όπωσ τα ζντυπα ςυναίνεςθσ και οι φόρμεσ ειςαγωγισ
περιςτατικϊν, εγκρίνονται και περιλαμβάνονται ςτισ εκνικζσ SOPs (τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ λειτουργίασ). Τα
διατομεακά ζντυπα παραπομπισ ενθμερϊνονται τακτικά, ϊςτε να αντανακλοφν τισ αναδυόμενεσ ανάγκεσ και ςτθ
ςυνζχεια εγκρίνονται μζςω τθσ ομάδασ εργαςίασ τθσ UNHCR για τθν προςταςία. Ωςτόςο, όλα τα προαναφερκζντα
εργαλεία δεν εφαρμόηονται ςτθν πράξθ οφτε χρθςιμοποιοφνται με ςυνζπεια από όλουσ τουσ ςχετικοφσ φορείσ ςτο
πεδίο. Συνολικά, θ απουςία αξιόπιςτων δεδομζνων ςχετικά με περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ οδθγεί ςε περιοριςμζνθ
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Θ Φπατθ Αρμοςτεία των Θνωμζνων Εκνϊν για τουσ Ρρόςφυγεσ (UNHCR) ςυμπροεδρεφει ςτθν Ομάδα Εργαςίασ για τθ ςεξουαλικι και τθν

ζμφυλθ βία με τθ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων για τον ςυντονιςμό τθσ πρόλθψθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ και τθσ απόκριςθσ ςε αυτι ςτθν
Ελλάδα. Θ ΟΕΣΕΒ ζχει αναπτφξει τισ SOPs (τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ λειτουργίασ), ενϊ ςτθ Κεςςαλονίκθ και τθ Λζςβο, οι τοπικζσ υποομάδεσ
ΣΕΒ ςυντονίηονται ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ςτο πεδίο όπου ο κίνδυνοσ ΣΕΒ είναι ακόμθ μεγαλφτεροσ.
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ικανότθτα προγραμματιςμοφ που βαςίηεται ςε ςτοιχεία, εμποδίηει το ςχεδιαςμό πολιτικισ και τθν αξιολόγθςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν μζτρων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δυνατότθτασ αξιόπιςτων
εκτιμιςεων που βαςίηονται ςε μετριςιμα αποτελζςματα.

Τζλοσ, παρά το γεγονόσ ότι ο ςεβαςμόσ τθσ εμπιςτευτικότθτασ είναι πρωταρχικόσ, τόςο ςτον Κϊδικα Δεοντολογίασ των
οργανϊςεων όςο και ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, υπάρχει μεγάλθ ανάγκθ για ζνα Ρρωτόκολλο
Διαμοίραςθσ Ρλθροφοριϊν που κα είναι δεςμευτικό για όλουσ τουσ φορείσ που ςχετίηονται με τθν ζμφυλθ βία.
Αυτό το Ρρωτόκολλο κα παρζχει ςαφείσ οδθγίεσ ςχετικά με το πότε μποροφν να μοιραςτοφν εμπιςτευτικζσ
πλθροφορίεσ π.χ. ςε ζκτακτα περιςτατικά και απειλθτικζσ για τθ ηωι καταςτάςεισ ι ςε περιπτϊςεισ όπου θ υποβολι
εκκζςεων είναι υποχρεωτικι από το νόμο (όπωσ ςτθν περίπτωςθ παιδιϊν επιηϊντων ζμφυλθσ βίασ).

«Πρζπει να αςχολθκοφμε με κζματα ςυλλογισ και αποκικευςθσ ευαίςκθτων προςωπικών δεδομζνων.
Διαπιςτώςαμε ότι κάκε ΜΚΟ είχε φορθτοφσ υπολογιςτζσ ςε κάκε δομι φιλοξενίασ όπου ςυνζλεγε και
αποκικευε προςωπικά δεδομζνα. Φυςικά, δεν είχαν τζτοια άδεια από τθν Ελλθνικι Αρχι Προςταςίασ
Δεδομζνων» (ΣΠΚ με υπζυκυνο χάραξθσ πολιτικισ, Ακινα).

Δεδομζνου ότι το εκνικό ςφςτθμα υποςτιριξθσ απευκφνεται μόνο ςε επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ, θ απόκριςθ ςτισ ανάγκεσ
των ανδρϊν επιηϊντων κεωρικθκε ωσ κφρια δυςκολία από τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ. Οι υπθρεςίεσ για τθν
κάλυψθ των αναγκϊν τουσ πρζπει να είναι καλά μελετθμζνεσ ςφμφωνα με τισ Τυποποιθμζνεσ Διαδικαςίεσ Λειτουργίασ
(SOPs), οι οποίεσ όμωσ λείπουν ςε μεγάλο βακμό. Ραρόλο που ζνα φάςμα υπθρεςιϊν είναι φαινομενικά διακζςιμο ςε
όλεσ τισ περιοχζσ όπου διεξιχκθ ζρευνα πεδίου, εξακολουκοφν να υπάρχουν ςθμαντικά κενά, ειδικά όςον αφορά ςτθν
ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ. Αυτό παρεμποδίηει τθν ικανότθτα απόκριςθσ ςτισ ποικίλεσ
ανάγκεσ που αντιμετωπίηουν οι προςφφγιςςεσ και πρόςφυγεσ που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ. Θ κατακερματιςμζνθ
παροχι υπθρεςιϊν αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ δθμιουργεί πρόςκετεσ δυςκολίεσ ςτον ςυντονιςμό και παρατείνει
τθν παραπομπι των ωφελοφμενων από τθ μια υπθρεςία ςτθν άλλθ, ςε βάροσ τθσ κάλυψθσ των αναγκϊν τουσ. Εκτόσ
αυτοφ, επίμονα, χρονίηοντα εμπόδια δυςκολεφουν τθν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ. Τα ςθμαντικότερα κενά ςτθν παροχι
υπθρεςιϊν και τα εμπόδια που όςον αφορά ςτθν πρόςβαςθ ςτισ υπάρχουςεσ υπθρεςίεσ ςυνοψίηονται παρακάτω και
αναλφονται λεπτομερϊσ ςτο επόμενο κεφάλαιο.
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5. ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΘΜΑΤΑ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΘΤΑ, ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΤΩΝ
ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Στο επόμενο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα βαςικά ευριματα από τθν ζρευνα πεδίου και επιςθμαίνονται και
ςυνκζτονται κρίςιμεσ πλθροφορίεσ και ιδζεσ ςε μια αξιολόγθςθ βαςιςμζνθ ςε ςτοιχεία ςχετικά με τθ διακεςιμότθτα,
τθν προςβαςιμότθτα και τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν αντιμετϊπιςθσ ζμφυλθσ βίασ. Θ διακεςιμότθτα των υπθρεςιϊν
εξετάηεται μζςω μιασ περιφερειακισ προςζγγιςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ τρζχουςασ διαδικαςίασ μετάβαςθσ. Θ
αξιολόγθςθ τθσ διακεςιμότθτασ επιδιϊκει να αναδείξει τα υπάρχοντα αλλά και τα επερχόμενα κενά και ελλείψεισ ςε
ςχζςθ με τουσ φορείσ, τισ υπθρεςίεσ και τισ ανάγκεσ των ενδιαφερόμενων. Θ προςβαςιμότθτα των διακζςιμων
υπθρεςιϊν (δθμόςιεσ και μθ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ) εξετάηεται βάςει αναγνωριςμζνων και υφιςτάμενων εμποδίων
που δθμιουργοφνται από τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν και των περιοριςμϊν που αντιμετωπίηουν οι ίδιοι οι δικαιοφχοι.
Τζλοσ, θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν που παρζχονται τόςο από κρατικοφσ όςο και από μθ κρατικοφσ φορείσ αναλφεται
μζςω του φακοφ μιασ προςζγγιςθσ με γνϊμονα τα άτομα που επζηθςαν, ικανισ να εξυπθρετεί χριςτεσ με ποικίλεσ
ανάγκεσ και κοινωνικοπολιτιςμικό υπόβακρο.
5.1. Διακεςιμότθτα των υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τθν ζμφυλθ βία
Διακεςιμότθτα, δυςκολίεσ και εμπόδια ςτθ Λζςβο και τον Ζβρο
Στθ Λζςβο, όπου θ πλειοψθφία των προςφφγων διαμζνουν ςτο υπερςυνωςτιςμζνο ΚΥΤ τθσ Μόριασ (φιλοξενεί
πλθκυςμό τρεισ φορζσ μεγαλφτερο από τθν ικανότθτά του), πολλά αιτιματα ςχετικά με περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ
παρακωλφονται ςτθν πράξθ λόγω ζλλειψθσ επαρκϊν ανκρϊπινων πόρων. Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το
πρόβλθμα, αποφαςίςτθκε από όλουσ τουσ φορείσ (βαςιηόμενοι ςε αυτά που μοιράςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ΟΕΣ
ςτθ Μυτιλινθ) να κακοριςτοφν τα εξισ ςυγκεκριμζνα κριτιρια προτεραιότθτασ και επιλογισ, ϊςτε να αποφαςίηεται
ποιεσ/οι δικαιοφνται υπθρεςίεσ ζμφυλθσ βίασ : α) το περιςτατικό ςυνζβθ ςτθν Ελλάδα, β) ο/θ δράςτθσ βρίςκεται κοντά
ςτθ Μόρια/υπάρχει άμεςοσ κίνδυνοσ, γ) το περιςτατικό ςυνζβθ κατά τουσ τελευταίουσ 3 μινεσ. Αν και αυτό το
ςφςτθμα ιεράρχθςθσ επιδιϊκει να διευκολφνει τθν ανταπόκριςθ ςε ζνα πλαίςιο ςοβαρά περιοριςμζνων πόρων, δεν
είναι κακόλου ιδανικό αφοφ αποκλείει ςυγκεκριμζνα περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ και μπορεί να περικωριοποιιςει
περαιτζρω τα κιγόμενα πρόςωπα, για παράδειγμα άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ ςτθ χϊρα προζλευςθσ και/ι
κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ τουσ ωσ τθν Ελλάδα. Θ ικανότθτα του διακζςιμου ανκρϊπινου δυναμικοφ μειϊνεται
περαιτζρω από το πλικοσ των ςυχνά αςφνδετων μεταξφ τουσ εργαςιϊν που αναμζνεται να εκτελζςουν οι
επαγγελματίεσ. Οι επαγγελματίεσ τθσ πρϊτθσ γραμμισ, όπωσ οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικζσ/οί λειτουργοί, ςυχνά
χρειάηεται να εκτελοφν διοικθτικζσ εργαςίεσ (ΟΕΣ ΡΥ, Λζςβοσ) και ακολοφκωσ να μθν μποροφν να παρζχουν κατάλλθλθ
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διαχείριςθ ςε όλα τα περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ που αναφζρονται. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τα άτομα που επζηθςαν
να αιςκάνονται ακόμα περιςςότερο αβοικθτα, όπωσ αναφζρκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ΟΕΣ ςτθ Μόρια, ςτθν
περίπτωςθ μιασ επιηϊςασ που είχε ηθτιςει ψυχολογικι ςτιριξθ:

«Εάν δεν πζςεισ κάτω κι αρχίςεισ να ουρλιάηεισ, δε κα ςου δϊςουν καμία προςοχι» και «μου είπαν
εάν χρειάηομαι ψυχολόγο τϊρα, κα πρζπει να πάω ςε ιδιωτικό και να πλθρϊςω εγϊ». (ΟΕΣ ΜΚ,
Μόρια)

Στθν περιοχι του Ζβρου, όπωσ αναφζρκθκε από ςχεδόν όλεσ/ουσ τισ/τουσ πλθροφορθτζσ κλειδιά και κατά τθ διάρκεια
τθσ ΟΕΣ με τουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν, α) υπάρχει ζλλειψθ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ ςτο ΚΥΤ και β) θ απόςταςθ
μεταξφ του ΚΥΤ (Φυλάκιο) και των αςτικϊν περιοχϊν όπου βρίςκονται οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (νοςοκομείο και τοπικό
Συμβουλευτικό Κζντρο, Αλεξανδροφπολθ), όπωσ επίςθσ και θ ζλλειψθ διακζςιμων μεταφορικϊν μζςων για τθν
παραπομπι περιπτϊςεων, παρεμποδίηει τθν προςβαςιμότθτα και αφινει το μεγαλφτερο μζροσ των αναγκϊν
ακάλυπτεσ.
Το ςφςτθμα παιδικισ προςταςίασ δεν καλφπτει τισ ανάγκεσ των παιδιϊν που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ
Μζχρι ςιμερα λίγθ προςοχι ζχει δοκεί ςτα παιδιά που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ, ζνα ςθμαντικό χάςμα ςτθν παροχι
υπθρεςιϊν που ςχετίηεται με τθν ζλλειψθ φορζων παιδικισ προςταςίασ (τόςο κρατικϊν όςο και μθ κρατικϊν) που
ειδικεφονται ςτα προγράμματα ζμφυλθσ βίασ για παιδιά, όπωσ αναφζρκθκε από πολλζσ/οφσ πλθροφορθτζσ-κλειδιά.
Αυτό το χάςμα ςτισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ είναι ακόμα πιο εμφανζσ όταν πρόκειται για παιδιά κφματα trafficking, και
είναι αναγκαίεσ εξειδικευμζνεσ υποδομζσ και προςωπικό, ϊςτε να βελτιωκεί θ ικανότθτα απόκριςθσ του ςυςτιματοσ
παιδικισ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα70. Ζνα άλλο ςθμαντικό κενό είναι θ ζλλειψθ οποιουδιποτε τφπου
εξειδικευμζνων/προςτατευόμενων καταλυμάτων, τα οποία κα παρζχουν επίςθσ τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ
ςτα παιδιά που επζηθςαν περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ τα οποία παραπζμπονται και φιλοξενοφνται εκεί. Ωσ εκ τοφτου,
υπάρχει προςφυγι ςε ad hoc και ςυχνά ακατάλλθλεσ λφςεισ για επιηϊςεσ που ζχουν εντοπιςτεί, όπωσ διαμονι
μεγαλφτερθσ διάρκειασ ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ ςε νοςοκομεία πριν εξαςφαλιςτεί κάποιο αςφαλζσ κατάλυμα, γεγονόσ
που δθμιουργεί επίςθσ τον κίνδυνο εντοπιςμοφ και/ι απειλισ από τον δράςτθ ι τουσ δράςτεσ (ΣΡΚ 22, Ακινα). Το κενό
αυτό τζκθκε επίςθσ από το προςωπικό του νοςοκομείου:
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«... φροντίηουμε τα παιδιά, θ αλικεια είναι ότι παίρνει πάρα πολφ καιρό, μερικά παιδιά, υγιι παιδιά,
μπορεί να παραμείνουν για 3 μινεσ ι 6 μινεσ και επίςθσ θ ζρευνα *...+ δεν είναι εφκολθ». (ΟΕΣ ΡΥ,
Ακινα)

Θ ζλλειψθ αυτοφ του είδουσ υποδομισ/εξειδικευμζνθσ υπθρεςίασ, μαηί με τισ προκλιςεισ τθσ παροχισ καταλφματοσ
ςτουσ ξενϊνεσ αςυνόδευτων ανθλίκων, αφινει τα παιδιά για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςε επιςφαλείσ ςυνκικεσ
διαβίωςθσ71 (άτυπθ ςτζγαςθ/ζλλειψθ ςτζγθσ), τα εκκζτει ςε κινδφνουσ για τθν αςφάλειά τουσ και περιορίηει τθ
ςυνολικι ικανότθτα αποτελεςματικισ προςταςίασ. Ραρά τθν εξζλιξθ τθσ βάςθσ δεδομζνων (τθν οποία διαχειρίηεται το
ΕΚΚΑ και χρθματοδοτεί θ UNICEF), θ οποία επιτάχυνε όλθ τθ διαδικαςία, θ κατάςταςθ παραμζνει δφςκολθ, κυρίωσ
λόγω ζλλειψθσ διακζςιμων χϊρων. Ρζραν τοφτου, θ απουςία επίςθμθσ διαδικαςίασ που κα εξαςφαλίηει τθν
τοποκζτθςθ των παιδιϊν ανάλογα με τθν θλικία τουσ, για παράδειγμα να μθ φιλοξενοφνται δεκαεπτάχρονα μαηί με
εντεκάχρονα, δθμιουργεί επιπλζον πικανότθτεσ ζμφυλθσ βίασ72. Επιπλζον, θ εξάλειψθ των πικανοτιτων εμφυλθσ βίασ,
και ιδιαιτζρωσ αυτϊν τθσ κακοποίθςθσ παιδιοφ από παιδί, ςυνδζεται ςτενά με τθν πολιτικι και τισ διαδικαςίεσ
διαςφάλιςθσ παιδικισ προςταςίασ, και όχι μόνο, προςυπογράφεται επιςιμωσ αλλά και υιοκετείται ςε λειτουργικό
επίπεδο από τθ διαχείριςθ των καταφυγίων και τθρείται από όλεσ/ουσ τισ/τουσ επαγγελματίεσ.

Μια άλλθ ςχετικι ανθςυχία που προζκυψε κατά τθ διάρκεια τθσ επιτόπιασ ζρευνασ ιταν ο χαμθλόσ αρικμόσ αναφορϊν
περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ ςτουσ πλθκυςμοφσ των παιδιϊν που φιλοξενοφνται ςε καταφφγια. Αυτό μπορεί να
ςχετίηεται με τα καλά τεκμθριωμζνα χαμθλά ποςοςτά αναφοράσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ μεταξφ επιηϊντων,
δεδομζνου ότι θ πλειοψθφία των αςυνόδευτων ανιλικων που φιλοξενοφνται ςε τζτοια καταφφγια είναι αγόρια.
Επιπλζον, ο μικρόσ αρικμόσ αποκαλφψεων ςχετίηεται πικανϊσ με τθν απουςία ενόσ περιβάλλοντοσ υποςτιριξθσ και
εμπιςτοςφνθσ, που κα ενκάρρυνε τθν αποκάλυψθ ι κα προλάμβανε μζςω τθσ πρόλθψθσ τθν εμφάνιςθ περιςτατικϊν
ζμφυλθσ βίασ τα οποία κυριαρχοφν ςτθν πλειοψθφία των ξενϊνων αςυνόδευτων ανθλίκων, παρά με τθν πραγματικι
απουςία περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ73. Ρεραιτζρω, ο μικρόσ αρικμόσ αποκαλφψεων ςχετίηεται με τθν ζλλειψθ μιασ
προςζγγιςθσ που να ενςωματϊνει τθ διάςταςθ του φφλου, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ τόςο τα αγόρια όςο και το
προςωπικό των ξενϊνων κα ιταν περιςςότερο ευαιςκθτοποιθμζνα όςον αφορά ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κακοποίθςθσ
και τθσ ςεξουαλικισ βίασ που ςθμειϊνονται μεταξφ των εφιβων.
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Ρερίπου 2.351 αςυνόδευτα ανιλικα παραμζνουν ςε λίςτα αναμονισ για να γίνουν δεκτά από τα οποία 477 είναι άςτεγα, 253 ςε ανεπίςθμεσ

ςτεγαςτικζσ διευκετιςεισ, 135 υπό προςτατευτικι φφλαξθ και 289 δεν ζχουν καταχωρθκεί ςε ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία. (Eπικαιροποιθμζνα
ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν κατάςταςθ των Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτθ χϊρα από το ΕΚΚΑ, Λοφλιοσ 2018.)
72

Σφμφωνα με όςα διλωςε εμπειρογνϊμονασ παιδικισ προςταςίασ κατά τθ διάρκεια ςυνζντευξθσ με πλθροφορθτ(ρι)ζσ κλειδιά ςτθν Ακινα.

73

Σφμφωνα με όςα διλωςαν δφο πλθροφορθτ(ρι)ζσ κλειδιά, ζνασ εμπειρογνϊμονασ παιδικισ προςταςίασ και ζνασ πάροχοσ υπθρεςιϊν ςε παιδιά

κατά τθ διάρκεια ςυνζντευξθσ ςτθν Αλεξανδροφπολθ.

52

«Το προςωπικό των ξενϊνων ανζφερε τραγικά χαμθλά ποςοςτά *περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ+, το
ιςτορικό τθσ ςεξουαλικισ κυματοποίθςθσ του πλθκυςμοφ αναφοράσ, δθλαδι των αςυνόδευτων
ανθλίκων, το οποίο ςυμφωνεί με τα χαμθλά ποςοςτά επίςθμθσ αναγνϊριςθσ των επιηωςϊν/ϊντων
ςεξουαλικισ και ζμφυλθσ βίασ, γεγονόσ που με τθ ςειρά του μασ λζει όχι ότι κανζνα από αυτά τα
παιδιά δεν ζχει κακοποιθκεί ςεξουαλικά, αλλά μάλλον ότι το ςφςτθμα είναι ρυκμιςμζνο ζτςι ϊςτε
να μθ μασ λζνε, δεν μακαίνουμε ποτζ» (ΣΡΚ με εμπειρογνϊμονα παιδικισ προςταςίασ, Ακινα,
υπογράμμιςθ δικι μασ).

Ζχουν παρατθρθκεί επίςθσ περιοριςμοί ςτθ διαχείριςθ των περιςτατικϊν όπου τόςο θ μθτζρα όςο και τα παιδιά ζχουν
βιϊςει ι ζχουν γίνει μάρτυρεσ ζμφυλθσ βίασ ςτο πλαίςιο τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ. Συντονιςτικζσ ι διατομεακζσ
προςεγγίςεισ μεταξφ των φορζων παιδικισ προςταςίασ και των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ,
οι οποίεσ κα εξαςφάλιηαν παροχι ολοκλθρωμζνθσ και ςυμπλθρωματικισ προςταςίασ και υποςτιριξθσ, ςχεδόν δεν
υπάρχουν. Για αποτελεςματικι απόκριςθ ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, θ ανάγκθ κατάρτιςθσ ςχετικισ με τθν πολυπλοκότθτα
αυτϊν των περιπτϊςεων, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ικανότθτα των επαγγελματιϊν πρϊτθσ γραμμισ, κίχτθκε ςε
διάφορεσ περιπτϊςεισ74.

Συμπεραςματικά, μολονότι θ κατανομι των αςυνόδευτων ανθλίκων ςε ξενϊνεσ ςε αςτικζσ περιοχζσ αποτελεί κετικό
βιμα ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ παιδικισ προςταςίασ, ςθμαντικζσ αδυναμίεσ, όπωσ θ ζλλειψθ αναγνϊριςθσ τθσ
ανάγκθσ για εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ ζμφυλθσ βίασ εντόσ του ιδθ κακιερωμζνου πλαιςίου παιδικισ προςταςίασ,
παραμζνουν.

Σθμαντικά κενά ςτισ εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ για ανδρεσ που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ
Υπάρχει ςθμαντικι ζλλειψθ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν για τουσ άνδρεσ επιηϊντεσ ζμφυλθσ βίασ. Ραρόλο που
οριςμζνεσ ΜΚΟ άρχιςαν πρόςφατα να παρζχουν υπθρεςίεσ ςε επιηϊντεσ ζμφυλθσ βίασ, κυρίωσ ςτον αςτικό ιςτό, ςτισ
ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ υπάρχει ακόμθ μεγάλθ ανάγκθ για φορείσ και πρόςωπα αναφοράσ, αρμόδια για
παραπομπζσ. Θ ζλλειψθ ςχετικϊν ςτοιχείων κακιςτά τον αρικμό των αποκαλφψεων περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ
εναντίων ανδρϊν ςχεδόν ανεπίςθμο. Αντλϊντασ από τα δεδομζνα τθσ ΔΛΟΤΛΜΑ και με βάςθ τα περιςτατικά που
αντιμετωπίςτθκαν, ο εκτιμϊμενοσ αρικμόσ είναι περίπου ζξι (6) άνδρεσ επιηϊντεσ για κάκε εκατό (100) γυναίκεσ. Οι
ΣΡΚ και οι ΟΕΣ με τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν αποκάλυψαν μεγάλα εμπόδια που οι άνδρεσ επιηϊντεσ βιϊνουν όςον
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αφορά ςτθν αποκάλυψθ τθσ ζμφυλθσ βίασ, εν μζρει λόγω ςυναιςκθμάτων ντροπισ και ενοχισ που προκαλοφνται από
κοινωνικζσ νόρμεσ που αςπάηονται ατομικά και/ι ςυλλογικά, ειδικά όταν αντιμετωπίηουν άνδρεσ επαγγελματίεσ και
ομοεκνείσ διερμθνείσ. Στα πλαίςια τθσ ςτζγαςθσ ςε διαμερίςματα ςε αςτικζσ περιοχζσ, τα πικανά ςθμεία ειςόδου και θ
παραπομπι ςε υπθρεςίεσ αντιμετϊπιςθσ ζμφυλθσ βίασ είναι το προςωπικό, δθλαδι οι κοινωνικζσ/οί
λειτουργοί/ψυχολόγοι και οι διαχειριςτζσ των καταλυμάτων, οι οποίοι όμωσ ζχουν υψθλό αρικμό διαμζνοντων υπό τθν
ευκφνθ τουσ (1 φροντιςτισ / 60 διαμερίςματα). Εκτόσ αυτοφ, θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ πάνω ςε κζματα ζμφυλθσ
βίασ δεν είναι επαρκισ και ςυνικωσ δε διακζτουν τθν απαραίτθτθ ευαιςκθτοποίθςθ για τθν οικοδόμθςθ εμπιςτοςφνθσ
και τθν ενκάρρυνςθ αποκαλφψεων. Αυτι θ ανεπάρκεια, ςε ςυνδυαςμό με τισ κυρίαρχεσ αντιλιψεισ και τα ςτερεότυπα,
κρατά τον πραγματικό αρικμό των επιηϊντων ζμφυλθσ βίασ κρυμμζνο.

Οι ςυνεντεφξεισ με πρϊθν ωφελοφμενεσ/ουσ αποκάλυψαν ότι ςε ςφγκριςθ με τισ πρϊθν ωφελοφμενεσ, οι πρϊθν
ωφελοφμενοι αντιμετωπίηουν πρόςκετεσ δυςκολίεσ. Θ πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ είναι περιοριςμζνθ λόγω οριςμζνων
διαρκϊν εμποδίων, όπωσ θ ζλλειψθ ευαιςκθτοποίθςθσ/κατάρτιςθσ των επαγγελματιϊν ςχετικά με τθν ζμφυλθ βία
εναντίον ανδρϊν, κακϊσ και θ απουςία διαδικαςιϊν και εργαλείων για τον εντοπιςμό των επιηϊντων. Κατά ςυνζπεια, ο
βακμόσ που οι άνδρεσ είναι ευάλωτοι ςτθν ζμφυλθ βία ςυχνά αποτυγχάνει να προςδιοριςτεί και να αξιολογθκεί ςωςτά
από όλουσ τουσ ςχετικοφσ παράγοντεσ. Ρρϊθν ωφελοφμενοσ, ο οποίοσ ερωτικθκε για τουσ ςκοποφσ αυτισ τθσ
ζρευνασ, ανζφερε ότι ζφταςε ςτισ υπθρεςίεσ μόνο αφοφ προςζγγιςε τουσ φορείσ ο ίδιοσ και ηιτθςε επίμονα
υποςτιριξθ. Ωςτόςο, οι αυτοπαραπομπζσ δεν αποτελοφν τον κανόνα και είναι αςφαλζσ να υποκζςουμε ότι οι
επιηϊντεσ ζμφυλθσ βίασ πρζπει να πάρουν ζνα δρόμο μακρφ προκειμζνου να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτισ κατάλλθλεσ
υπθρεςίεσ και παρ’ όλα αυτά εξακολουκοφν να διατρζχουν τον κίνδυνο να μθν αναγνωριςτεί θ ευαλωτότθτά τουσ75.

Μια άλλθ παρατιρθςθ που μοιράςτθκε ο πρϊθν ωφελοφμενοσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ ιταν ότι παρόλο που
είχε διαπιςτωκεί ότι ιταν ςε κακι ψυχικι κατάςταςθ, δεν ηιτθςε να μιλιςει με ψυχολόγο. Αυτό μπορεί να ςυνδζεται
με το ςτίγμα που φζρει θ αποκάλυψθ ζμφυλθσ βίασ, ειδικά όταν πρόκειται για άνδρεσ επιηϊντεσ. Ππωσ υπογράμμιςε
ζνασ ςυμμετζχων ςτθν ομάδα εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ με επαγγελματίεσ πεδίου ςτθν Ακινα, ο βιαςμόσ και θ
ςεξουαλικι επίκεςθ εναντίον ανδρϊν ςυχνά εκλαμβάνονται ωσ απειλι για τον ανδριςμό τουσ και υπονομεφουν τθν
αυτοεκτίμθςθ τουσ. Το ςυμπζραςμα που μπορεί να ςυναχκεί είναι ότι, δίπλα ςτισ ανεπαρκείσ υφιςτάμενεσ υπθρεςίεσ
για τουσ άνδρεσ επιηϊντεσ, ο αυτοςτιγματιςμόσ βρίςκεται ςτθν άλλθ πλευρά του νομίςματοσ. Αυτζσ οι δφο παράμετροι
μαηί ςυνκζτουν ζνα μεγάλο μζροσ τθσ εικόνασ του ανεπαρκοφσ ςυςτιματοσ απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία εναντίων των
ανδρϊν. Στθν πράξθ, αυτό ςθμαίνει ότι οι επιηϊντεσ ζμφυλθσ βίασ μποροφν να καταλιξουν να ηουν ςτο ίδιο μζροσ με
τουσ δράςτεσ, ειδικά ςτισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ επιηϊντων ζμφυλθσ βίασ ςτθ Λζςβο, θ
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απουςία εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν απζτυχε να αποτρζψει τον περαιτζρω τραυματιςμό, όπωσ θ ακράτεια ςτουσ
άνδρεσ που αποδίδεται ςτον κατ’ επανάλθψθ βιαςμό ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, όπωσ ανζφεραν οι ΓΧΣ76.
Απουςία επαρκϊν υπθρεςιϊν προςταςίασ για τα κφματα εμπορίασ ανκρϊπων
Σε όλθ τθν ζρευνα πεδίου, κατζςτθ προφανζσ ότι υπάρχει ζνα κενό ςτα υπάρχοντα δεδομζνα και ςτουσ υφιςτάμενουσ
μθχανιςμοφσ ςυλλογισ δεδομζνων για τθν εκτίμθςθ του φαινομζνου τθσ εμπορίασ ανκρϊπων ςτθν Ελλάδα και
ειδικότερα ςτο πλαίςιο τθσ πρόςφατθσ προςφυγικισ κρίςθσ. Θ ΜΚΟ Α21 είναι ο ςθμαντικότεροσ φορζασ παραπομπισ,
ο οποίοσ ςυνεργάηεται με τθν πλειοψθφία των ςχετικϊν φορζων, μιασ και είναι ο μόνοσ εξειδικευμζνοσ φορζασ και ο
μόνοσ που αναλαμβάνει ςχετικι δράςθ ςε κάποιεσ περιοχζσ (δθλαδι ςτα νθςιά και ςτθ Βόρεια Ελλάδα). Πςον αφορά
ςτθ διαςφνδεςθ μεταξφ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και τθσ πρόςφατθσ ειςροισ προςφφγων, δόκθκαν οι ακόλουκεσ
πλθροφορίεσ:

«*Πςον αφορά ςτθν+ εκνικότθτα, τα κφματα trafficking είναι κατά κφριο λόγο αφρικανικισ
καταγωγισ... Τϊρα που ιμουν ςτθ Σάμο, οι άνκρωποι εκεί ανζφεραν ζνα νζο κφμα από τθν Αφρικι,
από τθν Κεντρικι Αφρικι κυρίωσ: Καμεροφν, Νιγθρία, Γκάνα, Γκαμπόν, ΛΔΚ *... + Είχαμε πολλά ... ςτισ
αρχζσ του ’17, ανκρϊπουσ από τθ Δομινικανι Δθμοκρατία, αλλά τϊρα ξεκινάει και πάλι, και
ςτοχεφουν ςτθν Λςπανία, επειδι είναι ιςπανόφωνοι. Και από τισ άλλεσ *χϊρεσ+..., βλζπουμε από το
Αφγανιςτάν και το Ρακιςτάν, ειδικά νεαρά αγόρια, υπάρχει πολφ μεγάλο κζμα με αυτά, ζχει... ζχει
αυξθκεί πολφ και υπάρχει πικανότθτα διαςφνδεςθσ μεταξφ Ακινασ, Κεςςαλoνίκθσ και Λζςβου. *...+»
(ΣΡΚ με εμπειρογνϊμονα ςτο trafficking, Κεςςαλονίκθ).

Ραρόλο που θ Ελλάδα κεωρείται πρωτίςτωσ χϊρα πζραςμα, αποτελεί επίςθσ προοριςμό πολλϊν κυμάτων εμπορίασ
ανκρϊπων. Θ παροχι υπθρεςιϊν ςε επιηϊςεσ/ϊντεσ εμπορίασ ανκρϊπων είναι μια πολφπλοκθ και πολφ απαιτθτικι
διαδικαςία που απαιτεί μια πολυδιάςτατθ προςζγγιςθ, που κα μπορεί να ανταποκρικεί ςτα απαιτοφμενα υψθλά
επίπεδα προςταςίασ και ςτουσ ςοβαροφσ κινδφνουσ όςον αφορά ςτθν αςφάλεια τόςο των δικαιοφχων όςο και των
επαγγελματιϊν του χϊρου, και κα ςυμπεριλαμβάνει: εμπειρία ςτον εντοπιςμό και τθ διαλογι του περιςτατικοφ όςον
αφορά ςτθν εκτίμθςθ κινδφνου· ζνα άμεςο επιχειρθςιακό ςχζδιο αςφάλειασ το οποίο κα ςυμπεριλαμβάνει
προςτατευόμενα καταλφματα/ξενϊνεσ, κακϊσ και ανϊτερο επίπεδο ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ μεταξφ διαφόρων
κρατικϊν φορζων, π.χ. αςτυνομία, μθ κρατικϊν φορζων και παρόχων υπθρεςιϊν (ΣΡΚ 20, Κεςςαλονίκθ).
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Πςον αφορά ςτθν απόκριςθ, πζραν τθσ A21, το ΚΕΕΛΡΝΟ ζχει ετοιμάςει ζνα ςφνολο εργαλείων77 που κα βοθκιςουν
ςτθν αναγνϊριςθ των κυμάτων εμπορίασ ανκρϊπων (ςυμπεριλαμβανομζνων των παιδιϊν). Ραρά τθ ςυμβολι αυτισ
τθσ πρωτοβουλίασ ςτθν αναγνϊριςθ των κυμάτων εμπορίασ ανκρϊπων, εξακολουκοφν να παρατθροφνται
δυςλειτουργίεσ ςτισ διαδικαςίεσ εντοπιςμοφ και διαλογισ (π.χ. ςυνωςτιςμόσ και ζλλειψθ ανκρϊπινων πόρων) ςτα ΚΥΤ,
παρεμποδίηοντασ τθν παροχι των ςχετικϊν υπθρεςιϊν. Επιπλζον, οι δθμόςιοι φορείσ ςε αςτικζσ περιοχζσ που
ςχετίηονται με τθν εμπορία ανκρϊπων περιορίηονται κυρίωσ ςε υπθρεςίεσ όπωσ τα νοςοκομεία και θ αςτυνομία.

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι μζχρι ςιμερα εξακολουκεί να υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν για ανιλικα
κφματα εμπορίασ ανκρϊπων, ιδιαίτερα αγόρια. Σφμφωνα με όςα ανζφερε κατά τθ ςυνζντευξθ πλθροφορθτισ/ριτρια
κλειδί ςχετικά με τθν κατάςταςθ των παιδιϊν ςτον προςφυγικό πλθκυςμό:

«Εκεί, το μεγαλφτερο πρόβλθμα είναι ότι ο αρικμόσ των αγοριϊν που υφίςτανται ςεξουαλικι
εκμετάλλευςθ μεγαλϊνει ςυνεχϊσ, ειδικά επειδι κζλουν να αποπλθρϊςουν τα ζξοδα του ταξιδιοφ
τουσ, γεγονόσ που τα τοποκετεί ςτθ κζςθ των πικανϊν κυμάτων. Και για αυτό το ηιτθμα δεν
υπάρχουν οφτε επαρκείσ υπθρεςίεσ οφτε εξειδικευμζνο προςωπικό» (ΣΡΚ ΡΥ, Κεςςαλονίκθ).

Τζλοσ, δεν υπάρχουν εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ που να παρζχουν υποςτιριξθ ςε ενιλικεσ άνδρεσ κφματα εμπορίασ
ανκρϊπων. Αν και υπάρχουν άντρεσ κφματα εμπορίασ, υπάρχουν μεγάλα κενά ςτθν απόκριςθ τθσ Ελλάδασ όςον
αφορά ςτο trafficking αντρϊν, ζνα ηιτθμα που δεν ζχει ακόμα μελετθκεί επαρκϊσ. Απαιτείται περαιτζρω ζρευνα ςτον
τομζα αυτό και δρομολόγθςθ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν. Ζνα ςθμαντικό βιμα προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ είναι τα
SOPs για άνδρεσ κφματα εμπορίασ ανκρϊπων που ζχει ειςάγει θ Α21 ςτθν Κεντρικι Μακεδονία.
Η κρίςιμθ απουςία προγραμμάτων αποκατάςταςθσ και ζνταξθσ
Οι υπθρεςίεσ αποκατάςταςθσ και ζνταξθσ, ζνα κρίςιμο ςτάδιο τθσ λεγόμενθσ Τριτοβάκμιασ πρόλθψθσ τθσ βίασ, που
περιλαμβάνει παρεμβάςεισ για τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ και για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κοινωνικοοικονομικισ
επανζνταξθσ των ατόμων που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ, άρχιςαν να διατίκενται μόλισ πρόςφατα από κρατικοφσ φορείσ
όπωσ θ ΓΓΛΦ και οι ξενϊνεσ του ΕΚΚΑ, κυρίωσ μζςω τθσ παροχισ επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ. Ωςτόςο, οι
προςφφγιςςεσ και πρόςφυγεσ που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ αντιμετωπίηουν οριςμζνα εμπόδια ςτθν πρόςβαςθ ςε αυτά
τα προγράμματα/υπθρεςίεσ, τα οποία κατά κανόνα απευκφνονται ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Τζτοια εμπόδια
περιλαμβάνουν τον περιοριςμζνο χρόνο που ςυνικωσ επιτρζπεται ςτισ/ουσ ωφελοφμενεσ/ουσ να παραμείνουν ςτον
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ξενϊνα, κακϊσ και τα γλωςςικά εμπόδια, δεδομζνου ότι δεν παρζχεται καμία διερμθνεία. Οι γυναίκεσ πρόςφυγεσ
ςυχνά ςτεροφνται τθσ ευκαιρίασ να αποκτιςουν γνϊςεισ ςχετικά με τον τρόπο εξαςφάλιςθσ των μζςων διαβίωςισ τουσ
με δικά τουσ μζςα και, ελλείψει άλλθσ οικονομικισ ςτιριξθσ ι πόρων κοινωνικοφ δικτφου, ςυχνά καταλιγουν να
επιςτρζφουν ςε ζνα κακοποιθτικό περιβάλλον.

Τα προγράμματα ζνταξθσ, ειδικά ςχεδιαςμζνα για να υποςτθρίξουν τθν ικανότθτα αυτόνομθσ διαβίωςθσ μεταξφ των
προςφυγιςςϊν και προςφφγων που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ, είναι ςε μεγάλο βακμό ανφπαρκτα. Μια εναλλακτικι
λφςθ προςφζρεται επί του παρόντοσ από τα κοινοτικά κζντρα θμζρασ κάποιων ΜΚΟ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ (Μζλιςςα,
ΔΛΟΤΛΜΑ και Chora ςτθν Ακινα, Blue Dots και Κζντρα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ από τθν Solidarity Now ςτθν Ακινα και
τθ Κεςςαλονίκθ), κακϊσ και ςτθν πόλθ τθσ Μυτιλινθσ ςτθ Λζςβο (Tapuat και Mosaik). Αυτά τα κζντρα θμζρασ
προςφζρουν μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ και ευκαιρίεσ μάκθςθσ ςτον προςφυγικό πλθκυςμό. Λειτουργϊντασ με το
μοντζλο «one-stop-shop», που ςθμαίνει παροχι πολλαπλϊν ευκαιριϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ, μακιματα εκμάκθςθσ
γλωςςϊν, πολιτιςτικζσ και ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, π.χ. μουςικι, χορόσ, χειροτεχνιματα κ.λ.π., ενκαρρφνουν τθ
ςυμμετοχι και δθμιουργοφν ζνα περιβάλλον εμπιςτοςφνθσ ςτο οποίο τα άτομα που επζηθςαν ενκαρρφνονται να
αποκαλφπτουν (όπωσ μαρτυροφν οι ομάδεσ πεδίου τθσ ΔΛΟΤΛΜΑ). Υπό αυτι τθν ζννοια, τα κζντρα αυτά αποτελοφν
παράδειγμα καλϊν πρακτικϊν και ζνα πολφτιμο κοινωνικό πείραμα/πρωτοβουλία που κα μποροφςε επίςθσ να
υιοκετθκεί ι να χρθςιμοποιθκεί από κρατικζσ πολιτικζσ και προγράμματα ζνταξθσ. Μζχρι ςιμερα, ωςτόςο, θ Εκνικι
Στρατθγικι για τθν Ζνταξθ (Υπουργείο Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ) παραμζνει ςτο επίπεδο εςωτερικισ διαβοφλευςθσ,
πριν τθ δθμόςια ανακοίνωςι τθσ και το ςχετικό ανοιχτό κάλεςμα για προτάςεισ, εν μζςω επείγουςασ, όπωσ
επιςθμαίνεται από πολλοφσ ςχετικοφσ φορείσ, ανάγκθσ να προχωριςει θ εφαρμογι τθσ ςτθν πράξθ.
Η αςφάλεια των ατόμων που επζηθςαν υπονομεφεται από τθν ζλλειψθ αςτυνομικισ παρζμβαςθσ
Από τθν αρχι τθσ «προςφυγικισ κρίςθσ», ζχει ςθμειωκεί ςθμαντικι πρόοδοσ προκειμζνου να διαςφαλιςτοφν
αςφαλείσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ για τισ γυναίκεσ και τα κορίτςια ςτα ΚΥΤ και τισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ. Ηθτιματα
αςφαλείασ, όπωσ κλειδαριζσ ςτισ πόρτεσ, φϊτα εργαςίασ, ξεχωριςτζσ τουαλζτεσ και ντουσ, αςφαλείσ χϊροι εμπίπτουν
ςτθν αρμοδιότθτα τθσ διοίκθςθσ τθσ δομισ (και/ι των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν τθσ διοίκθςθσ τθσ δομισ). Οι
ςυνκικεσ αςφάλειασ είναι βελτιωμζνεσ ςε κάποιεσ δομζσ φιλοξενίασ ςτθν θπειρωτικι χϊρα, αλλά παραμζνουν
ανεπαρκείσ ςτισ ςυνοριακζσ τοποκεςίεσ –θ Μόρια αποτελεί ζνα διαβόθτο παράδειγμα– και τείνουν να παραβλζπονται
ςε δομζσ φιλοξενίασ που είναι υπερπλιρεισ.

Τα ηθτιματα αςφάλειασ και προςταςίασ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκκζςεων για περιςτατικά βίασ εν γζνει και
ειδικότερα για τθν ζμφυλθ βία, πικανι απομάκρυνςθ και/ι ςφλλθψθ των δραςτϊν, παραπομπι των επιηωςϊν/ϊντων
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ςε ιατροδικαςτικζσ υπθρεςίεσ) ςε δομζσ, ΚΥΤ και αςτικζσ περιοχζσ αντιμετωπίηονται από τθν αςτυνομία, με τθν
εξαίρεςθ τθσ δομισ φιλοξενίασ ςτο Σκαραμαγκά, όπου θ φφλαξθ ζχει ανατεκεί ςε μια ιδιωτικι εταιρεία αςφαλείασ. Θ
αςτυνομία εξουςιοδοτείται να παρζμβει ςε περιπτϊςεισ βίαιων περιςτατικϊν. Στισ δομζσ, ωςτόςο, θ αςτυνομία
παραμζνει ζξω από τισ πφλεσ, ςυνικωσ με δφο αςτυνομικοφσ ςε υπθρεςία και ζνα περιπολικό ανά βάρδια. Στα ΚΥΤ θ
αςτυνομία παραμζνει εντόσ των εγκαταςτάςεων του κζντρου. Ωςτόςο, θ αςτυνομία δε παρεμβαίνει πάντα λόγω τθσ
ζλλειψθσ διακζςιμων μελϊν του προςωπικοφ, αλλά και τθσ ζλλειψθσ κατάρτιςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ πάνω ςε
κζματα ζμφυλθσ βίασ. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ αδράνεια των αςτυνομικϊν, όταν πρόκειται για περιςτατικά ζμφυλθσ
βίασ είναι μια ςχετικά κοινι κακι πρακτικι που παρατθρείται ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα και μπορεί να επθρεάςει
οποιοδιποτε άτομο επζηθςε ζμφυλθσ βίασ, ανεξαρτιτωσ εκνικότθτασ ι υποβάκρου. Κατά ςυνζπεια, αν και υπάρχουν
χϊροι που προορίηονται για ευάλωτουσ πλθκυςμοφσ (παιδιά και γυναίκεσ) ςε πολλά καταφφγια («Αςφαλείσ χϊροι για
αςυνόδευτα ανιλικα», «Φιλικοί χϊροι για γυναίκεσ»), το επίπεδο αςφάλειασ που επιτυγχάνεται ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ
ποικίλλει ςθμαντικά και δεν μπορεί εφκολα να διατθρθκεί, ενϊ ο ςυνωςτιςμόσ (για παράγειγμα ςτθ Μόρια) και θ
περιοριςμζνθ επίβλεψθ κακιςτοφν ςυχνά τζτοιουσ χϊρουσ προςβάςιμουσ ςε δράςτεσ ι/και διακινθτζσ.

Πςον αφορά ςτθν αναφορά περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ, επιςθμάνκθκε αρκετά ςυχνά από τα μζλθ τθσ κοινότθτασ ότι
οι αςτυνομικοί δεν είναι αρκετά ευαίςκθτοι/εσ όταν χειρίηονται μια αναφορά ζμφυλθσ βίασ. Είτε ζνα άτομο που
επζηθςε ζμφυλθσ βίασ (ι ζνα άτομο ςε κίνδυνο) αναφζρει το περιςτατικό ςτθν αςτυνομία από μόνο του είτε
ςυνοδεφεται από κάποιον φορζα, πολλζσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ οι ιςχυριςμοί τουσ οφτε καν καταγράφθκαν ςτο
βιβλίο αςτυνομικϊν ςυμβάντων (όπωσ προβλζπεται από τισ ςχετικζσ νομικζσ διαδικαςίεσ) ζχουν περιζλκει ςτθν
προςοχι τθσ ερευνθτικισ ομάδασ. Ππωσ ανζφερε μια επιηϊςα ζμφυλθσ βίασ ςτθ Μόρια:

«Τουσ είπα *ςτθν αςτυνομία+ ότι προςπάκθςαν να με βιάςουνε και δε με πίςτεψαν» (ΟΕΣ ΜΚ,
Μόρια).
Καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ που κζτουν το ςφςτθμα προςταςίασ υπό πίεςθ
Οι υπθρεςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ κατά τθ διάρκεια των Σαββατοκφριακων και μετά το πζρασ του ωραρίου εργαςίασ είναι
ςπάνια διακζςιμεσ, ειδικά ςτισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ, κακϊσ οι περιςςότεροι φορείσ είναι εκτόσ γραφείου.
Ραρόλο που θ ΓΓΛΦ και το EKKA ζχουν μια γραμμι βοικειασ SOS, οι παραπομπζσ δεν είναι δυνατζσ χωρίσ τθ βοικεια
κάποιου φορζα που κα εντοπίςει το ζκτακτο περιςτατικό ζμφυλθσ βίασ και κα κάνει τθν παραπομπι κατά τθ διάρκεια
των μθ εργάςιμων ωρϊν και θμερϊν.

58

«Υπιρξε επείγον περιςτατικό ζμφυλθσ βίασ, το απόγευμα τθσ Ραραςκευισ ςτισ 6 το απόγευμα. Και δε
μποροφςαμε να κάνουμε τίποτα. Επειδι όλεσ οι δομζσ και ολόκλθρο το ςφςτθμα δε λειτουργοφν το
Σαββατοκφριακο» (ΣΡΚ ΡΥ, Ακινα)

Αυτό το κενό ςυμπλθρϊνεται ad hoc από ΜΚΟ που επιδιϊκουν να ανακουφίςουν τθν κατάςταςθ παρζχοντασ
υπθρεςίεσ διαμονισ ζκτακτθσ ανάγκθσ (π.χ. ΔΛΟΤΛΜΑ, Solidarity Now). Ραρόλα αυτά, θ λφςθ αυτι δεν επαρκεί ςε
ςχζςθ με το μζγεκοσ των αναγκϊν.
5.2. Ρροςβαςιμότθτα των υφιςτάμενων υπθρεςιϊν αντιμετϊπιςθσ ζμφυλθσ βίασ
Ψυχολογικι υποςτιριξθ και κζματα ψυχικισ υγείασ
Τα άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ αναγνωρίηουν τθν ψυχολογικι υποςτιριξθ ωσ μία από τισ ςθμαντικότερεσ
ανάγκεσ τουσ, όπωσ επεςιμαναν πρϊθν ωφελοφμενεσ/οι. Θ ανάγκθ να μιλάσ και να ςε ακοφνε είναι κάτι περιςςότερο
από μια κεραπευτικι διαδικαςία και ζνασ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ του τραφματοσ. Ρρόκειται τελικά για ζνα μζςο
επιβίωςθσ:

«Ρρζπει να μπορϊ να μιλιςω, γιατί αν δεν το κάνω, κα πεκάνω» (ΣΡΩ, Κεςςαλονίκθ).

Ραρόλα αυτά, θ πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ ςυχνά υποςκελίηεται από τθν ανάγκθ να
εξαςφαλιςτεί πρϊτα αςφαλισ ςτζγαςθ, τροφι, μετρθτά και ζγγραφα νόμιμθσ διαμονισ κ.λ.π., τα οποία πρζπει να
καλυφκοφν πρϊτα ϊςτε να αιςκανκεί ζνα άτομο ζτοιμο να ανοιχτεί και να πει τθν ιςτορία του. Συνεπϊσ, θ
διακεςιμότθτα ψυχολογικισ υποςτιριξθσ ςε περιπτϊςεισ ζμφυλθσ βίασ μπορεί να αποδειχκεί ςτθν πράξθ
αναποτελεςματικι ι μπορεί να ζχει περιοριςμζνο αντίκτυπο ενόςω τα μζςα διαβίωςθσ του ατόμου που επζηθςε δεν
ζχουν διαςφαλιςτεί.

Συγκεκριμζνα, ςε περιπτϊςεισ δομϊν φιλοξενίασ και/ι ΚΥΤ, όπου οι βαςικζσ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ καλφπτονται ςτο
ελάχιςτο και οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ είναι υποβακμίςμζνεσ (π.χ. Μόρια), θ ακαταλλθλότθτα του περιβάλλοντοσ ςυχνά
αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για τθν περαιτζρω επιδείνωςθ τθσ ψυχολογικισ ευθμερίασ πολλϊν
επιηωςϊν/ϊντων. Ππωσ επιςιμανε άτομο που ςυμμετείχε ςτισ ΟΕΣ ΡΥ ςτθ Λζςβο:
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«Νομίηω όμωσ ότι το κφριο κζμα είναι θ ζλλειψθ ψυχολογικισ υποςτιριξθσ για τα ατομα που
επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ που ςυνεχίηουν να επανατραυματίηονται κακθμερινά ςτισ ςυνκικεσ που
ηουν, χωρίσ καμία υποςτιριξθ». (ΟΕΣ ΡΥ, Λζςβοσ).

Ραρόλο που προςφζρεται ψυχολογικι υποςτιριξθ από διάφορουσ κρατικοφσ και μθ κρατικοφσ φορείσ τόςο ςε αςτικζσ
περιοχζσ όςο και ςε δομζσ φιλοξενίασ, υπάρχει ζλλειψθ μακροχρόνιασ ψυχολογικισ υποςτιριξθσ. Οι δθμόςιοι
ξενϊνεσ για γυναίκεσ ωφελοφμενεσ, για παράδειγμα, διακζτουν μόνο 12 ςυνεδρίεσ ανά άτομο, που κι αυτζσ δεν είναι
πάντα εφικτζσ λόγω τθσ ζλλειψθσ διακζςιμων υπθρεςιϊν διερμθνείασ.

Οι φορείσ που παρζχουν μακροχρόνια ψυχολογικι υποςτιριξθ, όπωσ θ ΜΚΟ Bαβζλ, ζχουν παρατθριςει μια
αυξανόμενθ ηιτθςθ τζτοιων υπθρεςιϊν (γενικά, όχι μόνο για ατομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ), θ οποία υπερβαίνει
τισ ικανότθτζσ τουσ. Για να διατθρθκεί θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν και να αποφευχκεί θ υπερφόρτωςθ και θ εξάντλθςθ
των επαγγελματιϊν του χϊρου, υπάρχει ςιμερα μια μακρά λίςτα αναμονισ ωφελοφμενων και υποψιφιων
ωφελοφμενων. Ωσ αποτζλεςμα, οι ανάγκεσ ψυχικισ υγείασ των προςφφγων μπορεί να παραμείνουν ανεκπλιρωτεσ για
μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Μπορεί να χρειαςτοφν ζωσ και αρκετοί μινεσ για να αποκτιςει ζνα άτομο που επζηθςε
ζμφυλθσ βίασ πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία, γεγονόσ που αποτελεί ςθμαντικό κενό ςτθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ
των αναγκϊν του.

Θ πρόςφατθ εμπλοκι του ΚΕΕΛΡΝΟ ςτθ διαχείριςθ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ ςτισ δομζσ φιλοξενίασ ςχετίηεται
κυρίωσ με κζματα υγείασ, δθλαδι ιατρικι διαχείριςθ περιςτατικϊν, κακϊσ κεωρείται ότι είναι καλφτερα εξοπλιςμζνο
για να αναλάβει μια τζτοια ευκφνθ. Αυτό ζχει οδθγιςει ςε μια μάλλον ιατρικι προςζγγιςθ των περιςτατικϊν ζμφυλθσ
βίασ αντί μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ που κα φροντίηει για όλεσ τισ διαφορετικζσ ανάγκεσ και τισ τραυματικζσ
εμπειρίεσ των επιηωςϊν/ϊντων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αποκατάςταςθσ και τθσ νομικισ βοικειασ και προςταςίασ
των δικαιωμάτων τουσ. Αυτό εξθγείται εν μζρει από τθν ιατρικι κυρίωσ οργανωτικι εξουςιοδότθςθ του ΚΕΕΛΡΝΟ και
όχι τόςο εξουςιοδότθςθ που αφορά ςτα περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ. Επιπλζον, δεν ζχουν όλεσ οι ΜΚΟ ι οι κρατικοί
φορείσ ψυχίατρουσ. Στισ δομζσ φιλοξενίασ όπου είναι παρόν το ΚΕΕΛΡΝΟ υπάρχουν τεράςτιεσ κακυςτεριςεισ ςτθν
παροχι υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ (μζχρι 3 μινεσ για ζνα ραντεβοφ), εξαιτίασ ζλλειψθσ εξειδικευμζνου προςωπικοφ
(ψυχιάτρων) που κα μποροφςε να προχωριςει ςε διάγνωςθ και ςε χοριγθςθ κεραπευτικισ αγωγισ.

«Ρθγαίνω ςε αυτοφσ και μου λζνε να ζρκω άλλθ φορά. Δεν ζχουμε ραντεβοφ. Και πθγαίνω κάκε μζρα
και τίποτα» (ΟΕΣ ΜΚ, Μόρια).
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Θ εκτίμθςθ τθσ ψυχικισ υγείασ ζχει επίςθσ αποδειχκεί εμπόδιο όςον αφορά ςτθν πρόςβαςθ οριςμζνων επιηωςϊν
ζμφυλθσ βίασ ςτουσ ξενϊνεσ τθσ ΓΓΛΦ, οι οποίοι, λόγω του ρυκμιςτικοφ τουσ πλαιςίου, δεν μποροφν να δεχκοφν
γυναίκεσ με προβλιματα ψυχικισ υγείασ, ακόμθ και αν θ επιηϊςα βρίςκεται υπό ιατρικι παρακολοφκθςθ για μεγάλο
χρονικό διάςτθμα. Το όλο κζμα κακίςταται ακόμα πιο δφςκολο όταν πρζπει να αντιμετωπιςτοφν περιςτατικά ζμφυλθσ
βίασ, κακϊσ μπορεί να χρειαςτοφν μινεσ για να κλειςτεί ζνα ραντεβοφ με ψυχίατρο ςε δθμόςιο νοςοκομείο ϊςτε να
εκτιμιςει το περιςτατικό. Ρρακτικά, αυτό ςθμαίνει ότι τα άτομα που επζηθςαν και ζχουν ψυχιατρικά προβλιματα δεν
ζχουν πρόςβαςθ ςε αςφαλι καταλφματα –ζνα ςθμαντικό κενό ςτο ςφςτθμα απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία.

Η μεταφορά ατόμων που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ ςε υπθρεςίεσ δθμιουργεί πρόςκετουσ φραγμοφσ προςβαςιμότθτασ
Σφμφωνα με το πρωτόκολλο τθσ ΓΓΛΦ, ο φορζασ που παραπζμπει ζνα περιςτατικό ζμφυλθσ βίασ (κρατικι ι
πιςτοποιθμζνθ ΜΚΟ) είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυνοδεία των ωφελοφμενων και των παιδιϊν τουσ από τισ δομζσ
φιλοξενίασ είτε ςτο δίκτυο των δομϊν τθσ ΓΓΛΦ είτε ςτισ Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου ι ςτο ΕΚΚΑ. Θ μεταφορά
προσ, από και μεταξφ των δθμοςίων υπθρεςιϊν τόςο ςε αςτικζσ περιοχζσ όςο και ςτισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ
παραμζνει ωςτόςο ιδιαίτερα προβλθματικι και ςυχνά κακιςτά τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ απρόςιτεσ. Το Ρρωτόκολλο
τθσ ΓΓΛΦ, για παράδειγμα, δεν περιζχει διατάξεισ ςχετικά με τθ διακεςιμότθτα μεταφορικϊν μζςων από τουσ Διμουσ.
Υπάρχουν επίςθσ κενά ςε ςχζςθ με τθ διευκόλυνςθ τθσ μετάβαςθσ από τα Συμβουλευτικά Κζντρα ςτουσ ξενϊνεσ,
κακϊσ και από τισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ ςτα Συμβουλευτικά Κζντρα. Ρίςω από το επίμονο αυτό κενό βρίςκονται
διάφοροι διαςταυροφμενοι παράγοντεσ, όπωσ θ ζλλειψθ ανκρϊπινων πόρων (προςωπικοφ), υλικϊν πόρων
(βενηίνθ/αυτοκίνθτα), θ ζλλειψθ διερμθνείασ, κακϊσ και βακφτεροι παράμετροι, όπωσ θ ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ και
θ πικανι ζλλειψθ πολιτικισ βοφλθςθσ για τθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ.

Οι ΜΚΟ καλφπτουν ςυχνά αυτό το κενό, αν και με περιοριςμζνουσ πόρουσ και μόνο εάν ζχουν εξουςιοδότθςθ να
μεταφζρουν άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ. Θ μεταφορά είναι επομζνωσ ζνα πολφ κρίςιμο ηιτθμα, κακϊσ
επθρεάηει άμεςα τθ διαχείριςθ ςοβαρϊν περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ που απαιτοφν άμεςθ ιατρικι εκτίμθςθ ςε
νοςοκομεία/υπθρεςίεσ υγειονομικισ περίκαλψθσ και/ι μετάβαςθ ςτθν αςτυνομία ι ςτισ δικαςτικζσ υπθρεςίεσ
(ειςαγγελζασ/ιατροδικαςτισ). Θ ζλλειψθ διακζςιμων μζςων μεταφοράσ και/ι ςυνοδείασ ςτισ διάφορεσ υπθρεςίεσ
δθμιουργεί ζνα de facto φραγμό προςβαςιμότθτασ ςτουσ δθμόςιουσ ξενϊνεσ, κυρίωσ από τισ δομζσ φιλοξενίασ, ακόμθ
και όταν θ παραπομπι γίνεται από δθμόςια υπθρεςία, όπωσ επιςθμάνκθκε από το νοςοκομειακό/ιατρικό προςωπικό
που ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα (ΟΕΣ ΡΥ, Κεςςαλονίκθ). Σφμφωνα με τα λόγια ενόσ εργαηομζνου ςε κρατικό φορζα:
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«Ζχω μιλιςει με τουσ ςυντονιςτζσ ςτισ δομζσ φιλοξενίασ ςχετικά τθ μεταφορά των κυμάτων. Δεν
ζχουμε κανζναν τρόπο να μεταφζρουμε τα άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ!» (ΣΡΚ με δθμόςιο
λειτουργό, Ακινα).

Τζλοσ, είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι παρά τθν φπαρξθ οριςμζνων προγραμμάτων, όπωσ το πρόγραμμα τθσ
ΜΕΤΑδραςθσ που χρθματοδοτείται από τθν UNHCR και παρζχει υπθρεςίεσ ςυνοδείασ ςε επιηϊςεσ/ντεσ ζμφυλθσ βίασ
από τον τόπο διαμονισ τουσ ςτουσ ξενϊνεσ του ΕΚΚΑ, κατόπιν παραπομπισ από το ΕΚΚΑ, αυτοφ του είδουσ
βραχυπρόκεςμα ζργα δεν εγγυϊνται βιϊςιμεσ λφςεισ μακροπρόκεςμα. Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω,
υπάρχει ςαφισ ανάγκθ τροποποίθςθσ του Ρρωτοκόλλου, ϊςτε να διευκετθκοφν καλφτερα τα κζματα που ςχετίηονται
με τθ μεταφορά ατόμων που επζηθςαν περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ78.

Διερμθνεία: ζνα κρίςιμο ςτοιχείο του ςυςτιματοσ απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία το οποίο επθρεάηει τισ διακζςιμεσ
υπθρεςίεσ
Από το 2015, ςθμειϊκθκε ςθμαντικι αφξθςθ τθσ διακεςιμότθτασ υπθρεςιϊν διερμθνείασ ςτισ κρατικζσ υπθρεςίεσ, ενϊ
οι ΜΚΟ καλφπτουν τισ περιςςότερεσ από τισ ανάγκεσ που υπιρχαν ςτθν αρχι όςο και κατά τθ διάρκεια του ςθμερινοφ
μεταβατικοφ ςταδίου.

Θ απόκριςθ τθσ ΓΓΛΦ ςτισ προςφφγιςςεσ επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ, ιδίωσ διαςφαλίηοντασ ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ
ϊςτε να λάβουν υπθρεςίεσ από το Εκνικό Δίκτυο Υποςτιριξθσ για περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ, ενιςχφκθκε από το ΚΕΚΛ,
το οποίο παρείχε ςτα Συμβουλευτικά Κζντρα και τουσ ξενϊνεσ υπθρεςίεσ διερμθνείασ (8 διερμθνείσ ςε Ακινα,
Κεςςαλονίκθ και Κω). Επιπλζον, επιςτρατεφκθκαν διερμθνείσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν άλλων δθμόςιων
υπθρεςιϊν, όπωσ νοςοκομεία και το ΕΚΚΑ. Ωσ απάντθςθ ςτισ περιφερειακζσ ανάγκεσ, όπωσ απομακρυςμζνα
ςυμβουλευτικά κζντρα/ξενϊνεσ που δεν είχαν πρόςβαςθ ςε διερμθνείσ, διατζκθκε διερμθνεία μζςω τθλεφϊνου ι
μζςω Skype. Επιπλζον, υποςτιριξθ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν διερμθνείασ ςτα Συμβουλευτικά Κζντρα και τουσ
ξενϊνεσ ζχει επίςθσ παραςχεκεί από τα Κζντρα Ζνταξθσ Μεταναςτϊν που λειτουργοφν ςε Διμουσ, π.χ. ςτθ
Κεςςαλονίκθ. Ωςτόςο, μόνο ζντεκα (11) Διμοι ζχουν ιδρφςει τζτοια κζντρα μζχρι ςιμερα. Τα κζντρα αυτά είναι
ςχεδιαςμζνα να λειτουργοφν ωσ ςθμεία πλθροφόρθςθσ για το μεταναςτευτικό και προςφυγικό πλθκυςμό,
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν διακζςιμων υπθρεςιϊν για άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ. Θ διακεςιμότθτα
διερμθνζων μζςω του προγράμματοσ PHILOS που διαχειρίηεται το ΚΕΕΛΡΝΟ ςυνζβαλε ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχϊσ
αυξανόμενων αναγκϊν, ιδιαίτερα ςτισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ και ςτα νθςιά. Ο ςθμαντικότεροσ πάροχοσ υπθρεςιϊν
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Ππωσ επιςθμάνκθκε από πάροχο υπθρεςιϊν κατά τθ διάρκεια ςυνζντευξθσ με πλθροφορθτ(ρι)ζσ κλειδιά ςτθν Ακινα.
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διερμθνείασ εξακολουκεί να είναι θ ΜΚΟ METΑδράςθ, θ οποία παρζχει (κατόπιν αιτιματοσ) τισ υπθρεςίεσ τθσ ςε
νοςοκομεία και άλλουσ φορείσ, κρατικοφσ και μθ κρατικοφσ, υπερπλθρϊντασ τθν ικανότθτά ανταπόκριςισ τθσ ςτθ
ηιτθςθ. Αναγνωρίηοντασ τθν ανάγκθ να καλυφκοφν αυτά τα κενά και να διαςφαλιςτεί επίςθσ θ ποιότθτα των
υπθρεςιϊν διερμθνείασ, το ΥΜΕΡΟ ςχεδιάηει να ρυκμίςει το κακεςτϊσ εργαςίασ των διερμθνζων –ςτθν πλειονότθτά
τουσ υπθκόων τρίτων χωρϊν. Ραρόλα αυτά, θ ζλλειψθ διερμθνείασ για λιγότερο κοινζσ γλϊςςεσ δθμιουργεί εμπόδια
ςε ςυγκεκριμζνεσ εκνογλωςςικζσ ομάδεσ να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ αντιμετϊπιςθσ ζμφυλθσ βίασ.

Κοινι ανθςυχία μεταξφ των επαγγελματιϊν των ΜΚΟ, των κρατικϊν παρόχων υπθρεςιϊν και των ωφελοφμενων είναι ο
περιοριςμζνοσ αρικμόσ γυναικϊν διερμθνζων. Ειδικά για τισ χριςτριεσ των υπθρεςιϊν, ζνα τζτοιο χάςμα λειτουργεί
ωσ αποτρεπτικόσ παράγοντασ ςτθν αναηιτθςθ ψυχολογικισ υποςτιριξθσ ι ιατρικισ εξζταςθσ ςτα δθμόςια νοςοκομεία.
Επιπλζον, θ μερικι διακεςιμότθτα γυναικϊν διερμθνζων κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ για άςυλο (και άλλεσ
ςθμαντικζσ διαδικαςίεσ) δεν οδθγεί ςε αποκάλυψθ και επακόλουκο εντοπιςμό ενόσ περιςτατικοφ ζμφυλθσ βίασ από
τουσ υπαλλιλουσ των υπθρεςιϊν αςφλου και τθσ επιτροπισ προςφυγϊν, κάτι που μπορεί να αποβεί ηθμιογόνο για το
αίτθμα του ατόμου που επζηθςε (ΣΡΩ 5, Ακινα).

Από τθν οπτικι γωνία των πρϊθν χρθςτ(ρι)ϊν υπθρεςιϊν, ο/θ διερμθνζασ δε κεωρείται ουδζτεροσ/θ
διαμεςολαβθτισ/ιτρια μεταξφ αυτϊν και των φορζων: θ παρουςία/μθ παρουςία του/τθσ διερμθνζα, το φφλο, το
εκνογλωςςικό υπόβακρο, θ ςυμπεριφορά και ο επαγγελματιςμόσ του/τθσ ι θ ζλλειψι τουσ, είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ
για τθν/τον ωφελοφμενθ/ο και μπορεί να διευκολφνει ι να εμποδίςει τθν πρόςβαςθ ςτθν ίδια τθν υπθρεςία. Για
παράδειγμα, θ ςπάνια διακεςιμότθτα διερμθνζων ςε αςτυνομικά τμιματα και δθμόςια νοςοκομεία ζχει οδθγιςει ςε
επαναλαμβανόμενεσ επιςκζψεισ των ωφελοφμενων, κακϊσ θ επιηϊςα/ο επιηϊν οφείλει να επιςτρζφει ζωσ ότου
υπάρξει διακζςιμθ διερμθνεία. Αυτό μπορεί να αποκαρρφνει και να αποτρζψει τα άτομα που επζηθςαν, κακϊσ ςυχνά
εξαντλοφνται και απαγοθτεφονται μετά από ςυνεχόμενα άκαρπα ραντεβοφ ςε υπθρεςίεσ. Ρράγματι, ςε μια περίπτωςθ,
θ ζλλειψθ διερμθνείασ ςτο αςτυνομικό τμιμα εμπόδιςε μια γυναίκα να ςυμπλθρϊςει καταγγελία και να κινθκεί νομικά
εναντίον του κακοποιθτικοφ ςυηφγου τθσ79. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ, τα ιατρικά αποτελζςματα δεν μπόρεςαν να
παραδοκοφν ςτο δικαιοφχο λόγω ζλλειψθσ διερμθνείασ80 ι οι ιατρικζσ εξετάςεισ ζγιναν με τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ του
ςϊματοσ81. Ακόμα και ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, θ διερμθνεία διατίκεται μετά από αρκετζσ θμζρεσ82.
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Ππωσ διλωςε πρϊθν ωφελοφμενθ, κατά τθ διάρκεια ςυνζντευξθσ ςτθν Ακινα.
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Ππωσ διλωςε πρϊθν ωφελοφμενοσ, κατά τθ διάρκεια ςυνζντευξθσ ςτθ Κεςςαλονίκθ.

81

Ππωσ διλωςαν πρϊθν ωφελοφμενθ και πάροχοσ υπθρεςιϊν-πλθροφορθτισ κλειδί, κατά τθ διάρκεια ςυνεντεφξεων ςτθν Ακινα.
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Ππωσ διλωςε πρϊθν ωφελοφμενθ, κατά τθ διάρκεια ςυνζντευξθσ ςτθν Ακινα.
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Λόγω τθσ ζλλειψθσ διερμθνζων και προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ, δεν είναι αςυνικιςτο
οριςμζνεσ ΜΚΟ και θ αςτυνομία να χρθςιμοποιοφν μζλθ τθσ κοινότθτασ ωσ διερμθνείσ, τα οποία ςυχνά δε διακζτουν
κατάλλθλθ κατάρτιςθ για διερμθνεία, πόςο μάλλον ςχετικά με τθν ζμφυλθ βία. Θ παρουςία και μόνο ενόσ/μιασ
διερμθνζα με ιςχυροφσ δεςμοφσ με τθν κοινότθτα μπορεί να αποτρζψει τα άτομα που επζηθςαν να κατακζςουν
μπροςτά ςτθν αςτυνομία και/ι ςτο δικαςτιριο, κακϊσ φοβοφνται ότι κα ςτιγματιςτοφν και κα αντιμετωπίςουν
αντίποινα από τθν κοινότθτα:

«Ζφυγε το βράδυ... δεν το ανζφερε τελικά... παρόλο που οι ειςαγγελείσ μασ τθν παρακάλεςαν ςχεδόν,
είπε ΟΧΛ δεν κα μπορζςετε να με προςτατεφςετε από τθν κοινότθτα μου» (ΣΡΚ με δθμόςιο λειτουργό,
Ακινα).

Σφμφωνα με ςυνεντευξιαηόμενο, το άλλο εμπόδιο που ςχετίηεται με τα παραπάνω, το οποίο εμποδίηει τθν πρόςβαςθ
ςτισ υπθρεςίεσ (π.χ. νοςοκομεία, αςτυνομία, ΜΚΟ), είναι θ αναφερκείςα ςτάςθ κυροφφλαξθσ που ζχουν κάποιοι
άντρεσ διερμθνείσ. Υπάρχει μια τάςθ να αποκαρρφνονται οι επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ να προβαίνουν ςε αναφορζσ των
περιςτατικϊν, λόγω των κυρίαρχων πολιτιςμικϊν προτφπων που αςπάηεται ο διερμθνζασ83.

Άτομα που ενεργοφν ωσ διερμθνείσ/πολιτιςτικοί/εσ διαμεςολαβθτ(ρι)ζσ αλλά δεν ακολουκοφν τον ςχετικό Κϊδικα
Δεοντολογίασ ι δεν τθροφν τθν αρχι τθσ εμπιςτευτικότθτασ, ςε μεγάλο βακμό εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ εκπαίδευςισ τουσ
πάνω ςε κζματα ζμφυλθσ βίασ, αναφζρκθκαν επίςθσ από τουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν και τισ/τουσ
ωφελοφμενεσ/ουσ ωσ ακόμα ζνασ αποτρεπτικόσ παράγοντασ. Ζνα περιςτατικό ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ επιηϊςασ
ζμφυλθσ βίασ από άνδρα διερμθνζα κοινοποιικθκε επίςθσ ςτθν ερευνθτικι ομάδα ςτο πλαίςιο ςυνζντευξθσ με πρϊθν
χριςτρια των υπθρεςιϊν. Θ επιηϊςα ζφυγε ςτθ ςυνζχεια από τον οργανιςμό χωρίσ να αναφζρει το περιςτατικό,
φοβοφμενθ τθν αντίδραςθ του διερμθνζα.

Επιπλζον, ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ διερμθνζων/πολιτιςμικϊν διαμεςολαβθτϊν δεν γνωρίηουν τθν ελλθνικι γλϊςςα
και θ διερμθνεία γίνεται από και προσ τα αγγλικά, γεγονόσ που περιπλζκει τθν επικοινωνία, ιδίωσ όταν παρζχουν τισ
υπθρεςίεσ τουσ ςε δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, των οποίων θ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ είναι ςυχνά ςτοιχειϊδθσ.

Συνοψίηοντασ, υπάρχουν άφκονεσ ενδείξεισ όχι μόνο για τθν ανεπάρκεια και/ι τθ χαμθλι ποιότθτα των διακζςιμων
υπθρεςιϊν διερμθνείασ ςτουσ διάφορουσ τομείσ δθμόςιων υπθρεςιϊν (αςτυνομία, δικαςτιρια, νοςοκομεία,
εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ ζμφυλθσ βίασ), αλλά και ςτο πλαίςιο τθσ διερμθνείασ των ποινικϊν διαδικαςιϊν, θ οποία
83
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είναι κατ’ ελάχιςτον διακζςιμθ ςτα άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ, παρά τθν φπαρξθ νόμιμου δικαιϊματοσ
πρόςβαςθσ ςε διερμθνεία κατά τθ διάρκεια οποιαςδιποτε νομικισ διαδικαςίασ (μζςω καταλόγων διαπιςτευμζνων
διερμθνζων). Το ιδθ υπάρχον πρόβλθμα χειροτερεφει θ χαμθλι ποιότθτα οριςμζνων υπθρεςιϊν διερμθνείασ, θ οποία
κζτει ςε κίνδυνο ολόκλθρθ τθ διαδικαςία διαχείριςθσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ.

Το κριτιριο τθσ ευαλωτότθτασ μπορεί να εμποδίςει τθν πλιρωςθ των αναγκϊν των επιηωςϊν/ϊντων
Σφμφωνα με το άρκρο 14 παράγραφοσ 8 του νόμου 4375/2016 για τισ διαδικαςίεσ υποδοχισ και ταυτοποίθςθσ που
ιςχφουν κυρίωσ για νεοειςερχόμενεσ/ουσ, οι ακόλουκεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ κεωροφνται ευάλωτεσ: τα αςυνόδευτα
παιδιά· τα άτομα με αναπθρία ι όςα υποφζρουν από ανίατθ ι ςοβαρι νόςο· οι θλικιωμζνεσ/οι· οι εγκυμονοφςεσ ι
όςεσ ζχουν πρόςφατα γεννιςει· μόνεσ/οι γονείσ με παιδιά· κφματα βαςανιςτθρίων, βιαςμϊν ι άλλων ςοβαρϊν
μορφϊν ψυχολογικισ, ςωματικισ ι ςεξουαλικισ βίασ ι εκμετάλλευςθσ· άτομα με μετατραυματικι διαταραχι, ιδίωσ
επιηϊςεσ/ϊντεσ και ςυγγενείσ κυμάτων ναυαγίων· κφματα εμπορίασ ανκρϊπων. Θ αξιολόγθςθ ευαλωτότθτασ, θ οποία
πραγματοποιείται πρωτίςτωσ κατά τθ διαδικαςία υποδοχισ και ταυτοποίθςθσ, μπορεί επίςθσ να πραγματοποιθκεί και
κατά τα υπόλοιπα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ αςφλου. Στα μζςα του 2017, θ ευκφνθ για τισ υπθρεςίεσ υγείασ ςτα ΚΥΤ και
τισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ μεταφζρκθκε ςε κρατικοφσ φορείσ, όπωσ το Υπουργείο Υγείασ και το ΚΕΕΛΡΝΟ.

Θ αναγνϊριςθ τθσ ευαλωτότθτασ είναι κρίςιμθ για τθν εξαςφάλιςθ των δικαιωμάτων των ατόμων που επζηθςαν ι
διατρζχουν κίνδυνο ζμφυλθσ βίασ. Εκτόσ από τθν παραχϊρθςθ μιασ ςειράσ δικαιωμάτων (άςυλο/διεκνισ προςταςία,
μετεγκατάςταςθ, άρςθ γεωγραφικϊν περιοριςμϊν ςτα νθςιά), ο χαρακτθριςμόσ ενόσ ατόμου ωσ ευάλωτου μπορεί
επίςθσ να εξαςφαλίςει ευκολότερθ πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ ςτζγαςθσ και υποςτιριξθσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ.

Ωςτόςο, ςτα ΚΥΤ, οι μεγάλεσ κακυςτεριςεισ, θ ζλλειψθ ανκρϊπινων πόρων και οι δυςλειτουργικζσ διαδικαςίεσ
ταυτοποίθςθσ, κακϊσ και άλλα κενά ςτθν παροχι των ςχετικϊν υπθρεςιϊν που περιγράφθκαν προθγουμζνωσ,
μειϊνουν ςθμαντικά τθν ικανότθτα διεξαγωγισ κατάλλθλου ελζγχου ευαλωτότθτασ κατά τισ διαδικαςίεσ υποδοχισ και
ταυτοποίθςθσ, με αποτζλεςμα πολλά περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ να μθν εντοπίηονται.

Κατά τθ διάρκεια τθσ επιτόπιασ ζρευνασ, ςυντάχκθκε και μοιράςτθκε ζνα ενθμερωμζνο ζντυπο αξιολόγθςθσ
ευαλωτότθτασ από το ΚΕΕΛΡΝΟ. Ραρόλα αυτά, ο εντοπιςμόσ των ευάλωτων ατόμων παραμζνει μια πρόκλθςθ. Αφενόσ,
απαιτεί τθ ςυμμετοχι ποικίλων επαγγελματιϊν από διάφορουσ τομείσ (ιατρικό, διοικθτικό, ψυχοκοινωνικό) οι οποίοι
πρζπει να μποροφν να εργάηονται με το ίδιο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ ενϊ ζχουν διαφορετικζσ προτεραιότθτεσ και
προςεγγίςεισ. Από τθν άλλθ πλευρά, δεν είναι απίκανο οι ενδιαφερόμενεσ/οι να προςπακιςουν να χρθςιμοποιιςουν
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τθν αξιολόγθςθ ευαλωτότθτασ ωσ τρόπο διαφυγισ από τισ απεχκείσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτισ οποίεσ εκτίκενται,
κζτοντασ ιςχυριςμοφσ που ςυχνά προκαλοφν δυςφορία ςτουσ επαγγελματίεσ του χϊρου.

«Δθλαδι πιζηουν τον γιατρό, δϊςε μου ζνα χαρτί! Κα μποροφςε να ζχει ζνα κόκαλο ςπαςμζνο πριν 5
χρόνια, κα κυμθκεί τϊρα ότι πονάει. Και δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί ςτθ Μυτιλινθ, αλλά ςτθν
Ακινα. Ι ςε μια άλλθ περίοδο, είχαμε *πρόβλθμα με+ τον νευρολόγο, ότι όλεσ/οι υπζφεραν από
επιλθψίεσ... κάποιοσ τουσ είπε ότι αν πάρεισ το χαρτί ευαλωτότθτασ, κα πασ πιο γριγορα ... είναι
λογικό» (ΣΡΚ με δθμόςιο λειτουργό, Λζςβοσ)

επίςθσ

«’Ολεσ/οι ηθτοφν ζναν ψυχολόγο για *να αξιολογιςει τθν+ ευαλωτότθτα» (ΣΡΚ ΡΥ, Λζςβοσ).

Υπάρχει κοινι αντίλθψθ μεταξφ των επαγγελματιϊν του χϊρου/των υπευκφνων προςταςίασ, ιδίωσ ςτα νθςιά (π.χ.
Μόρια), ότι οι προςφφγιςςεσ μπορεί να αναφζρουν περιςτατικά βιαςμοφ ι απειλισ βιαςμοφ για να μπουν ςε
κακεςτϊσ ευαλωτότθτασ, προκειμζνου να εξαςφαλίςουν πρόςβαςθ ςε καλφτερθ κεραπεία και/ι προκειμζνου να
αρκοφν οι γεωγραφικοί περιοριςμοί· μια ςυμπεριφορά που κινδυνεφει να χρθςιμοποιθκεί ωσ πρόςχθμα για τθν
παράβλεψθ των πραγματικϊν αναγκϊν των προςφφγων. Οι φορείσ αντιμετϊπιςθσ ζμφυλθσ βίασ ςτθ Μόρια, τόςο
κρατικοί όςο και μθ κρατικοί (UNHCR, ΚΕΕΛΡΝΟ, ΚΥΤ, Υπθρεςία Αςφλου, ΔΛΟΤΛΜΑ) ζχουν επίγνωςθ αυτοφ του κινδφνου
και καταβάλλουν προςπάκειεσ για τθν καλφτερθ διερεφνθςθ και τον εντοπιςμό περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ και τθν
ορκι παραπομπι τουσ ςτουσ τοπικοφσ παρόχουσ υπθρεςιϊν.

Θ αξιολόγθςθ ευαλωτότθτασ ζχει επικρικεί και από τθν οπτικι του ποιοσ διεξάγει τθν αξιολόγθςθ (επί του παρόντοσ
είναι θ υποχρζωςθ του διοικθτι τθσ δομισ φιλοξενίασ), με ποιεσ γνϊςεισ και ποιουσ πόρουσ και ικανότθτεσ, ιδίωσ ςτο
εςωτερικό των ΚΥΤ, μετά το πζρασ του προγράμματοσ PHILOS. Σε ςχζςθ με το νόμο του 2016, ζνασ ςυμμετζχων
παρατιρθςε κριτικά τα εξισ84:

«Λοιπον ναι! Διαφωνϊ με αυτόν το νόμο επειδι βάηετε ζναν άνκρωπο που δεν ζχει το κατάλλθλο
υπόβακρο να δθλϊςει τθν ευαλωτότθτα. Ρρακτικά, θ ευαλωτότθτα δεν είναι ευκφνθ τθσ ιατρικισ και
ψυχοκοινωνικισ ομάδασ *του ΚΕΕΛΡΝΟ+. Σφμφωνα με το νόμο, είναι υποχρζωςθ του διοικθτι τθσ
δομισ φιλοξενίασ. Και ξζρει αυτόσ να κρίνει εάν ζνα άτομο ζχει χρόνια νόςο ι είναι κφμα ζμφυλθσ
84
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βίασ; Μα δεν ζχει το υπόβακρο για αυτό *...+. Επαφίεται ςτθ διάκεςι του να το δεχτεί ι όχι» (ΣΡΚ με
υπεφκυνο χάραξθσ πολιτικισ, Ακινα).
Οι διαδικαςίεσ αςφλου και οι δικαςτικζσ διαδικαςίεσ παρεμποδίηουν τθν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ αντιμετϊπιςθσ
ζμφυλθσ βίασ και αποτυγχάνουν να διαςφαλίςουν τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ
Οι δυςκολίεσ πρόςβαςθσ ςτθ διαδικαςία αςφλου (λόγω τθσ απαίτθςθσ προεγγραφισ ςτο Skype για όςουσ βρίςκονται
ςτθν θπειρωτικι χϊρα και των μεγάλων λιςτϊν αναμονισ) φζρνουν πολλζσ/οφσ επιηϊςεσ/ϊντεσ ζμφυλθσ βίασ
αντιμζτωπεσ/ουσ με μια αγχωτικι κατάςταςθ όςον αφορά ςτθ νόμιμθ κατοικία τουσ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ
επθρεάηει αρνθτικά τθν απόφαςθ να αποκαλφψουν ζνα περιςτατικό ζμφυλθσ βίασ. Στθν πλειονότθτα των ΣΡΩ κατζςτθ
προφανζσ ότι πριν επιτευχκεί νόμιμθ διαμονι και δυνατότθτα να καλυφκοφν οι βαςικζσ ανάγκεσ ενόσ ατόμου, με άλλα
λόγια πριν κακιερωκεί μια κάποια αυτονομία τουσ, τα άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ διςτάηουν να ηθτιςουν
βοικεια ςχετικι με τθν εμπειρία τθσ κακοποίθςθσ (ωσ επί το πλείςτον ενδοοικογενειακι βία).

Θ πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ υπονομεφεται από διάφορα εμπόδια ςτο πλαίςιο των δθμόςιων διαδικαςιϊν, όπωσ θ
ζλλειψθ περιβάλλοντοσ εμπιςτοςφνθσ κατά τθ διάρκεια τθσ δίκθσ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι οι επιηϊςεσ/ντεσ
μποροφν να κατακζςουν χωρίσ τθν παρουςία του/τθσ δράςτθ. Τοιουτοτρόπωσ, υποςκελίηεται το εφροσ τθσ δωρεάν
νομικισ βοικειασ και τθσ εκπροςϊπθςθσ ςτο δικαςτιριο και μετατρζπεται θ διαδικαςία ςε μια τραυματικι εμπειρία.
Εκτόσ αυτοφ, οι μεγάλεσ κακυςτεριςεισ ςτισ δικαςτικζσ διαδικαςίεσ υπονομεφουν τθν αίςκθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των
επιηωςϊν/ϊντων ςτο δικαςτικό ςφςτθμα και τισ διαδικαςίεσ λογοδοςίασ. Θ πολυπλοκότθτα των άλλων ρυκμιςτικϊν
διαδικαςιϊν, όπωσ το διαηφγιο από κακοποιθτικό ςφηυγο, όπου απαιτείται θ ςυνεργαςία των δφο δικαςτικϊν
ςυςτθμάτων (ελλθνικό και τθσ χϊρασ προζλευςθσ), θ νομικι αμοιβι των 50 ευρϊ ςτθν αςτυνομία για τθν αναφορά
ενόσ περιςτατικοφ ζμφυλθσ βίασ (εκτόσ από περιπτϊςεισ ενδοοικογενειακισ βίασ) και πρακτικζσ λεπτομζρειεσ, όπωσ θ
ζλλειψθ υπθρεςιϊν διερμθνείασ, δθμιουργοφν πρόςκετα εμπόδια. Ηθτιματα όπωσ αυτά που περιγράφθκαν
λειτουργοφν ωσ αποτρεπτικά ςτθν απόφαςθ να κινθκεί δικαςτικά, με αποτζλεςμα πολλά περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ να
μθν ζχουν ποτζ τθν ευκαιρία να προχωριςουν, ώστε να επιλυθούν.

Μια πρϊθν ωφελοφμενθ, θ οποία ικελε να αναφζρει ζνα περιςτατικό, περιζγραψε πωσ πλιρωςε το τζλοσ, αλλά τελικά
δεν μπόρεςε να κατακζςει τθν καταγγελία, κακϊσ δεν υπιρχε ποτζ διερμθνζασ ςτο αςτυνομικό τμιμα:

«Είχα πάει μόνθ μου ςτθν αςτυνομία. Μου είπαν ότι πρζπει να δϊςω 50 ευρϊ για ζνα χαρτί.
Ρλιρωςα και ςτθ ςυνζχεια, όταν τουσ πιγα το χαρτί, μου είπαν ότι δεν είχαν διερμθνζα. Ριγαινα
κάκε μζρα και δεν υπιρχε διερμθνζασ» (ΣΡΩ, Ακινα).
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Επίςθσ ζχει καταγραφεί ελλιπισ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ ελλθνικισ αςτυνομίασ ςχετικά με τισ ειδικζσ διατάξεισ που
ιςχφουν για τισ/τουσ μετανάςτριεσ/ςτεσ και πρόςφυγεσ που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ. Ππωσ επιςθμανκθκε
προθγουμζνωσ, ζχουν αναφερκεί περιςτατικά κατά τα οποία αςτυνομικοί ςυνζλαβαν επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ, επειδι
δεν είχαν ζγγραφα ι τα ζγγραφά τουσ ιταν λθγμζνα. Επιπλζον, το κρατικό πρόγραμμα δωρεάν νομικισ βοικειασ δεν
είναι επαρκζσ ςτθν πράξθ, δεδομζνου ότι υπάρχει απροκυμία μεταξφ των δικθγόρων να ανταποκρικοφν,
δθμιουργϊντασ ζτςι λίςτεσ μακράσ αναμονισ των ωφελοφμενων, οι οποίεσ περιορίηουν τθ ςυνολικι
αποτελεςματικότθτά του (παρατθριςεισ του Νομικοφ Τμιματοσ τθσ ΔΛΟΤΛΜΑ). Δεδομζνων των άνωκεν εμποδίων και
ελλείψεων, οι επιηϊςεσ/ντεσ ζμφυλθσ βίασ ςυχνά δεν μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτθ νομικι και δικαςτικι
προςταςία που δικαιοφνται.
5.3. Ροιότθτα των διακζςιμων υπθρεςιϊν
Ανάγκθ ανάπτυξθσ ικανοτιτων με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ καλφτερθσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν και βιωςιμότθτασ του
ςυςτιματοσ
Είναι αδιαμφιςβιτθτο ότι τα τελευταία τρία (3) χρόνια ζχει ςθμειωκεί ςθμαντικι πρόοδοσ όςον αφορά ςτθν ανάπτυξθ
ικανοτιτων των επαγγελματιϊν πρϊτθσ γραμμισ. Εκπονικθκαν εκπαιδευτικά προγράμματα ςχετικά με κζματα
ζμφυλθσ βίασ, όπωσ θ διαχείριςθ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ, και πάνω ςε κζματα ςχετικά με το φφλο και τθ βία που
διοργάνωςαν Διεκνείσ Οργανιςμοί κακϊσ και τοπικζσ ΜΚΟ (ενδεικτικά ΔΛΟΤΛΜΑ, IRC, UNICEF, A21, IOM, UNHCR και
UNFPA). Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ, με βάςθ τα ερωτθματολόγια πριν και μετά τθν κατάρτιςθ, θ γνϊςθ των
επαγγελματιϊν που ςυμμετείχαν είχε εξελιχκεί. Οι εκπαιδεφςεισ απευκφνονται ςε επαγγελματίεσ ενόσ ευρζωσ
φάςματοσ ειδικοτιτων που εργάηονται ςε κρατικοφσ και μθ κρατικοφσ φορείσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
αςτυνομικϊν, των κοινωνικϊν λειτουργϊν, των ψυχολόγων, των διαχειριςτϊν περιςτατικϊν, των επαγγελματιϊν
υγείασ, του προςωπικοφ των ξενϊνων αςυνόδευτων ανθλίκων, των εκπαιδευτικϊν (τυπικισ και μθ τυπικισ
εκπαίδευςθσ), κακϊσ και των εξειδικευμζνων ςτθν ζμφυλθ βία επαγγελματιϊν. Είναι ενδεικτικό ότι αρκετζσ/οί από τισ
ςυμμετζχουςεσ και τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ ΟΕΣ αυτισ τθσ ζρευνασ διλωςαν ότι ζχουν αναπτφξει τισ ικανότθτζσ τουσ
ςχετικά με τθν ζμφυλθ βία μζςα από εκπαιδεφςεισ. Εντοφτοισ, ςθμειϊκθκαν ςθμαντικά κενά ςτισ γνϊςεισ και/ι ςτισ
δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι τουσ.

Αυτά τα κενά αφοροφν πρακτικζσ πτυχζσ, όπωσ διαδικαςίεσ (SOPs), πρωτόκολλα (Ρρωτόκολο Συνεργαςίασ τθσ ΓΓΛΦ),
οδοφσ παραπομπισ, κακϊσ και κζματα πολιτιςμικισ και ςχετικισ με το φφλο ευαιςκθτοποίθςθσ αναφορικά με άτομα
που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ. Για παράδειγμα, το προςωπικό των δθμόςιων νοςοκομείων δε γνϊριηε το Ρρωτόκολλο
Συνεργαςίασ (ΟΕΣ ΡΥ, Κεςςαλονίκθ & Ακινα), κάνοντασ εμφανι τθν ζλλειψθ διάχυςισ του ςτα νοςοκομεία με τρόπο
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που να το γνωςτοποιιςει ςε όλα τα μζλθ του προςωπικοφ. Επιπλζον, υπάρχουν ακόμα περικϊρια βελτίωςθσ του
αςτυνομικοφ προςωπικοφ, ϊςτε να είναι ικανό να χειρίηεται ςωςτά τα περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ και να προςτατεφει
τα δικαιϊματα των ευάλωτων ατόμων (παιδιά, άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ, πρόςφυγεσ). Επιπλζον, ζχουν
καταγραφεί παραβιάςεισ του Κϊδικα Δεοντολογίασ από διερμθνείσ, όπωσ αναφζρκθκε ςε δφο ΣΡΩ, γεγονόσ που
καταδεικνφει –μεταξφ άλλων– τθν ανάγκθ περαιτζρω κατάρτιςθσ και κακοδιγθςθσ αυτισ τθσ ομάδασ επαγγελματιϊν85.

Είναι ςθμαντικό να υπογραμμιςτεί ότι, παρά το γεγονόσ ότι θ ανάπτυξθ ικανοτιτων για κζματα που ςχετίηονται με τθν
ζμφυλθ βία είναι διακζςιμθ, ο αντίκτυποσ των γνϊςεων που αποκτοφνται ςχετικά με τθν ζμφυλθ βία δεν είναι
ακόμθ προφανισ ςτον τομζα. Είναι επιτακτικό να ςχεδιαςτοφν περιςςότερο εςτιαςμζνεσ εκπαιδεφςεισ, βαςιςμζνεσ
ςτον εντοπιςμό των κενϊν και τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν. Τζλοσ, εκτόσ από ειδικά ςχεδιαςμζνα προγράμματα
ανάπτυξθσ ικανοτιτων, υπάρχει μεγάλθ ανάγκθ για διαμόρφωςθ και εφαρμογι εξειδικευμζνων εκπαιδεφςεων που κα
ςυμβάλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ απόκριςθσ ςε παραμελθμζνεσ πτυχζσ τθσ ζμφυλθσ βίασ, όπωσ οι άνδρεσ και
τα παιδιά που επζηθςαν περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ.

85

Ππωσ διλωςαν δφο πρϊθν ωφελοφμενεσ, κατά τθ διάρκεια ςυνεντευξεων ςτθν Ακινα.

69

6. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ
Ακολουκϊντασ μια μεικτι μεκοδολογία που περιλαμβάνει βιβλιογραφικι ζρευνα, χαρτογράφθςθ υπθρεςιϊν κακϊσ
και ζρευνα πεδίου μζςω ατομικϊν ςυνεντεφξεων και ομάδων εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ με παρόχουσ υπθρεςιϊν,
πλθροφορθτ(ρι)ζσ κλειδιά, μζλθ τθσ κοινότθτασ και πρϊθν ωφελοφμενεσ/ουσ, θ τρζχουςα ζρευνα καταδεικνφει ότι ζνα
μεγάλο φάςμα δικαιωμάτων παραμζνει ανεκπλιρωτο, ότι παραμζνει μια ςειρά κενϊν και ελλείψεων ςτον τομζα και
ότι εξακολουκοφν να υπάρχουν φραγμοί ςτθν πλιρθ προςβαςιμότθτα. Οι παρακάτω τελικζσ παρατθριςεισ
αποςκοποφν να ςκιαγραφιςουν κενά και ελλείψεισ, ακολουκϊντασ τα διάφορα ςτάδια τθσ διαχείριςθσ περιςτατικϊν
εμφυλθσ βίασ.

Πςον αφορά ςτον εντοπιςμό των ατόμων που επζηθςαν περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ, είτε αυτόσ πραγματοποιείται
από κεςμοφσ και οργανιςμοφσ που ζχουν εξουςιοδότθςθ να το πράξουν (όπωσ το ΚΕΕΛΡΝΟ ςτα ΚΥΤ, δθμόςιοι
λειτουργοί και ΜΚΟ ςτισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ και ςτισ αςτικζσ περιοχζσ) είτε προκφπτει εν μζςω διαδικαςιϊν
(όπωσ οι ςυνεντεφξεισ για το άςυλο), εξακολουκοφν να υπάρχουν ςθμαντικά κενά. Συγκεκριμζνα, οι εκτιμιςεισ
ευαλωτότθτασ ςτισ ςυνκικεσ υπερςυνωςτιςμοφ ςτα ΚΥΤ, όπου υπάρχει φόρτοσ περιςτατικϊν, γίνονται πολφ δφςκολεσ
και πολλά περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ δεν εντοπίηονται ποτζ. Επιπρόςκετα, ακατάλλθλο και μθ επαρκϊσ εκπαιδευμζνο
προςωπικό, του οποίου θ ικανότθτα να αναγνωρίηει ςθμάδια ζμφυλθσ βίασ δεν είναι εγγυθμζνθ, περιορίηει ακόμα
περιςςότερο τον αποτελεςματικό εντοπιςμό των ατόμων που επζηθςαν αυτισ, μια ζλλειψθ που γίνεται ακόμα
περιςςότερο προφανισ ςε περιπτϊςεισ ανδρϊν και παιδιϊν επιηϊντων. Ο εντοπιςμόσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ ςτισ
αςτικζσ περιοχζσ, όπου οι υπθρεςίεσ είναι διαςκορπιςμζνεσ και τα άτομα που επζηθςαν ενδζχεται να μθ διακζτουν τα
μζςα ι τισ πλθροφορίεσ για να προςεγγίςουν εξειδικευμζνουσ φορείσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ, εξακολουκεί
να αποτελεί πρόκλθςθ.

Σε γενικζσ γραμμζσ, θ αςφάλεια και θ προςταςία των ατόμων που επζηθςαν υπονομεφεται από τθν ζλλειψθ
αςτυνομικισ παρζμβαςθσ ςτισ δομζσ. Αποδεδειγμζνθ ιδθ από τθν πρϊτθ περίοδο και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, θ
αποτυχία τθσ αςτυνομίασ να επζμβει ςε περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ που προκφπτουν ςτισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ,
αφινει τα άτομα που επζηθςαν αυτϊν χωρίσ προςταςία και τουσ δράςτεσ ατιμϊρθτουσ. Ηθτιματα αςφαλείασ ζχουν
αναφερκεί πολλάκισ (ιδίωσ ςτισ ςυνοριακζσ τοποκεςίεσ), όπου ο υπερπλθκυςμόσ κακιςτά τουσ «αςφαλείσ» χϊρουσ
προςβάςιμουσ ςτουσ δράςτεσ.

Πςον αφορά ςτισ παραπομπζσ, οι επιηϊςεσ/ντεσ πρζπει να πλοθγθκοφν ςε ζνα περίπλοκο ςφςτθμα το οποίο απαιτεί
να απευκυνκοφν ςε διάφορουσ φορείσ προκειμζνου να λάβουν τισ υπθρεςίεσ που χρειάηονται, ενϊ παράλλθλα κα
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παρακολουκοφν τισ αλλαγζσ ςτισ οδοφσ παραπομπισ. Επιπλζον, οι πάροχοι υπθρεςιϊν δεν ζχουν πάντα πρόςβαςθ ςε
διερμθνείσ, και ακόμθ και όταν το ζχουν και ακόμα και όταν το ςφςτθμα παραπομπϊν λειτουργεί ςτθν εντζλεια, θ
παραπομπι κάποιου ατόμου κατά τθ διάρκεια του Σαββατοκφριακου και μθ εργάςιμων ωρϊν παραμζνει δφςκολθ.
Επιπλζον, μεταφορά και ςυνοδεία περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ είτε από τισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ προσ δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ είτε από δθμόςια υπθρεςία ςε δθμόςια υπθρεςία είναι ςπάνια διακζςιμθ. Αυτό είναι ςυχνά το αποτζλεςμα
τθσ περιοριςμζνθσ κατανομισ κεφαλαίων για μεταφορζσ ςτισ τοπικζσ αρχζσ –αν και θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία τοφσ ζχει
ανατεκεί μζςω του πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ– ι ςε άλλεσ περιπτϊςεισ το αποτζλεςμα τθσ ςυνολικισ περιοριςμζνθσ
ικανότθτασ των ΜΚΟ να παρζχουν τζτοιεσ υπθρεςίεσ εξαιτίασ ζλλειψθσ χρθματοδότθςθσ ι ανκρωπίνου δυναμικοφ.

Πςον αφορά ςτθν παροχι υγειονομικισ περίκαλψθσ ςτο πλαίςιο τθσ ζμφυλθσ βίασ, θ ςπάνια διακεςιμότθτα
διερμθνείασ ςτα δθμόςια νοςοκομεία είναι ζνα από τα πιο ςυχνά αναφερόμενα εμπόδια. Επιπλζον, θ ζλλειψθ
επαρκοφσ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτα ΚΥΤ και ςε οριςμζνεσ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ εμποδίηει τθν πρόςβαςθ ςτισ
υπθρεςίεσ υγείασ. Ενϊ υπάρχει διακζςιμθ αγωγι PEP ςε όλθ τθ χϊρα, θ πρόςβαςθ ςε αυτι μπορεί να παρεμποδιςτεί
από τθν ζλλειψθ ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ ςθμαςίασ τθσ από τον φορζα που φροντίηει τα άτομα που επζηθςαν. Ζχουν
καταβλθκεί προςπάκειεσ για τθν κοινοποίθςθ του πρωτοκόλλου αντιμετϊπιςθσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ςε όλουσ
τουσ φορείσ που το χρειάηονται, ωςτόςο εξακολουκοφν να υπάρχουν κενά. Συνολικά, θ ανάγκθ διάκεςθσ περιςςότερων
κονδυλίων για τθν πρόςλθψθ εκπαιδευμζνων και ικανϊν γιατρϊν και άλλων επαγγελματιϊν υγείασ, κακϊσ και θ
ανάγκθ επαρκοφσ διερμθνείασ και μεταφοράσ, κεωροφνται βαςικζσ προτεραιότθτεσ προκειμζνου οι υπθρεςίεσ
υγειονομικισ περίκαλψθσ που παρζχονται από κρατικοφσ και μθ κρατικοφσ φορείσ να ανταποκρίνονται καταλλιλωσ
ςτισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ.

Πςον αφορά ςτισ ψυχοκοινωνικζσ υπθρεςίεσ, θ ζλλειψθ επαρκϊν κεφαλαίων προκαλεί ανομοιογζνεια όςον αφορά
ςτο διακζςιμο ανκρϊπινο δυναμικό και μειϊνει τθ δυνατότθτα παροχισ μακροπρόκεςμθσ ψυχολογικισ υποςτιριξθσ,
όπου χρειάηεται. Ενϊ αυτό ςυμβαίνει για όλουσ τουσ τφπουσ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ, οι ελλείψεισ γίνονται πιο
εμφανείσ όταν υπάρχει ανάγκθ για επαγγελματίεσ που ειδικεφονται ςτθν υποςτιριξθ ατόμων που επζηθςαν ζμφυλθσ
βίασ. Επιπλζον, όπωσ ςυχνά ζχει επιςθμανκεί από τισ/ουσ επαγγελματίεσ πεδίου, θ διακζςιμθ ψυχοκοινωνικι
υποςτιριξθ για άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ μπορεί ςτθν πράξθ να αποδειχτεί αναποτελεςματικι όςο
παραμζνουν ανεπίλυτα ηθτιματα που αφοροφν το νομικό κακεςτϊσ και τθν κακθμερινι επιβίωςθ τθσ επιηϊςασ/του
επιηϊντα. Εκτόσ από τα παραπάνω, ςτθν περίπτωςθ των ανοιχτϊν δομϊν φιλοξενίασ και κυρίωσ των ΚΥΤ, οι ςυνκικεσ
διαβίωςθσ και το όλο περιβάλλον δρουν ωσ παράγοντεσ επιδείνωςθσ τθσ ψυχικισ υγείασ των επιηωςϊν/ϊντων.
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Πςον αφορά ςτθ νομικι βοικεια, το ιςχφον κακεςτϊσ νομικισ βοικειασ δεν είναι επαρκζσ και απαιτοφνται πρόςκετα
προγράμματα. Θ δωρεάν παροχι νομικισ βοικειασ από το κράτοσ είναι ωσ επί το πλείςτον μθ προςβάςιμθ, κυρίωσ
λόγω του γεγονότοσ ότι οι δικθγόροι που προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ είναι ςχετικά λίγεσ/οι, αλλά ςτεροφνται
επίςθσ τθσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ ι ζχουν ανεπαρκι γνϊςθ του κζματοσ. Το γεγονόσ ότι μόνο μερικοί μθ κρατικοί
φορείσ είναι ςε κζςθ να καλφψουν το κόςτοσ τθσ δικαςτικισ εκπροςϊπθςθσ ςτο δικαςτιριο (δικαςτικά ζξοδα) δείχνει
πόςο δυςλειτουργικό είναι το ςφςτθμα δωρεάν νομικισ βοικειασ. Επιπλζον εμπόδια ςχετικά με τισ δικαςτικζσ
διαδικαςίεσ ζχουν να κάνουν με τθν περιπλοκότθτα των ρυκμιςτικϊν διαδικαςιϊν, όπωσ το απαιτοφμενο τζλοσ των 50
ευρϊ για να κατατεκεί μια καταγγελία (εκτόσ από περιπτϊςεισ ενδοοικογενειακισ βίασ), τισ ανεπαρκείσ ι ακατάλλθλεσ
υπθρεςίεσ διερμθνείασ, κακϊσ και προβλιματα κατά τθ ςυνεργαςία δφο δικαςτικϊν ςυςτθμάτων (του ελλθνικοφ και
αυτοφ τθσ χϊρασ προζλευςθσ) ςε περιπτϊςεισ διαηυγίων. Σε ςφμπλευςθ με τα παραπάνω, πρϊθν ωφελοφμενεσ/οι
διλωςαν πωσ για παρατεταμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ δεν είχανε πρόςβαςθ ςτθ νομικι και δικαςτικι προςταςία που
δικαιοφνταν.

Πςον αφορά ςτθν αςφαλι ςτζγαςθ των επιηωςϊν και επιηϊντων ζμφυλθσ βίασ, υπάρχουν ςθμαντικζσ ανθςυχίεσ. Οι
γυναίκεσ επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ με αρςενικά παιδιά άνω των 12 ετϊν δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε ξενϊνεσ, εκτόσ από
περιοριςμζνεσ κζςεισ. Δεν υπάρχει πρόβλεψθ για τθ ςτζγαςθ των ανδρϊν επιηϊντων· τα παιδιά που επζηθςαν ζμφυλθσ
βίασ φιλοξενοφνται ςυχνά ςε νοςοκομεία ι ςε ξενϊνεσ που δεν διακζτουν προςωπικό εξειδικευμζνο ςτθν ζμφυλθ βία·
και οι επιηϊςεσ/ϊντεσ που αντιμετωπίηουν προβλιματα ψυχικισ υγείασ ζχουν να ξεπεράςουν πρόςκετουσ φραγμοφσ
που ςτθν πράξθ μπορεί να καταςτιςουν τθν εφρεςθ αςφαλϊν καταλυμάτων ανζφικτθ.

Πςον αφορά ςτισ ςτρατθγικζσ εξόδου, οι διακζςιμεσ παρεμβάςεισ εξακολουκοφν να ςτεροφνται βιϊςιμων λφςεων. Θ
επίτευξθ μιασ αυτόνομθσ διαβίωςθσ υπονομεφεται ςυχνά από τθν ζλλειψθ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου
ςτο πρόγραμμα καρτϊν μετρθτϊν, με αποτζλεςμα οι επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ να εξαρτϊνται οικονομικά από τουσ
ςυηφγουσ τουσ και, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, να μθν ζχουν άλλθ επιλογι από τθν επιςτροφι ςε μια κακοποιθτικι ςχζςθ.
Ρεραιτζρω, ενϊ είναι διακζςιμεσ αρκετζσ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. μακιματα γλωςςϊν, ςυμβουλευτικζσ
υπθρεςίεσ, εγκάρςιεσ δεξιότθτεσ και μακιματα ενδυνάμωςθσ) και οριςμζνεσ/οι επιηϊςεσ/ντεσ μποροφν να ζχουν
πρόςβαςθ ςε αυτζσ, υπάρχει ζλλειψθ κονδυλίων ειδικά για τθν υποςτιριξθ τθσ (επαν)ζνταξθσ επιηωςϊν/ϊντων
ζμφυλθσ βίασ, κακιςτϊντασ ζτςι ςχεδόν αδφνατθ τθν πλιρθ ανάκαμψθ και τθν αυτόνομθ διαβίωςθ μετά τθν ζξοδο από
το ςφςτθμα παροχισ υπθρεςιϊν.
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7. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
*Ασ ςθμειωκεί ότι, αν και οι κεςμικζσ αλλαγζσ που ζλαβαν χώρα το τελευταίο διάςτθμα και μετά τισ εκλογζσ του Ιουλίου 2019 τροποποιοφν
αναπόδραςτα τθ κεςμικι απεφκυνςθ, ωςτόςο δεν επθρεάηουν το κακαυτό περιεχόμενο των προτάςεων πολιτικισ που παρατίκενται.

Τα ευριματα τθσ ζρευνασ δείχνουν ότι παρόλο που ζχουν ςθμειωκεί ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ όςον αφορά ςτθν
ικανότθτα απόκριςθσ των υπθρεςιϊν αντιμετϊπιςθσ ζμφυλθσ βίασ και ζχουν αναπτυχκεί πολλζσ ορκζσ πρακτικζσ, υπό
τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ χρειάηεται να γίνουν πολλά περιςςότερα· υπάρχουν πολλζσ ενζργειεσ και πολλά ςθμαντικά
βιματα που πρζπει να γίνουν. Πλεσ οι προαναφερκείςεσ προκλιςεισ υπογραμμίηουν τθν ανάγκθ για πιο εξελιγμζνθ και
επαρκι –όςον αφορά ςτο φφλο και ςτθν πολιτιςμικι ευαιςκθτοποίθςθ– παροχι υπθρεςιϊν αντιμετϊπιςθσ ζμφυλθσ
βίασ, οι οποίεσ κα είναι πλιρωσ διακζςιμεσ και προςβάςιμεσ ςτο μεταναςτευτικό και προςφυγικό πλθκυςμό. Για να
αντιμετωπιςτοφν οι προκλιςεισ που εντοπίςτθκαν και να αναβακμιςτεί θ υφιςτάμενθ ικανότθτα απόκριςθσ ςτθν
ζμφυλθ βία, απαιτείται μια ςειρά πολιτικά προςανατολιςμζνων δράςεων, ςε ςυνδυαςμό με οριςμζνεσ προγραμματικζσ
βελτιϊςεισ. Ραρόλο που οι περιςςότερεσ από αυτζσ τισ δράςεισ και βελτιϊςεισ ςυνδζονται μεταξφ τουσ, οριςμζνεσ από
αυτζσ απευκφνονται ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, ενϊ άλλεσ προςπερνοφν τα διάφορα επίπεδα τθσ
απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία και απευκφνονται ςε ζνα φάςμα κυβερνθτικϊν φορζων με διαφορετικό τομζα
αρμοδιοτιτων όςον αφορά ςτθ χάραξθ πολιτικισ. Ριο ςυγκεκριμζνα:

Υπουργείο Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ/ΥΡΥΤ

1. Ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν ζγκαιρθσ αναγνϊριςθσ ςε όλα τα Κζντρα Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ (ΚΥΤ), (π.χ. Ζβροσ,
Λζςβοσ, Χίοσ, Κωσ, Λζροσ και Σάμοσ) των περιπτϊςεων όλων των μορφϊν ζμφυλθσ βίασ, μζςω πρόςλθψθσ και
τοποκζτθςθσ εξειδικευμζνου προςωπικοφ κατάλλθλου να υπθρετιςει και να διαςφαλίςει με ςυνζπεια τα ανκρϊπινα
δικαιϊματα των ατόμων που ζχουν υποςτεί ζμφυλθ βία.

2. Διαςφάλιςθ ότι ο ςχεδιαςμόσ τθσ ΥΡΥΤ κα ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ προςταςίασ των γυναικϊν που διαμζνουν ςε
δομζσ, ςυμπεριλαμβάνοντασ και το ςχεδιαςμό παροχισ βαςικϊν αναγκϊν (π.χ. θλεκτροδότθςθ, τροφι, διανομι,
πρόςβαςθ ςε χϊρουσ υγιεινισ/τουαλζτεσ/λουτρά, αςτυνομικι φφλαξθ), με ιδιαίτερθ μζριμνα για τισ μόνεσ γυναίκεσ.

3. Ενδυνάμωςθ του ρόλου των προςϊπων αναφοράσ για τθν ζμφυλθ βία ςτα ΚΥΤ, μζςω προετοιμαςίασ περιγραφισ
των κζςεων εργαςίασ, παροχισ εξειδικευμζνθσ κατάρτιςθσ και αποςαφινιςθσ των αρμοδιοτιτων και των γραμμϊν
αναφοράσ και επικοινωνίασ.
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4. Κατανομι επαρκϊν πόρων ςτο Φυλάκιο (Ζβροσ), προκειμζνου να αυξθκεί θ ικανότθτα φιλοξενίασ του και να
αποφευχκεί θ φιλοξενία ανδρϊν και γυναικϊν και/ι ενθλίκων και ανθλίκων ςτον ίδιο τομζα.

5. Κακιζρωςθ ςαφοφσ ςυςτιματοσ παραπομπϊν κατά τθ διάρκεια μθ εργάςιμων ωρϊν και Σαββατοκφριακων για
καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, μζςω διοριςμοφ προςϊπων αναφοράσ ςε όλεσ τισ δομζσ. Ραροχι 24ωρθσ απόκριςθσ
ςε ζκτακτα/επείγοντα περιςτατικά.

6. Ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν προςταςίασ ενάντια ςτθ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ και κακοποίθςθ, εξαςφαλίηοντασ ότι
κάκε οργάνωςθ ζχει πρόςωπα αναφοράσ για τθ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ και κακοποίθςθ και ότι όλοι οι φορείσ
ςζβονται τισ ανκρωπιςτικζσ αρχζσ και εφαρμόηουν πολιτικζσ μθδενικισ ανοχισ ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ.

7. Ραροχι μζςων μεταφοράσ ςε τακτικι βάςθ ϊςτε να διευκολυνκεί θ πρόςβαςθ από το ΚΥΤ του Ζβρου προσ τισ
αςτικζσ (κρατικζσ και μθ κρατικζσ) υπθρεςίεσ αντιμετϊπιςθσ ζμφυλθσ βίασ.

8. Ραροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν ζμφυλθσ βίασ για άνδρεσ επιηϊντεσ (π.χ. διαχείριςθ περιςτατικϊν, ιατρικζσ
υπθρεςίεσ, υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ, ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ).

9. Δθμιουργία δομϊν ςτζγαςθσ για άνδρεσ επιηϊντεσ (καταλφματα ζκτακτθσ ανάγκθσ, ξενϊνεσ).

10. Ανάπτυξθ δεξιοτιτων όλων των προςϊπων αναφοράσ (focal points) για τθν ζμφυλθ βία, και κυρίωσ όςων
εργάηονται ςτισ ανοικτζσ δομζσ φιλοξενίασ και ςτα ΚΥΤ, ειδικά ςχετικά με το πϊσ να αναγνωρίηουν και να παρζχουν
πρϊτεσ βοικειεσ ςε περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ.

Γ.Γ.Ι.Φ.

1. Εξαςφάλιςθ Ξενϊνα ι αςφαλοφσ ςτζγαςθσ για άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ ςτα νθςιά, ειδικά για ζκτακτα
περιςτατικά που χρειάηονται άμεςθ απομάκρυνςθ από τα ΚΥΤ.

2. Ανακεϊρθςθ του κανόνα λειτουργίασ των ξενϊνων/καταφυγίων προκειμζνου να επιτραπεί θ φιλοξενία γυναικϊν
επιηωςϊν ζμφυλθσ βίασ μαηί με τα παιδιά τουσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και φφλου των παιδιϊν, ζτςι ϊςτε να
εξαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικι ςτιριξθ γυναικϊν και παιδιϊν που διαφεφγουν ενδοοικογενειακισ βίασ.
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3. Δθμιουργία ενόσ ξενϊνα ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτθν Ακινα και τθ Θεςςαλονίκθ, όπου παρατθροφνται μεγάλεσ
κακυςτεριςεισ και οι διακζςιμοι χϊροι δεν επαρκοφν, για τθ βραχυπρόκεςμθ υποδοχι ζκτακτων περιςτατικϊν
ζμφυλθσ βίασ, δθλαδι ζωσ ότου θ επιηϊςα να περάςει όλεσ τισ ιατρικζσ εξετάςεισ και άλλεσ τυπικζσ διαδικαςίεσ
προκειμζνου να φιλοξενθκεί ςε (δθμόςιο) ξενϊνα.

4. Ραροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ ςε πολλζσ γλϊςςεσ ςε όλουσ τουσ δθμόςιουσ ξενϊνεσ και ςτθ γραμμι
εξυπθρζτθςθσ 15900, προκειμζνου οι επιηϊςεσ να μθ βιϊνουν απομόνωςθ και να μθν καταλιγουν να αποςφρουν το
αίτθμά τουσ για βοικεια.

5.

Κακιζρωςθ

ενόσ

εκνικοφ

ςυςτιματοσ

εναρμονιςμζνθσ

ςυλλογισ

δεδομζνων

που

αφοροφν

ςε

υποκζςεισ/περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ, το οποίο να περιλαμβάνει το ςφνολο των περιςτατικϊν και να αποςκοπεί ςτθ
ςυςτθματικι δθμοςίευςθ των δεδομζνων του.

6. Επικαιροποίθςθ του «Ρρωτοκόλλου Συνεργαςίασ για Ρροςφφγιςςεσ» τθσ Γ.Γ.Ι.Φ. ϊςτε να ενςωματϊςει τισ
πρόςφατεσ εξελίξεισ, π.χ. ςχετικά με το ρόλο που αναλαμβάνουν κεντρικοί και τοπικοί δθμόςιοι και μθ φορείσ, να
καλφψει διαπιςτωμζνα κενά και να ςυμπεριλάβει προβλζψεισ για επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ που ηουν ςε αςτικζσ
περιοχζσ.

7. Ευρεία διάδοςθ του επικαιροποιθμζνου Ρρωτοκόλλου Συνεργαςίασ, τόςο μεταξφ όςο και εντόσ όλων των
ςυμβαλλομζνων μερϊν, ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι κάκε ςυμμετζχων φορζασ γνωςτοποίθςε όλεσ τισ πλθροφορίεσ του
Ρρωτοκόλλου ςε όλο το προςωπικό του κακϊσ και θ κατοχφρωςι του ωσ δεςμευτικοφ εγγράφου (ΚΥΑ) για όλα τα
υπογράφοντα μζλθ.

8. Εγκακίδρυςθ ενόσ ςυντονιςτικοφ μθχανιςμοφ για τθν παρακολοφκθςθ των παρεμβάςεων όλων των φορζων με τθ
ςυμμετοχι , κρατικϊν φορζων όπωσ θ Γ.Γ.Λ.Φ., ΚΕΚΛ, ΥΜΕΡΟ, Υγείασ/ΚΕΕΛΡΝΟ, Υπθρεςίασ Αςφλου, ΚΥΤ, κακϊσ και
διεκνϊν οργανιςμϊν και ΜΚΟ, επικεντρωμζνου ςτισ υπθρεςίεσ και τα προγράμματα πρόλθψθσ, υποςτιριξθσ, ζνταξθσ
με ςκοπό τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των κενϊν και τθ βελτιςτοποίθςθ των λειτουργικϊν διαδικαςιϊν.

Υπουργείο Υγείασ
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1. Διοριςμόσ εξειδικευμζνων επαγγελματιϊν για τθν παροχι ιατρικισ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ ςε
επιηϊςεσ/ϊντεσ ζμφυλθσ βίασ, ειδικά ςτθν περιοχι του Ζβρου όπου είναι και πιο αναγκαίο (π.χ. (παιδοψυχίατροσ ςτα
Γενικά Νοςοκομεία Αλεξανδροφπολθσ και Διδυμότειχου και ψυχίατροσ ςτθν Υπθρεςία Αςφλου).

2. Τροποποίθςθ τθσ εφαρμογισ του Λατρικοφ Ρρωτοκόλλου Διαχείριςθσ των περιςτατικϊν βιαςμοφ με τθν παροχι
ιατρικοφ kit (PEP) ςε όλα τα τμιματα επειγόντων περιςτατικϊν των νοςοκομείων. Επιπλζον, οι ενιλικεσ επιηϊντεσ
βιαςμοφ να μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο PEP χωρίσ τθν εμπλοκι τθσ αςτυνομίασ για τισ περιπτϊςεισ που δεν
επικυμοφν ςε εκείνθ τθν φάςθ να καταγγείλουν. Τζλοσ, θ ιατρικι διαχείριςθ περιςτατικϊν ςεξουαλικισ βίασ να
ενταχκεί τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ για τουσ επαγγελματίεσ υγείασ.

3. Διοριςμόσ γυναικϊν επαγγελματιϊν (γιατρϊν) ωσ πρόςωπα αναφοράσ για τθν ζμφυλθ βία ςε επιλεγμζνα
νοςοκομεία, προκειμζνου να αντιμετωπίςουν τισ ανάγκεσ των επιηωςϊν ζμφυλθσ βίασ, οι οποίεσ προτιμοφν ςυνικωσ
να εξυπθρετοφνται και να εξετάηονται από γυναίκεσ.

4. Ανάπτυξθ ενόσ Ιατρικοφ Ρρωτοκόλλου για τον Ακρωτθριαςμό των Γυναικείων Γεννθτικϊν Οργάνων, το οποίο κα
κοινοποιθκεί δεόντωσ ςε όλεσ/ουσ τουσ υγειονομικοφσ, όπωσ προβλζπει θ Σφμβαςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, κακϊσ και
ενθμερωτικζσ εκςτρατείεσ για αυτι τθν μορφι ζμφυλθσ βίασ /επιβλαβι πρακτικι.

5. Ραροχι ψυχιατρικισ φροντίδασ και πιο μακροχρόνιων υπθρεςιϊν ψυχολογικισ υποςτιριξθσ για να βοθκιςουν
τισ/ουσ επιηϊςεσ/ϊντεσ, οι οποίεσ ςτθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων αντιμετωπίηουν (ςοβαρά) ψυχολογικά
προβλιματα και δεν βρίςκονται καν ςε κζςθ να ηθτιςουν βοικεια και με δεδομζνθ τθ μεγάλθσ λίςτασ αναμονισ ςτα
δθμόςια νοςοκομεία (περιςςότερο από 3 μινεσ) για διάγνωςθ, ιατρικι παρακολοφκθςθ και φαρμακευτικι αγωγι.

6. Υποςτιριξθ και εποπτεία των επαγγελματιϊν πρϊτθσ γραμμισ ςτα ΚΥΤ και τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ των νθςιϊν
(νοςοκομεία, αςτυνομία, κοινωνικζσ υπθρεςίεσ) ϊςτε να αποφεφγεται θ επαγγελματικι τουσ εξουκζνωςθ λόγω τθσ
μεγάλθσ πίεςθσ και του άγχουσ που βιϊνουν κακθμερινά ςτθν επαγγελματικι τουσ ηωι, ενόςω παράλλθλα δίνεται
προτεραιότθτα ςτθν κλινικι εποπτεία όλου του προςωπικοφ που δουλεφει με επιηϊςεσ/ϊντεσ ζμφυλθσ βίασ.

Υπουργείο Εςωτερικϊν/Αςτυνομία

1. Διάδοςθ τθσ Σφμβαςθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ μζςω του διοριςμοφ προςϊπων αναφοράσ, ενθμερωμζνα και
εκπαιδευμζνα από τθ Γ.Γ.Λ.Φ. ςε διάφορουσ κεςμοφσ/υπθρεςίεσ (π.χ. αςτυνομία, νοςοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρφματα,
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υπθρεςίεσ κοινωνικισ πρόνοιασ), προκειμζνου να αυξθκεί θ ευαιςκθτοποίθςθ των δθμόςιων λειτουργϊν και
επαγγελματιϊν.

2. Δθμιουργία εξειδικευμζνων μονάδων, δθλ. μονάδων διαχείριςθσ και αντιμετϊπιςθσ αδικθμάτων ζμφυλθσ βίασ μζςα
ςτα αςτυνομικά τμιματα. Διοριςμόσ γυναικϊν αςτυνομικϊν ωσ πρόςωπα αναφοράσ για τθν ζμφυλθ βία ςε
επιλεγμζνα αςτυνομικά τμιματα.

3. Εγγυιςεισ για τθν εφαρμογι διαδικαςιϊν αυτοφϊρου από τθν αςτυνομία ϊςτε να διαςφαλιςτεί πλιρωσ θ
λογοδοςία των δραςτϊν.

4. Ευρεία διάδοςθ των πρακτικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν ςτα αςτυνομικά τμιματα ςχετικά με τισ νομικζσ
εξελίξεισ και τα μζτρα πολιτικισ που αφοροφν τον προςφυγικό πλθκυςμό και ειδικά τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν
ζμφυλθσ βίασ, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οι κακζσ πρακτικζσ που προκφπτουν από τθν ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ.

5. Κατάργθςθ του παραβόλου των 50 ευρϊ που απαιτείται από τθν/ον επιηϊςα/ϊντα για τθν υποβολι καταγγελίασ
ςτθν αςτυνομία οποιαςδιποτε μορφισ ζμφυλθσ βίασ (εξαίρεςθ αποτελοφν προσ το παρόν μόνο τα περιςτατικά
ενδοοικογενειακισ βίασ).

ΥΡΕΚΑΚΑ/EKKA

1. Τροποποίθςθ του Ρρωτοκόλλου Αντιμετϊπιςθσ Σεξουαλικισ Κακοποίθςθσ ςε όλουσ τουσ ξενϊνεσ Αςυνόδευτων
Ανθλίκων, προκειμζνου το προςωπικό να είναι ενθμερωμζνο και να γνωρίηει πϊσ να διαχειριςτεί περιπτϊςεισ
ανθλίκων που βιϊνουν ςεξουαλικι βία.

2. Δθμιουργία νομικά δεςμευτικϊν κανονιςμϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ Ραιδικισ Ρροςταςίασ οι οποίοι πρζπει να
τθροφνται ςε όλουσ τουσ ξενϊνεσ αςυνόδευτων ανθλίκων.

3. Ραροχι καταλφματοσ ζκτακτθσ ανάγκθσ για παιδιά που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ, ωσ βραχυπρόκεςμθ λφςθ,
παράλλθλα με τθν εφαρμογι πιλοτικϊν προγραμμάτων και τθν ανάπτυξθ του κεςμοφ τθσ αναδοχισ.

4. Yιοκζτθςθ ενόσ μοντζλου ςυλλογικισ απόκριςθσ ανάμεςα ςε κρατικοφσ και μθ φορείσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ
παροχι υποςτιριξθσ τόςο ςε μθτζρεσ/φροντίςτριεσ όςο και ςε παιδιά που ιταν μάρτυρεσ ζμφυλθσ βίασ.
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Υπουργείο Εξωτερικϊν

1. Μεγαλφτερθ προςπάκεια απόκριςθσ ςε περιςτατικά εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ και παιδιϊν που υφίςτανται
ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει: προςωπικό με εξειδίκευςθ ςτον εντοπιςμό και τθν παραπομπι,
επιχειρθςιακό ςχζδιο προςταςίασ (ιδίωσ για τισ δομζσ φιλοξενίασ), παροχι αςφαλϊν καταλυμάτων και ξενϊνων και
κατάλλθλουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων υψθλοφ κινδφνου όςον αφορά τθν αςφάλεια.

2. Ολοκλιρωςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ραραπομπϊν για τθν Εμπορία Ανκρϊπων και ευρεία διαβοφλευςθ όλων
των ςχετικϊν φορζων ςχετικά με το νζο πενταετζσ Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων.

Υπουργείο Δικαιοςφνθσ

1. Ανακεϊρθςθ των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ (απορία) για δθμόςια (δωρεάν) νομικι βοικεια, ϊςτε να μθν
αποκλείονται πρόςφυγεσ/μετανάςτ(ρι)εσ που επζηθςαν περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ.

Υπουργείο Οικονομικϊν και Δωρθτζσ

1. Ραροχι ςυνεχοφσ και μακροχρόνιασ χρθματοδότθςθσ ςε υπθρεςίεσ διαχείριςθσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ (24/7
ςφςτθμα απόκριςθσ, μετακινιςεισ και ξενϊνεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ), όπωσ επίςθσ και ςε υπθρεςίεσ που αφοροφν ςε
πλθκυςμοφσ που ζχουν παραμελθκεί: άντρεσ, άτομα χωρίσ χαρτιά, ΛΟΑΤΚΛ άτομα, άςτεγοι κά.

Φορείσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ

1. Υποςτιριξθ των Κζντρων Ζνταξθσ Μεταναςτϊν με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των δεξιοτιτων του προςωπικοφ τουσ όςον
αφορά ςτον εντοπιςμό και ςτθν περαιτζρω παραπομπι των ατόμων που ζχουν υποςτεί ζμφυλθ βία.
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2. Κοινόσ ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ προγραμμάτων ζνταξθσ από κρατικοφσ και μθ κρατικοφσ φορείσ για τθν
υποςτιριξθ μεταναςτ(ρι)ϊν και προςφφγων που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ μζςω εξειδικευμζνων μακθμάτων ξζνων
γλωςςϊν, δεξιοτιτων αναηιτθςθσ εργαςίασ, ανάπτυξθσ προςωπικϊν δεξιοτιτων, και μζςω προγραμμάτων για τθ
διαςφάλιςθ τθσ επιβίωςθσ, κακϊσ και δράςεων ενδυνάμωςθσ και ζνταξθσ.

3. Διαςφάλιςθ τθσ μεταφοράσ των επιηωςϊν/ϊντων ςτισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ, ιδίωσ ςε δυςπρόςιτεσ περιοχζσ, κακϊσ
και από και προσ τουσ καταυλιςμοφσ και αςτικζσ περιοχζσ, όταν χρειαςτεί.

4. Συνεχισ ενθμζρωςθ του Refugee.Info, τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ του Κζντρου Συντονιςμοφ για κζματα προςφφγων
και μεταναςτϊν του Διμου Ακθναίων και άλλων ςθμαντικϊν κζντρων πλθροφόρθςθσ με εργαλεία που κα
διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ των προςφφγων ςε αυτά.

Διεκνείσ Οργανιςμοί και ΜΚΟ

1. Ραροχι εξειδικευμζνθσ κατάρτιςθσ για κζματα Ραιδικισ Ρροςταςίασ και ζμφυλθσ βίασ ςε όλο το προςωπικό που
εργάηεται ςε ΚΥΤ και ξενϊνεσ για αςυνόδευτα ανιλικα.

2. Ραροχι υπθρεςιϊν διαχείριςθσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ, ςε αςτικζσ περιοχζσ, για τα άτομα που ζχουν
υποςτεί ζμφυλθ βία και δεν ζχουν εφκολθ ι κακόλου πρόςβαςθ ςτο δθμόςιο ςφςτθμα (άνδρεσ, μθ εγγεγραμμζνεσ/οι,
ΛΟΑΤΚΛ άτομα, άςτεγοι κλπ.), που κα ςυμπεριλαμβάνει νομικι βοικεια, ςτζγαςθ, ψυχολογικι υποςτιριξθ/υπθρεςίεσ,
ψυχικισ υγείασ και υγειονομικισ περίκαλψθσ.

3. Υλοποίθςθ προγραμμάτων πρόλθψθσ, αποκατάςταςθσ, ενδυνάμωςθσ, κινθτοποίθςθσ τθσ κοινότθτασ και
εξειδικευμζνεσ δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ που κα απευκφνονται και ςε άνδρεσ, κακϊσ και
ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ για επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ και ςτισ δομζσ φιλοξενίασ.

4. Ρρογράμματα κινθτοποίθςθσ τθσ προςφυγικισ/μεταναςτευτικισ

κοινότθτασ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ

ςυςτθματικισ ςυμμετοχισ τθσ κοινότθτασ των προςφφγων ςτουσ μθχανιςμοφσ προςταςίασ και πρόλθψθσ ζμφυλθσ βίασ
ςτισ δομζσ φιλοξενίασ.

5. Διευκόλυνςθ ζκδοςθσ ξεχωριςτισ κάρτασ χρθματικοφ επιδόματοσ για επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ που υπζςτθςαν βία
από τον ςφντροφό τουσ, κακϊσ ςιμερα ο άνδρασ κεωρείται εξ οριςμοφ επικεφαλισ τθσ οικογζνειασ.
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6. Ενκάρρυνςθ και ενδυνάμωςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων, κακϊσ και
ενίςχυςθ τθσ παρουςίασ των γυναικϊν ϊςτε να αποκτιςουν ορατότθτα και να αναλάβουν θγετικζσ κζςεισ.

7. Υποςτιριξθ του ΥΜΕΡΟ ςτθ διεξαγωγι επικοινωνιακισ καμπάνιασ πάνω ςε ηθτιματα και κζματα που ςχετίηονται
με τθν ζμφυλθ βία προσ όλουσ του φορείσ παρεμβαίνουν ςτισ ανοικτζσ δομζσ φιλοξενίασ (ςτρατόσ, αςτυνομία,
δθμοτικζσ αρχζσ και άλλεσ υπθρεςίεσ).

Οριηόντιεσ προτάςεισ

1.

Διαςφάλιςθ τθσ διακεςιμότθτασ περιςςότερων διερμθνζων ςτθν αςτυνομία, ςτισ δικαςτικζσ υπθρεςίεσ, ςτα

νοςοκομεία και ςε άλλεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αφξθςθσ του αρικμοφ των γυναικϊν
διερμθνζων.

2. Διεξαγωγι μακθμάτων επαγγελματικισ διερμθνείασ προςβάςιμων ςε όλεσ/ουσ τισ/ουσ απαςχολοφμενεσ/ουσ
διερμθνείσ κακϊσ και παροχι εξειδικευμζνθσ εκπαίδευςθσ πάνω ςτθν ορολογία τθσ ζμφυλθσ βίασ ϊςτε να ενιςχυκεί θ
διαγλωςςικι κατανόθςθ.

3. Εφαρμογι ςτοχευμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων τόςο για τισ/ουσ δθμόςιεσ/ουσ υπαλλιλουσ όςο και για το
προςωπικό των διεκνϊν και εκνικϊν ΜΚΟ ςε κζματα εντοπιςμοφ και παραπομπισ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ και
ορκισ χριςθσ των υπθρεςιϊν διερμθνείασ.
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8. ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
8.1. Βαςικά ερωτιματα τθσ ζρευνασ
1. Από τι ςυνίςταται το ςφςτθμα υποςτιριξθσ για άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ και πϊσ ςχετίηονται οι
εμπλεκόμενοι φορείσ μεταξφ τουσ;
Ροιο είναι το κανονιςτικό πλαίςιο (νομικό, πολιτικό, διαδικαςτικό) που διζπει τθν παροχι υπθρεςιϊν αντιμετϊπιςθσ
τθσ ζμφυλθσ βίασ;
Ροιεσ είναι οι υπάρχουςεσ κρατικζσ και μθ κρατικζσ υπθρεςίεσ για άτομα που επζηθςαν (γυναίκεσ, άνδρεσ, κορίτςια,
αγόρια –ςε ςτρατόπεδα και αςτικζσ περιοχζσ);
Ροιοι μθχανιςμοί εντοπιςμοφ και ςφςτθμα παραπομπϊν οδθγοφν ςε αυτζσ τισ υπθρεςίεσ;
Ροια είναι τα πικανά κενά και εμπόδια ςτισ διαδικαςίεσ ταυτοποίθςθσ και αναφοράσ και ςτο ςφςτθμα παραπομπϊν;

2. Ρόςο διακζςιμεσ, προςβάςιμεσ, αποδεκτζσ είναι οι υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτα άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ
βίασ; Ροια είναι θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν;
Ραρακολουκοφνται τα περιςτατικά μετά τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ, και, αν ναι, πϊσ;
Διακεςιμότθτα: Κατά πόςο είναι διακζςιμθ κάκε παρεχόμενθ υπθρεςία (π.χ. ιατρικι, ψυχολογικι, νομικι);
Ρροςβαςιμότθτα: Είναι οι υπθρεςίεσ προςβάςιμεσ όλεσ τισ μζρεσ τθσ εβδομάδασ, όλο το 24ωρο; Διατίκενται
διερμθνείσ/πολιτιςμικοί/εσ διαμεςολαβθτζσ/ιτριεσ; Υπάρχει γυναίκεσ ςτο προςωπικό; Είναι εξοπλιςμζνεσ οι υπθρεςίεσ
με τθ τθ φαρμακευτικι αγωγι που χορθγείται ςε περιςτατικά βιαςμοφ; Υπάρχει διακζςιμο μζςο μεταφοράσ των
ατόμων που επζηθςαν ςτισ υπθρεςίεσ;
Ροια είναι θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν;

3. Τι είδουσ πολιτικζσ/προγράμματα πρόλθψθσ ζμφυλθσ βίασ είναι διακζςιμα;
Υπάρχουν προγράμματα προοϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων και/ ι προγράμματα που προωκοφν μι βίαιεσ και
γεμάτεσ ςεβαςμό πεποικιςεισ και πρότυπα ςχετικά με τα φφλα;
Υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ και παρεμβάςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ζκκεςθσ του πλθκυςμοφ των προςφφγων ςε
μια ςειρά κινδφνων που αφοροφν τθν ζμφυλθ βία μεσ ςτο περιβάλλον που ηουν;
Υπάρχουν διακζςιμα προγράμματα προςζγγιςθσ εν δυνάμει ωφελοφμενων, επιηθςαςϊν ζμφυλθσ βίασ ςχετικά με τθν
ζμφυλθ βία και τθν ανιςότθτα μεταξφ των φφλων (δθλαδι τθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν κατάρτιςθ ςε επίπεδο
κοινότθτασ);
Υπάρχουν διακζςιμθ βοικεια ςυνδυαςτικά ςε διαφορετικοφσ τομείσ (δθλαδι οικονομικι ενίςχυςθ, ψυχοκοινωνικι
ςυμβουλευτικι);
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4. Ροια είναι κάποια ςυγκεκριμζνα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίςουν προςφφγιςςεσ και πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ
και μετανάςτριεσ κατά τθν πρόςβαςι τουσ ςτισ εκάςτοτε υπθρεςίεσ;
Ρϊσ πλοθγοφνται προςφφγιςςεσ και πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ και μετανάςτριεσ που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ εν μζςω
εμποδίων και ποιοι είναι οι μθχανιςμοί αντιμετϊπιςθσ που χρθςιμοποιοφν;
Ροιοι είναι οι κεςμικοί παράγοντεσ ςε μακρο/μεςο/μικροκλίμακα που παρεμποδίηουν τθν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ;

5. Ρϊσ οι υπό ςχεδιαςμό πολιτικζσ λαμβάνουν υπόψθ τα κενά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των
εμποδίων πρόςβαςθσ ςτισ υπάρχουςεσ υπθρεςίεσ);

8.2. Μεκοδολογία λεπτομερϊσ
Πςον αφορά τισ ποιοτικζσ μεκόδουσ των ομάδων εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ, των θμιδομθμζνων ςυνεντεφξεων και τθσ
ςυμμετοχικισ παρατιρθςθσ, πρζπει να ςθμειωκοφν τα εξισ:

1. Ομάδεσ Εςτιαςμζνθσ Συηιτθςθσ

Οι ΟΕΣ επελζγθςαν για να εντοπιςτοφν κενά ι/και εμπόδια, δυςκολίεσ και περιοριςμοί ςτο ςφςτθμα παραπομπϊν και
ςτισ οδοφσ παραπομπισ, να λθφκοφν υπόψθ οι διαδικαςίεσ (αποκλειςμοφ) που ζχουν να κάνουν με τισ γνϊςεισ ςχετικά
με τισ νομικζσ διατάξεισ περί ζμφυλθσ βίασ, το επιχειρθςιακό πλαίςιο/τισ εξουςιοδοτιςεισ, τθν ενθμζρωςθ για τουσ
διακζςιμουσ πόρουσ και τισ ςτρατθγικζσ εξόδου, και τθν εκμάκθςθ πρακτικϊν ιδιαιτζρωσ όςον αφορά ςτθν κατανόθςθ
τθσ ςυναίνεςθσ. Επιπλζον, διερευνικθκαν οι λανκάνουςεσ και κυρίαρχεσ νοοτροπίεσ και αντιλιψεισ ςχετικά με τθν
κατανόθςθ των αναγκϊν και απαιτιςεων των ατόμων που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ (τόςο ενθλίκων όςο και παιδιϊν), θ
ευαιςκθτοποίθςθ όςον αφορά το φφλο και τθν πολιτιςμικι διαφοροποίθςθ κακϊσ και κζματα όπωσ θ κοινωνικι
ιδιοκτθςία. Λδιαίτερθ προςοχι δόκθκε ςτισ (πολλαπλζσ) απόψεισ όλων των φορζων που διαχειρίηονται περιςτατικά
ζμφυλθσ βίασ όςον αφορά τουσ κινδφνουσ που γεννοφν τα κενά και οι αλλθλεπικαλφψεισ.

α) Ομάδεσ Εςτιαςμζνθσ Συηιτθςθσ με Μζλθ τθσ Κοινότθτασ:

Ραρόλο που το αρχικό ςχζδιο προζβλεπε τθ διεξαγωγι τεςςάρων (4) ΟΕΣ ΜΚ, θ ερευνθτικι ομάδα διεξιγαγε
περιςςότερεσ, προκειμζνου να καταγράψει καλφτερα τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κάκε περιβάλλον διαφοροποιεί
τθν αντίλθψθ των ωφελοφμενων και να εξιςορροπιςει τισ πλθροφορίεσ που ζλαβε από τθν κοινότθτα με εκείνθ των
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πλθροφοριοδοτ(ρι)ϊν κλειδιά. Οι άνδρεσ/γυναίκεσ διερμθνείσ / πολιτιςτικοί διαμεςολαβθτζσ/ιτριεσ ςτισ γλϊςςεσ που
διεξαγόταν κάκε ΟΕΣ διευκόλυναν τθ ςυηιτθςθ. Κάκε ΟΕΣ διιρκεςε περίπου 1,5 ϊρεσ. Συμμετείχαν δφο άτομα από τθν
ερευνθτικι ομάδα, ζνα είχε ςυντονιςτικό ρόλο και το άλλο βοθκθτικό. Δεδομζνου ότι θ ερευνθτικι ομάδα είχε τόςο
άνδρεσ όςο και γυναίκεσ ερευνθτζσ και διερμθνείσ, οι άνδρεσ τθσ ΟΕΣ προςεγγίςτθκαν από τον άνδρα ερευνθτι (με τθ
βοικεια ενόσ ανδρα διερμθνζα) και οι γυναίκεσ τθσ ΟΕΣ προςεγγίςτθκαν από τισ γυναίκεσ ερευνιτριεσ (με τθ βοικεια
γυναικϊν διερμθνζων). Τα περιςτατικά παιδιϊν που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ ςυηθτικθκαν μζςω υποκετικϊν ιςτοριϊν
ςτισ ΟΕΣ ΜΚ. Τζλοσ, όςον αφορά τθ ςωματικι αςφάλεια των ατόμων που ςυμμετείχαν και των ερευνθτϊν, θ
ερευνθτικι ομάδα επζλεξε αςφαλι περιβάλλοντα τα οποία ιταν επίςθσ οικεία ςτισ ςυμμετζχουςεσ και τουσ
ςυμμετζχοντεσ. Πςον αφορά τθ ψυχολογικι μζριμνα για όςεσ και όςουσ ςυμμετείχαν ςε κάκε ΟΕΣ, ζνασ/μία
ψυχολόγοσ και ζνασ/μία case worker (επαγγελματίασ που διαχειρίηεται περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ) από τθν
εξειδικευμζνθ οργάνωςθ ΔΛΟΤΛΜΑ ιταν ςε κατάςταςθ αναμονισ κατά τθ διάρκεια των ΟΕΣ ςτθ Μαλακάςα και τον
Σκαραμαγκά για τθν παροχι υπθρεςιϊν ψυχολογικισ υποςτιριξθσ ςε περίπτωςθ που οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ
αιςκάνονταν άβολα ι αιςκανκοφν άβολα κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ. Θ/Ο ψυχολόγοσ και θ/ο κοινωνικι/όσ
λειτουργόσ δεν ιταν παροφςεσ/όντεσ ςτθν ΟΕΣ αλλά βρίςκονταν ςε ζνα δωμάτιο κοντά ςτο ςθμείο όπου λάμβανε χϊρα
θ ΟΕΣ. Πςον αφορά τισ ΟΕΣ ςτθν Θλιακτίδα, τθν Solidarity Now και τθ Μζλιςςα, ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα αυτι το
προςωπικό τβν οργανϊςεων που ιταν παρόν ςτισ εγκαταςτάςεισ. Στθ Μόρια προςωπικό τθσ ΔΜΚΟ Eurorelief ιταν
επίςθσ διακζςιμο. Σε καμία από τα ΟΕΣ κάποιο άτομο που ςυμμετείχε δεν αιςκάνκθκε άβολα με τρόπο που κα
μποροφςε να εμποδίςει ι να τερματίςει τθ ςυηιτθςθ.

β) Ομάδεσ Εςτιαςμζνθσ Συηιτθςθσ με Ραρόχουσ Υπθρεςιϊν:

Τα άτομα που ςυμμετείχαν είχαν τουλάχιςτον πενταετι εμπειρία ςτον τομζα, και ζτςι μποροφςαν να αναφερκοφν ςτισ
εμπειρίεσ και τισ προςπάκειζσ τουσ όςον αφορά τθν ζμφυλθ βία. Οι ΟΕΣ διεξιχκθςαν ςτα ελλθνικά. Ωςτόςο,
δεδομζνου ότι ςτθ Λζςβο ςυμμετείχαν κάποιοι/εσ αγγλόφωνοι/εσ, τουσ προςφζρκθκε θ μετάφραςθ από τα ελλθνικά
ςτα αγγλικά και το αντίςτροφο. Τα περιςτατικά παιδιϊν που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ ςυηθτικθκαν μζςω υποκετικϊν
ιςτοριϊν ςτισ ΟΕΣ με τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν. Στθν Ακινα και τθ Κεςςαλονίκθ, οι ΟΕΣ πραγματοποιικθκαν ςτα
γραφεία τθσ ΔΛΟΤΛΜΑΣ. Στον Ζβρο, θ ΟΕΣ πραγματοποιικθκε ςτο κοντζινερ τθσ UNHCR ςτο ΚΥΤ ςτο Φυλάκιο. Στθ
Λζςβο, θ ΟΕΣ πραγματοποιικθκε ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ UNHCR. Οι ΟΕΣ διιρκεςαν περίπου από 1,5 ζωσ 2 ϊρεσ.
Συμμετείχαν δφο άτομα από τθν εραυνθτικι ομάδα, ζνα ςε ςυντονιςτικό ρόλο και το άλλο ςε βοθκθτικό.

\
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2. Ατομικζσ Ημιδομθμζνεσ Συνεντεφξεισ με Πλθροφορθτ(ρι)ζσ Κλειδιά και Πρϊθν Ωφελοφμενεσ/ουσ

Τα ποιοτικά δεδομζνα είναι ςυχνά παρατθριςεισ επί του κειμζνου που απεικονίηουν ςτάςεισ, αντιλιψεισ ι
προκζςεισ.86 Οι εμπειρίεσ που ςυχνά παραμζνουν κρυμμζνεσ και περικωριοποιθμζνεσ μποροφν να προςεγγιςτοφν
μζςω εμπεριςτατωμζνων ςυνεντεφξεων. Μζςω διεξοδικϊν ςυνεντεφξεων, θ ερευνθτικι ομάδα επεδίωξε να
διερευνιςει τθ ηωντανι εμπειρία των ερωτθκζντων.87 Μερικεσ/οί από τισ/ουσ πρϊθν ωφελοφμενεσ/ουσ μοιράςτθκαν
εμπειρίεσ και γνϊςεισ τουσ και διευκόλυναν τθν κατανόθςθ των ερευνθτϊν όςον αφορά το φαινόμενο τθσ ζμφυλθσ
βίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ θ κοινωνικι, οικονομικι, εκπαιδευτικι και πολιτιςτικι κζςθ
εντόσ τθσ κοινότθτασ88. Οι ςυνεντεφξεισ με τισ/τουσ πλθροφορθτ(ρι)ζσκλειδιά ζδωςαν τθ δυνατότθτα ςτθν ερευνθτικι
ομάδα να επαναπροςδιορίςει τισ προτεραιότθτζσ και τθν κατανόθςι τθσ όςον αφορά κζματα που ςχετίηονται με το
πλαίςιο τθσ ζμφυλθσ βίασ. Συνολικά πραγματοποιικθκαν 33 θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ με πλθροφορθτ(ρι)ζσκλειδιά
και 10 ςυνεντεφξεισ με πρϊθν ωφελοφμενεσ/ουσ.

α) Πςον αφορά τισ Συνεντεφξεισ με Ρλθροφορθτ(ρι)ζσΚλειδιά, πρζπει να αναφερκοφν τα εξισ:

Οι ΣΡΚ είχαν ςτόχο τον εντοπιςμό των κεςμικϊν περιοριςμϊν και των περιοριςμϊν του νομικοφ πλαιςίου όςον αφορά
τθν ζμφυλθ βία (ςυμπεριλαμβανομζνων επιηωςϊν, επιηϊντων και παιδιϊν που επζηθςαν), τισ διοικθτικζσ ελλείψεισ
όςον αφορά τθ ςτζγαςθ, κακϊσ και τον βακμό κατανόθςθσ και ευαιςκθςίασ που κα οδθγιςει ςε μια ςυμπεριλθπτικι
και διαφοροποιθμζνθ προςζγγιςθ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν και ςτισ αναγκαίεσ μεταρρυκμίςεισ και τροποποιιςεισ. Οι
προςεγγίςεισ από κάτω προσ τα πάνω ςτο ςχεδιαςμό πολιτικϊν, δθλαδι οι διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ, οι μθχανιςμοί
αναφοράσ κ.λπ. εξετάςτθκαν για να αξιολογθκεί θ αλλθλεπίδραςι τουσ. Θ ςχζςθ μεταξφ κρατικϊν και μθ κρατικϊν
φορζων, οι οποίοι παραδοςιακά είναι πιο κοντά ςτισ/ουσ ωφελοφμενεσ/ουσ που ερευνικθκαν, οι ςυνεργίεσ κακϊσ και
ο «ανταγωνιςμόσ» όςον αφορά τουσ πόρουσ, διερευνικθκαν επίςθσ. Πςον αφορά τουσ κρατικοφσ φορείσ εξετάςτθκαν
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Τα ςυμπεράςματα από τα ςυλλεχκζντα ποιοτικά ςτοιχεία λαμβάνουν τθ μορφι ενθμερωμζνων ιςχυριςμϊν ςχετικά με τθν ζννοια και τθν

εμπειρία οριςμζνων (υπο)ομάδων πλθκυςμϊν που ζχουν προςβλθκεί. Θ βαςικι ςυμβολι των ποιοτικϊν δεδομζνων είναι ότι παρζχουν
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανκρϊπινθ πτυχι τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, αναγνωρίηοντασ το πλαίςιο όςων αφορά τθν προτεραιότθτα των αναγκϊν
των πλθκυςμϊν που πλιττονται και τθρϊντασ τθν βαςικι αρχι τθσ βαςιςμζνθσ ςτισ ανάγκεσ βοικειασ και τθσ αυτενζργειασ των πλθγζντων
πλθκυςμϊν.
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ερωτιματα ςχετικά με τουσ τρόπουσ ενςωμάτωςθσ νζων ωφελοφμενων ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (π.χ.
πρόςφυγεσ/μετανάςτεσ), τουσ πόρουσ που απαιτοφνται για μια τζτοια ενςωμάτωςθ, κακϊσ και μακροπρόκεςμα
ςτρατθγικά ςχζδια για τθν ζνταξι τουσ ςτο ςφςτθμα υπθρεςιϊν.

Οι ςυνεντεφξεισ οδιγθςαν τθ ςυηιτθςθ ςε μια ςειρά κεμάτων. Δεδομζνου ότι ο ςτόχοσ ιταν να ενκαρρυνκεί θ
αφιγθςθ, εάν οι ςυνεντευξιαηόμενεσ/οι ειςιγαγαν άλλα κζματα, θ ομάδα προςπακοφςε να μθν τουσ διακόψει.
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με μερικά από τα κζματα ιταν προςβάςιμεσ μζςω των αυτοπαρουςιάςεων των οργανιςμϊν ςτον
διαδίκτυο ι ςε άλλεσ πθγζσ. Το άτομο από τθν ερευνθτικι ομάδα το οποίο ζπαιρνε τθ ςυνζντευξθ ιταν καλά
ενθμερωμζνο ςχετικά με τθν οργάνωςθ/ το υπουργείο/τον κεςμό, ζτςι ϊςτε να μθν χρειάηεται να λάβει αυτζσ τισ
πλθροφορίεσ από τθν/τον ςυνεντευξιαηόμενθ/ο. Ζτςι, τα όποια ερωτιματα ςχετικά με τθ δθμόςια παρουςίαςθ τθσ
οργάνωςθσ ενςωματϊκθκαν από το άτομο που ζπαιρνε ςτθ ςυνζντευξθ ςτισ ερωτιςεισ που τζκθκαν. Τζλοσ, οι
ερωτιςεισ ιταν βαςιςμζνεσ ςε ςτοιχεία (όςο το δυνατόν περιςςότερο), και αναφζρονταν ςε προςβάςιμεσ από το κοινό
εκκζςεισ που εξετάςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ βιβλιογραφικισ ζρευνασ (π.χ. Human Rights Watch, Διεκνισ Αμνθςτία,
εκκζςεισ Υπουργείωνν, Εκκζςεισ άλλων ΜΚΟ) ι και ςτα πρϊτα ευριματα του πεδίου. Ρεριςτατικά παιδιϊν που
επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ ςυηθτικθκαν επίςθσ ςτισ ΣΡΚ.

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι αρχικά θ ερευνθτικι ομάδα ςχεδίαηε να πραγματοποιιςει 15 ΣΡΚ. Θ αφξθςθ του αρικμοφ των
ςυνεντεφξεων είναι αποτζλεςμα τθσ τρζχουςασ διαδικαςίασ ανακεϊρθςθσ θ οποία βαςίηεται ςτα τα ευριματα πεδίου,
τθν πολυπλοκότθτα του τομζα και τθ ςθμαςία των παρεμβάςεων από άλλουσ. Οι κφριοι λόγοι πίςω από τθν αφξθςθ
των ΣΡΚ είναι οι εξισ:
α. Ιταν πολφ δφςκολο για οριςμζνεσ/ουσ πλθροφορθτ(ρι)ζσκλειδιά να ςυμμετάςχουν ςτισ προγραμματιςμζνεσ ΟΕΣ ΡΥ
εξαιτίασ των ωρϊν εργαςίασ τουσ.
β. Κατά τον προγραμματιςμό των προςυμφωνθμζνων ςυνεντεφξεων και των ΟΕΣ, εντοπίςτθκαν και επελζγθςαν
οριςμζνεσ/οι νζες/οι βαςικεσ/οί πλθροφορθτ(ρι)ζσμε βάςθ τθ ςθμαςία των ςχετικϊν πλθροφοριϊν που επρόκειτο να
παράςχουν.
γ. Επιπλζον, ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ ΣΡΚ προςτζκθκε ζπειτα από προτάςεισ/ςυςτάςεισ που ζλαβε θ ερευνθτικι
ομάδα από τθ UNICEF και τθ ΓΓΛΦ, κακϊσ και από άλλα μζλθ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ.

Για τθν επιλογι των ερωτθκζντων, οι ακόλουκεσ μεταβλθτζσ (κριτιρια ςυμπερίλθψθσ) ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο:
- Λιψθ αποφάςεων / ικανότθτα διαμόρφωςθσ πολιτικϊν
- Θ γνϊςθ
- Ρεριγραφι ρόλου/εργαςίασ
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- Οι πρακτικζσ διαχείριςθσ
- Συνάφεια (τρζχουςα ι/και μελλοντικι) με/ εμπλοκι ςτο πεδίο

β) Πςον αφορά τισ Συνεντεφξεισ με Ρρϊθν Ωφελοφμενεσ/ουσ πρζπει να αναφερκοφν τα εξισ:

Οι ςυνεντεφξεισ αποκάλυψαν ζναν αρικμό αντικειμενικϊν παραγόντων όπωσ θ γλϊςςα, θ πλθροφόρθςθ, θ γνϊςθ, θ
διαπραγματευτικι δφναμθ, όπου χρειαηόταν υποςτιριξθ, κακϊσ και το επίπεδο ικανοποίθςθσ και εμπειρίεσ που
ςχετίηονται με τθ χριςθ των υπθρεςιϊν, τθν αναμενόμενθ και πραγματικι βοικεια που ζλαβαν κ.λπ. Θ αντοχι και θ
ικανότθτα αυτενζργειασ ςυηθτικθκαν επίςθσ προκειμζνου να αποκτθκοφν πολφτιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ
ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ που αναπτφςςουν οι ωφελοφμενεσ/οι.

Πςον αφορά τθν επιλογι των ατόμων που ςυμμετείχαν ςτισ ςυνεντεφξεισ, θ ομάδα ζλαβε υπόψθ τθσ μια ςειρά
κριτθρίων (θ χριςθ προφίλ με βάςθ το φφλο και τθν εκνικότθτα βαςίςτθκε ςτθν πλοφςια εμπειρία τθσ ΔΛΟΤΛΜΑΣ ςτο
πεδίο), τα οποία ιταν αρκετά ευζλικτα ϊςτε να αναδιαμορφωκοφν όταν χρειαηόταν.

Από τισ 10 ςυνεντεφξεισ, οι 9 πραγματοποιικθκαν με ωφελοφμενεσ και 1 με ωφελοφμενο. Για τουσ ςκοποφσ αυτισ τθσ
ζρευνασ, θ ομάδα ςυμπεριζλαβε τισ εκνοτικζσ ομάδεσ με τθν υψθλότερθ εκπροςϊπθςθ ςτον προςφυγικό πλθκυςμό
ςτισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ (δθλ. Σφριεσ/οι, Αφγανζσ/οί, Λρακινζσ/οι). Κανζνα ςυμμετζχον άτομο δεν ιταν ανιλικο.
Ρεριςτατικά παιδιϊν που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ ςυηθτικθκαν μζςω υποκετικϊν ιςτοριϊν ςτισ ΟΕΣ ΜΚ κακϊσ και ςτισ
ΣΡΚ και τισ ΟΕΣ ΡΥ.

Τα μεκοδολογικά και πρακτικά ηθτιματα για τθ διεξαγωγι των ςυνεντεφξεων αντιμετωπίςτθκαν ωσ εξισ:
- Ραροχι υπθρεςιϊν: Για να μπορζςουν να επιςτρατευκοφν τα πλζον κατάλλθλα άτομα για τθν ζρευνα, εξετάςτθκε μια
ακόμα μεταβλθτι, δθλαδι θ χρονικι ςτιγμι που ςυνζβθ το περιςτατικό ζμφυλθσ βίασ και θ αντίςτοιχθ παροχι
υπθρεςιϊν. Το περιςτατικό κα ζπρεπε να είχε ςυμβεί πριν από περιςςότερο από 12 μινεσ, ενϊ θ παροχι υπθρεςιϊν
κα ζπρεπε να ζχει ολοκλθρωκεί τουσ τελευταίουσ 6 μινεσ και τουλάχιςτον πριν από ζνα μινα (με εξαίρεςθ τισ νομικζσ
διαδικαςίεσ λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ των δικαςτθρίων ςτθν Ελλάδα που χρειάηονται πολφ χρόνο για τθν επεξεργαςία
νομικϊν υποκζςεων). Το όριο των 12 μθνϊν βαςίςτθκε ςτθν προςδοκία ότι, μετά από αυτι τθν περίοδο, το άτομο που
επζηθςε ζχει πάρει αρκετι απόςταςθ από το περιςτατικό για να μοιραςτεί τισ εμπειρίεσ του. Επιπλζον, αυτό το χρονικό
όριο εξαςφαλίηει ότι δεν ζχουν ςθμειωκεί μεγάλεσ αλλαγζσ ςτο επίπεδο τθσ απόκριςθσ όςον αφορά τθν παροχι
υπθρεςιϊν.
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- Διαδικαςία επιλογισ: Τα άτομα που ςυμμετείχαν ςτισ ςυνεντεφξεισ προιλκαν από αςτικά περιβάλλοντα και ανοιχτζσ
δομζσ φιλοξενίασ όπου δραςτθριοποιείται θ ΔΛΟΤΛΜΑ. Οι πρϊθν ωφελοφμενεσ/οι εντοπίςτθκαν μζςω του πρόςφατου
μθτρϊου δικαιοφχων τθσ ΔΛΟΤΛΜΑΣ. Δόκθκε ζμφαςθ ςτθν ανεξαρτθςία τθσ ερευνθτικισ ομάδασ, γεγονόσ που
εξαςφάλιςε αμερόλθπτεσ απαντιςεισ. Υπογραμμίςτθκε θ αρχι τθσ εμπιςτευτικότθτασ και οι ωφελοφμενεσ/οι
διαβεβαίωκθκαν ότι οι απαντιςεισ τουσ δεν κα κοινοποιθκοφν ςτο τμιμα παροχισ υπθρεςιϊν τθσ ΔΛΟΤΛΜΑΣ.
- Διερμθνεία: Χρθςιμοποιικθκαν γυναίκεσ διερμθνείσ για τισ γυναίκεσ ςυμμετζχουςεσ. Στον άνδρα ςυμμετζχοντα
δόκθκε θ ευκαιρία να επιλζξει άνδρα ι γυναίκα διερμθνζα και αποφάςιςε να παραςτεί γυναίκα διερμθνζασ.
- Επικοινωνία με πρϊθν χριςτεσ: Θ ερευνθτικι ομάδα ιρκε ςε επαφι με τισ/ουσ πρϊθν ωφελοφμενεσ/ουσ με τον
τρόπο που πρότειναν οι ίδιοι οι χριςτεσ (π.χ. τθλζφωνο). Οι ερευνιτριεσ επικοινϊνθςαν τόςο με ωφελοφμενεσ όςο και
με ωφελοφμενουσ. Αρχικά επικοινϊνθςαν με τισ/τουσ ωφελοφμενεσ/ουσ οι επαγγελματίεσ που εργάηονταν πάνω ςτα
περιςτατικά τουσ προκειμζνου να λάβουν τθν προφορικι τουσ ςυναίνεςθ για ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα.
- Το φφλο των ερευνθτϊν: Πλεσ οι ςυνεντεφξεισ διεξιχκθςαν από γυναίκεσ ερευνιτριεσ ςφμφωνα με το αίτθμα των
ωφελοφμενων.
- Διάρκεια: Οι ςυνεντεφξεισ διιρκεςαν περίπου 1 ϊρα.
- Διακεςιμότθτα ωφελοφμενων: Θ ϊρα και θ θμερομθνία των ςυνεντεφξεων κακορίςτθκαν ςε ςυνεννόθςθ με τισ/ουσ
ωφελοφμενεσ/ουσ αναλόγωσ τθ διακεςιμότθτά τουσ.
- Ραιδιά: Για τισ ωφελοφμενεσ που ζφεραν τα παιδιά τουσ, θ ομάδα προςζφερε παιδικι φροντίδα κατά τθ διάρκεια τθσ
ςυνζντευξθσ. Αυτό κοινοποιικθκε ςτισ ςυμμετζχουςεσ κατά τον προγραμματιςμό τθσ ςυνζντευξθσ, ϊςτε να μθν
αποτελζςει εμπόδιο ςτο να ςυμμετάςχουν.
- Ρροςταςία προςωπικϊν δεδομζνων και αςφάλεια: Ρροκειμζνου να εξαςφαλιςτεί το απόρρθτο και να δθμιουργθκεί
ζνα αςφαλζσ περιβάλλον τόςο ςωματικά όςο και ψυχολογικά, δόκθκε ςτα άτομα που ςυμμετείχαν θ δυνατότθτα
διεξαγωγισ τθσ ςυνζντευξθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΛΟΤΛΜΑΣ. Ζτςι, όλεσ οι ςυνεντεφξεισ ζλαβαν χϊρα ςτισ
εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΛΟΤΛΜΑΣ (τόςο ςτθν Ακινα όςο και ςτθ Κεςςαλονίκθ). Επιπλζον, για να αποφευχκοφν οι
ενδεχόμενοι φυςικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί και νομικοί κίνδυνοι για τισ/ουσ ωφελοφμενεσ/ουσ, θ αςφάλεια, τα
δικαιϊματα, θ αξιοπρζπεια και θ ενδυνάμωςι τουσ ιταν προτεραιότθτα ανά πάςα ςτιγμι, ςφμφωνα με τθν
προςζγγιςθ με το άτομο που επζηθςε ςτο επίκεντρο τθν οποία ακολοφκθςε θ ομάδα89. Ωσ εκ τοφτου μια/ζνασ
89

Μια προςζγγιςθ με τα άτομα που επζηθςαν ςτο επίκεντρο ςθμαίνει ότι τα δικαιϊματα, οι ανάγκεσ και οι επικυμίεσ τουσ ζχουν προτεραιότθτα

κατά το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ προγραμματιςμοφ που ςχετίηεται με τθν ζμφυλθ βία. Θ προςζγγιςθ με το άτομο που επζηθςε ςτο επίκεντρο
μπορεί να κακοδθγιςει τισ/ουσ επαγγελματίεσ –ανεξαρτιτωσ του ρόλου τουσ– κατά τθν εναςχόλθςι τουσ με επιηϊςεσ/ϊντεσ ζμφυλθσ βίασ.
Στόχοσ τθσ είναι να δθμιουργιςει ζνα υποςτθρικτικό περιβάλλον το οποίο λαμβάνει υπόψθ τα δικαιϊματα, εγγυάται τθν αςφάλεια των ατόμων
που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ και τα αντιμετωπίηει με αξιοπρζπεια και ςεβαςμό. Θ προςζγγιςθ αυτι ςυμβάλλει ςτθν προϊκθςθ τθσ ανάρρωςθσ
των επιηωςϊν/ϊντων και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτάσ τουσ να εντοπίηουν και να εκφράηουν τισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ τουσ κακϊσκαι να
λαμβάνουν αποφάςεισ ςχετικά με πικανζσ παρεμβάςεισ. IASC Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian
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ψυχολόγοσ και μία/ζνασ case worker από τθν εξειδικευμζνθ οργάνωςθ ΔΛΟΤΛΜΑ, βρίςκονταν ςε επιφυλακι κατά τθ
διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ, προκειμζνου να παράςχουν ψυχολογικζσ υπθρεςίεσ ςε περίπτωςθ που οι
ςυμμετζχουςεσ/οντεσ αιςκάνονταν άβολα ι αναςτατωμζνεσ/οι κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ. Το ςφςτθμα
παραπομπϊν ςε περίπτωςθ αποκάλυψθσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ εφαρμόςτθκε όπωσ αναφζρεται ςτο Ρρωτόκολλο
αναφοράσ απειλϊν ι κινδφνου επικείμενθσ βλάβθσ (τo παρουςιάηεται ςτθν Αρχικι Ζκκεςθ). Ρρζπει να ςθμειωκεί
ωςτόςο ότι δεν ςυνζβθ κάτι τζτοιο και όλεσ οι ςυνεντεφξεισ ολοκλθρϊκθκαν χωρίσ διακοπι.

Τζλοσ, ςε όλεσ τισ ερευνθτικζσ μεκόδουσ (δθλ. ΟΕΣ και Συνεντεφξεισ) το ακόλουκο υλικό διανεμικθκε ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ:
ζνα φυλλάδιο με ςχετικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςτόχευςθ και τον ςκοπό τθσ ΔΛΟΤΛΜΑΣ.
ζνα Ζντυπο Συναίνεςθσ κατόπιν πλθροφόρθςθσ, αποτελοφμενο από δφο μζρθ (Ζντυπο Ρλθροφοριϊν και Ζντυπο
Συναίνεςθσ) μεταφραςμζνο ςτθ μθτρικι γλϊςςα των ςυμμετεχόντων
ζνα Ζντυπο Ραραπόνων προσ τθν Επιςτθμονικά Υπεφκυνθ για τθν ζρευνα, ςτθ μθτρικι γλϊςςα των
ςυμμετεχουςϊν/όντων, διακζςιμο ςε περίπτωςθ που οι ςυμμετζχουςεσ/οντεσ επικυμοφςαν να αναφζρουν επιβλαβείσ
πράξεισ ατόμων τθσ ερευνθτικισ ομάδασ προσ αυτζσ/οφσ.

3. Συμμετοχικι παρατιρθςθ
Στισ ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ όπου υπάρχει παρουςία ομάδων πεδίου τθσ ΔΛΟΤΛΜΑΣ ζλαβε επίςθσ χϊρα ςυμμετοχικι
παρατιρθςθ ϊςτε να εμπλουτιςτοφν τα δεδομζνα και τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. Θ ΔΛΟΤΛΜΑ ζχει μεγάλθ εμπειρία
ςτθν διαχείριςθ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ. Στθν αρχι τθσ ζρευνασ και ζωσ τισ 18 Μαΐου του 2018 αξιοποιικθκαν
ομάδεσ επαγγελματιϊν που διαχειρίηονται περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ (ςυμπεριλαμβανομζνων δικθγόρων που
παρζχουν νομικισ βοικεια) ςτον Σκαραμαγκά, τθ Μαλακάςα, τθ ιτςϊνα, τισ Κερμοπφλεσ, τθ Λάριςα/Κουτςόχερο και
ςτισ αςτικζσ περιοχζσ τθσ Ακινασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ. Θ ερευνθτικι ομάδα, θ οποία είναι απόλυτα ανεξάρτθτθ από
αυτζσ τισ ομάδεσ πεδίου, είχε τθν ευκαιρία να ςυλλζξει γνϊςεισ και ανεπίςθμθ πλθροφόρθςθ μζςω μθχανιςμϊν
εςωτερικοφ διαμοιραςμοφ (πλθροφορίεσ που δεν είναι διακζςιμεσ ςτο κοινό, αλλά εξακολουκοφν να είναι πολφ
ςθμαντικζσ). Επιπλζον, θ ερευνθτικι ομάδα είχε τθν ευκαιρία να παρακολουκιςει τισ ςυντονιςτικζσ/επιςτθμονικζσ
ςυναντιςεισ των ομάδων πεδίου και να κατανοιςει καλφτερα τισ δυςκολίεσ που παρουςιάηονται ςε αυτόν τον τομζα
κακϊσ και τουσ μθχανιςμοφσ/ςτρατθγικζσ που υιοκετοφνται από τουσ επαγγελματίεσ του χϊρου ι/και τα ίδια τα άτομα
που επζηθςαν.

Action. Reducing risk, promoting resilience and aiding recovery, 2015, ςελ. 46, διακζςιμο ςτο https://gbvguidelines.org/wp/wpcontent/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
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Άξονεσ ερωτιςεων/Κζματα ςυηιτθςθσ

α) Ρλθροφορθτ(ρι)ζσ κλειδιά
I) Εξουςιοδότθςθ/ρόλοσ ςτο ςφςτθμα απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία/ Συνεργαςία-Συνζργειεσ/Χρθματοδότθςθ
II) Ραραπομπζσ/ ςτατιςτικζσ/ ςυλλογι δεδομζνων/μθχανιςμόσ ανατροφοδότθςθσ
ΛΛΛ) Ρρογράμματα/υπθρεςίεσ αντιμετϊπιςθσ ζμφυλθσ βίασ
IV) Ορκζσ πρακτικζσ, ανάγκεσ, κενά και προκλιςεισ

β) ΟΕΣ με παρόχουσ υπθρεςιϊν
I) Ο ρόλοσ του παρόχου υπθρεςιϊν ςτθν απόκριςθ ςτθν ζμφυλθ βία
• Ροια είναι θ ικανότθτα απόκριςθσ;
Τι είδουσ παρεμβάςεισ, πολιτικζσ ζχουν;
Ζχουν πολιτικζσ πρόλθψθσ;
Ζχουν λάβει οποιαδιποτε εκπαίδευςθ ςχετικι με τθν απόκριςθ ςτθν ζμφυλθ βία;
II) Υπθρεςίεσ/Ρρόςβαςθ
• Ροιεσ υπθρεςίεσ παρζχονται και ποια είναι τα εμπόδια ςτθν παροχι τουσ;
Λαμβάνουν υπόψθ τισ διαφορζσ ςτθν εκνικότθτα, τθν θλικία, το φφλο των ωφελοφμενων;
Ρϊσ προςεγγίηουν τα διάφορα πολιτιςμικά ηθτιματα;

III) Ραραπομπζσ / Ρρόςβαςθ
• Ρόςεσ παραπομπζσ κατά μζςο όρο και ανά μονάδα χρόνου –από ποιον (φορζα) και ποιεσ διαδικαςίεσ
ακολουκοφνται;
Ρϊσ λειτουργεί το ςφςτθμα παραπομπϊν;
Ρόςοι φορείσ εμπλζκονται;
Είναι οι ςωςτοί;
Ρϊσ διαχειρίηονται τθν επαναλθπτικι εξζταςθ των περιςτατικϊν;/Επανεπιςκζπτονται τα περιςτατικά; Αν ναι, πϊσ το
διαχειρίηονται;

IV) Ορκζσ πρακτικζσ, ανάγκεσ, κενά και προκλιςεισ
Τι λειτοφργθςε καλά; Ρωσ; Γιατί;
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• Κενά που εντοπίηονται από τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν και τισ/ουσ ωφελοφμενουσ, προκλιςεισ και λφςεισ, ανάγκεσ ςε
πόρουσ (ανκρϊπινοι πόροι, κατάρτιςθ, εξειδικευμζνα εργαλεία).
Τι κα μποροφςε να λειτουργιςει καλφτερα;

γ) ΟΕΣ με μζλθ τθσ κοινότθτασ
I) Κζματα προςταςίασ - Αςφάλεια.
Νιϊκουν αςφαλείσ;
Ροια είναι τα κζματα προςταςίασ που ςυνικωσ αντιμετωπίηουν;
Τι είδουσ υποςτιριξθ χρειάηονται;
Με ποιον τρόπο απευκφνουν όςα τισ/ουσ απαςχολοφν ςτουσ φορείσ;
II) Ραρουςίαςθ μιασ υποκετικισ ιςτορίασ περιςτατικοφ ζμφυλθσ βίασ.
Ζχουν ακοφςει για κάποιο παρόμοιο περιςτατικό μζςα ςτθν κοινότθτα;
Ρϊσ το χειρίςτθκαν;
Αν ςυνζβαινε κάτι τζτοιο, κα απευκφνονταν ςε κάποιον φορζα; Σε ποιον;
(Αν όχι) Γιατί;
III) Ραροχι Υπθρεςιϊν
Γνωρίηουν ποιεσ ςχετικζσ με τθν ζμφυλθ βία υπθρεςίεσ παρζχονται;
Τισ χρθςιμοποιοφν;
Είναι οι υπθρεςίεσ πολιτιςμικά ευαιςκθτοποιθμζνεσ; (δθλαδι λαμβάνουν υπόψθ το ςυγκεκριμζνο πολιτιςμικό
υπόβακρο των ωφελοφμενων);
Είναι επαρκείσ οι υπθρεςίεσ; Είναι ικανοποιθμζνεσ/οι; Τι κα πρότειναν ωσ βελτίωςθ των υφιςτάμενων υπθρεςιϊν;
Ζχουν κάποιο παράδειγμα ορκισ πρακτικισ κατά τθ διαχείριςθ περιςτατικοφ ζμφυλθσ βίασ;
Ροιεσ άλλεσ υπθρεςίεσ (που ςχετίηονται με τθν ζμφυλθ βία) κα πρότειναν να λάβουν υπόψθ οι φορείσ που
αςχολοφνται με τθν ζμφυλθ βία;

δ) Συνεντεφξεισ με πρϊθν ωφελοφμενεσ/ουσ
Ρϊσ ενθμερϊκθκαν ςχετικά με τα δικαιϊματά τουσ;
Σε τι είδουσ υπθρεςίεσ ζχαν πρόςβαςθ;
Τι είδουσ (εάν υπάρχουν) δυςκολίεσ αντιμετϊπιςαν όςον αφορά το ςφςτθμα απόκριςθσ (π.χ. γλωςςικά εμπόδια,
γραφειοκρατία, χρόνοσ αναμονισ);
Ρόςεσ φορζσ χρειάςτθκε να επιςκεφκοφν τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ;
Αιςκάνονταν άνετα;
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Ιταν οι υπθρεςίεσ πολιτιςμικά ευαιςκθτοποιθμζνεσ/φιλικζσ;
Ρροςταςία προςωπικϊν δεδομζνων (δθλ. Υπιρξε διαρροι πλθροφοριϊν ςχετικϊν με το περιςτατικό τουσ ςτθν
κοινότθτα);
v) Είναι ικανοποιθμζνεσ/οι με το ςφνολο των υπθρεςιϊν; Βρικαν τισ προτεινόμενεσ λφςεισ εφικτζσ και βιϊςιμεσ; Τι
λειτοφργθςε καλά; Γιατί; Ρωσ;
8.3. Ρρωτόκολλο Ρροςταςίασ
Ρρωτόκολλο Ρροςταςίασ
Υπθρεςίεσ αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ ςτον προςφυγικό και μεταναςτευτικό πλθκυςμό
(κορίτςια, αγόρια, γυναίκεσ, άνδρεσ) ςτθν Ελλάδα: Ρροςβαςιμότθτα και εμπόδια ςτθν πρόςβαςθ

1. Ρλαίςιο

Από το 2015, θ άφιξθ εκατοντάδων χιλιάδων προςφφγων ςτθν Ελλάδα, με πολφ διαφορετικζσ κοινωνικζσ
πραγματικότθτεσ όςον αφορά τθν εκνοτικι καταγωγι, το φφλο, τθν θλικία, το πολιτιςτικό υπόβακρο και τισ
αναδυόμενεσ ανάγκεσ τουσ, ζκεςε υπό πίεςθ το υφιςτάμενο εκνικό ςφςτθμα απόκριςθσ και προςταςίασ. Αρκετοί
διεκνείσ φορείσ υπογράμμιςαν εξαρχισ τθν ανάγκθ διαφφλαξθσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και εξαςφάλιςθσ τθσ
προςταςίασ και τθσ αςφάλειασ του πλθκυςμοφ που πλιττεται, ιδίωσ των ευάλωτων πλθκυςμιακϊν ομάδων (π.χ.
αςυνόδευτα ανιλικα, άτομα που επζηθςαν ζμφυλθσ βίασ ι άτομα που κινδυνεφουν να υποςτοφν ζμφκι βία,
θλικιωμζνα άτομα, ΛΟΑΤΚΛ άτομα, ζγκυεσ γυναίκεσ, μονογονείκζσ οικογζνειεσ, άτομα με ςοβαρζσ ιατρικζσ ανάγκεσ).
Εντόσ του προαναφερκζντοσ πλαιςίου, θ τρζχουςα ζρευνα ςτοχεφει ςτον εντοπιςμό των εμποδίων που αντιμετωπίηει ο
μεταναςτευτικόσ και προςφυγικόσ πλθκυςμόσ (κορίτςια, αγόρια, γκναίκεσ άνδρεσ) όςον αφορά τθν πρόςβαςθ ςτισ
υπθρεςίεσ αντιμετϊπιςθσ ζμφυλθσ βίασ ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ τθσ θπειρωτικισ χϊρασ και ςτα νθςιά τθσ Ελλάδασ.

2. Σκοπόσ του πρωτοκόλλου

Θ ζμφυλθ βία κεωρείται παγκοςμίωσ ωσ παραβίαςθ των κεμελιωδϊν ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρωτόκολλο αυτό
περιγράφει τισ βαςικζσ αρχζσ και ενζργειεσ τθσ ερευνθτικισ ομάδα τθσ ΔΛΟΤΛΜΑΣ ϊςτε να διαςφαλιςτοφν τα
δικαιϊματα των ατόμων που ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα ζρευνα, κατά τθ διεξαγωγι τθσ.

Το πρωτόκολλο κα επικυρωκεί από τθ UNICEF και τον/τθν εξωτερικό/ι ςφμβουλο δεοντολογικισ εξζταςθσ. Δεν κα
πραγματοποιθκεί ςυλλογι δεδομζνων πριν από τθν επικφρωςθ αυτοφ του εργαλείου.
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3. Ηθτιματα δεοντολογίασ

Κατά τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ ζχει λθφκεί υπόψθ μια ςειρά από ηθτιματα δεοντολογίασ. Οι ςθμαντικότερεσ πτυχζσ
τουσ περιλαμβάνουν: τθν εμπιςτευτικότθτα και τθν αςφάλεια· τθν ανάγκθ να διαςφαλιςτεί θ μθ πρόκλθςθ περαιτζρω
βλάβθσ ςε άτομα που ςυμμετζχουν ςε αυτι (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μθ πρόκλθςθσ περαιτζρω τραυματιςμοφ)· τθ
ςθμαςία τθσ διαςφάλιςθσ ενθμζρωςθσ των ςυμμετεχουςϊν/όντων ςχετικά με τισ διακζςιμεσ μορφζσ βοικειασ· και τθν
ανάγκθ τα άτομα που παίρνουν τισ ςυνεντεφξεισ να ςεβαςτοφν τισ αποφάςεισ και τισ επιλογζσ των
ςυνεντευξιαηόμενων. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ζρευνα ακολοφκθςε τισ εξισ αρχζσ:

α.Σεβαςμόσ
Κακ’ όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ ςυλλογισ ςτοιχείων ιταν εξαςφαλιςμζνοσ ο ςεβαςμόσ προσ όλα τα άτομα. Ο ςεβαςμόσ
απαιτεί τα άτομα να αντιμετωπίηονται ωσ αυτόνομα δρϊντα90. Αφορά επίςθσ τον ςεβαςμό του αυτοκακοριςμοφ των
ςυμμετεχουςϊν/όντων και τθν προςταςία όςων ςτεροφνται αυτονομίασ, μεταξφ άλλων προςτατεφοντάσ τεσ/τουσ από
βλάβεσ ι κακοποίθςθ.

β. Εκελοντικι ςυμμετοχι
Θ ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα πραγματοποιικθκε αποκλειςτικά ςε εκελοντικι βάςθ. Δεν υπιρξε άλλου είδουσ κίνθτρο.
Ππου ιταν απαραίτθτο, αποηθμιϊκθκαν κάποια ζξοδα (π.χ.ζξοδα μεταφοράσ). Ζγινε ςαφζσ ςε όςα άτομα ςυμμετείχαν
πωσ θ άρνθςθ ςυμμετοχισ δεν κα ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ. Κατά τθ διάρκεια των ΟΕΣ παρζχονταν αναψυκτικά και
ςνακ.

γ. Συναίνεςθ ςυμμετεχουςϊν/όντων κατόπιν πλθροφόρθςθσ
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Ζνα αυτόνομα δρον άτομο είναι ικανό να κζτει προςωπικοφσ ςτόχουσ και να ενεργεί προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Σεβαςμόσ τθσ αυτονομίασ

ςθμαίνει να δίνεται βάροσ ςτισ αξίεσ, τισ προτιμιςεισ και τισ πεποικιςεισ των αυτόνομων ατόμων και να αναγνωρίηεται θ ικανότθτά τουσ να
κρίνουν, να εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ και να κάνουν επιλογζσ. O ςεβαςμόσ τθσ αυτονομίασ ενόσ ατόμου, προχποκζτει τθν αποδοχι του
γεγονότοσ πωσ θ αυτενζργεια του ατόμου μπορεί να είναι περιοριςμζνθ λόγω θλικίασ, περιςτάςεων ι ατομικϊν δυνατοτιτων. Σε αυτό το
πλαίςιο, ο ςεβαςμόσ τθσ αυτονομίασ απαιτεί αναγνϊριςθ των δυνατοτιτων, των διαφοροποιιςεων όςον αφορά τθν εξουςία και του βακμοφ
εξουςίασ που ζνα άτομο μπορεί να ζχει. Πςον αφορά τα παιδιά και τισ άλλεσ ευάλωτεσ ομάδεσ, θ ςυλλογι δεδομζνων πρζπει να γίνεται με
ςεβαςμό ςτθ βιωμζνθ εμπειρία τουσ αναγνωρίηοντασ τθν πραγματικότθτα των άνιςων ςχζςεων εξουςίασ που ςυχνά υπάρχουν και
δθμιουργϊντασ περιβάλλοντα που υποςτθρίηουν τθν αυτενζργεια και τθν αξιοπρζπεια αυτϊν των ατόμων. UNICEF Procedure for Ethical
Standards in Research, Evaluation, Data Collection and Analysis Document Number: CF/PD/DRP/2015-001 Effective Date: 01 April 2015 Issued by:
Director,

Division

of

Data,

Research

and

Policy

(DRP),

διακζςιμο

ςτο

https://www.unicef.org/supply/files/ATTACHMENT_IV-

UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF
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Στθν αρχι όλων των ςυνεντεφξεων και των ΟΕΣ, τα άτομα που ςυμμετείχαν ενθμερϊκθκαν για το ςκοπό και τθ φφςθ
τθσ ζρευνασ μζςω των εντφπων πλθροφόρθςθσ και ςυναίνεςθσ. Πςον αφορά τθ ςυναίνεςθ, θ υπογραφι του εντφπου
ςυναίνεςθσ ι θ προφορικι ςυναίνεςθ και θ καταγραφι τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ τθσ ςυναίνεςθσ αποτζλεςαν τισ δφο
κφριεσ επιλογζσ κακ’ όλθ τθν ζρευνα πεδίου. Στο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ςυναίνεςθσ, οι ςυμμετζχουςεσ/οντεσ
ενθμερϊκθκαν ότι τα δεδομζνα που ςυλλζγονται είναι αυςτθρά εμπιςτευτικά. Ππου χρειάςτθκε δόκθκαν προφορικά
πλθροφορίεσ ςχετικά με το ζντυπο ςυναίνεςθσ μζςω διερμθνζα. Για να διαςφαλιςτεί ότι οι ςυμμετζχουςεσ/οντεσ είναι
ενιμερεσ/οι ότι θ ζρευνα περιλαμβάνει ερωτιςεισ ςχετικά με αρκετά προςωπικά και ευαίςκθτα δεδομζνα, τα άτομα
που επρόκειτο να πάρουν τισ ςυνεντεφξεισ τισ/ουσ εξιγθςαν προκαταβολικά ότι ίςωσ κιχτοφν ηθτιματα για τα οποία κα
δυςκολευτοφν να μιλιςουν. Οι ςυνεντευξιαηόμενεσ/οι ιταν ελεφκερεσ/οι να τερματίςουν τθ ςυνζντευξθ ςε
οποιοδιποτε ςθμείο και να παραλείψουν οποιαδιποτε ερϊτθςθ δεν ικελαν να απαντιςουν. Οι ςυμμετζχουςεσ/οντεσ
ζλαβαν επίςθσ ζνα ενθμερωτικό φυλλάδιο με τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ και ςτοιχεία ςχετικά με
υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ για μια ςειρά προβλθμάτων μζςω του ςυςτιματοσ παραπομπϊν τθσ ομάδασ εργαςίασ για
τθν ζμφυλθ βία. Τουσ δόκθκε επίςθσ ζνα ενθμερωτικό φυλλάδιο ςτο οποίο διευκρινιηόταν λεπτομερϊσ και ςαφϊσ ότι θ
ζρευνα περιζχει ερωτιματα ςχετικά με τθν ζμφυλθ βία, ωςτόςο, αν οι ςυμμετζχουςεσ/οντεσ δεν το επικυμοφςαν, για
λόγουσ αςφαλείασ, μποροφςαν να μθν πάρουν μαηί τουσ αυτό το φυλλάδιο.

δ. Εμπιςτευτικότθτα
Ρολλζσ από τισ πλθροφορίεσ που παρείχαν οι ςυμμετζχουςεσ/οντεσ ιταν αυςτθρά προςωπικζσ. Θ εμπιςτευτικότθτα
των πλθροφοριϊν που ςυλλζχκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ ιταν κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ. Ζχουν χρθςιμοποιθκεί
διάφοροι μθχανιςμοί για τθν προςταςία τθσ εμπιςτευτικότθτασ των ςυλλεγόμενων πλθροφοριϊν, όπωσ:
- Πλθ θ ερευνθτικι ομάδα ζλαβε αυςτθρζσ οδθγίεσ ςχετικά με τθ ςθμαςία διατιρθςθσ τθσ εμπιςτευτικότθτασ.
- Δεν ζχουν καταγραφεί ονόματα. Αντ’ αυτοφ, ςε όςα άτομα ςυμμετείχαν δόκθκε και από ζνασ ξεχωριςτόσ κϊδικόσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ, όλο το εμπιςτευτικό υλικό καταςτράφθκε. Σε όλθ τθν περαιτζρω ανάλυςθσ, ζχουν
χρθςιμοποιθκεί

οι

κωδικοί

για

τθ

διάκριςθ

των

περιπτϊςεων.

- Οι θχογραφιςεισ των ςυνεντεφξεων (ποιοτικι ζρευνα) κρατικθκαν ςε αποκθκευτικό χϊρο που κλειδϊνει. Δεν
κρατικθκε

κανζνα

αρχείο

με

τα

ονόματα

των

ατόμων

που

ςυμμετείχαν.

- Λδιαίτερθ προςοχι δόκθκε κατά τθν παρουςίαςθ των ποριςμάτων τθσ ζρευνασ ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι οι
πλθροφορίεσ που παρουςιάςτθκαν ιταν επαρκϊσ ςυγκεντρωτικζσ, ϊςτε να μθν μπορεί να ταυτοποιθκεί κανζνα άτομο
ι μζλοσ τθσ κοινότθτασ. Ππου παρουςιάηονται ευριματα μελζτθσ περιςτατικϊν, ζχουν τροποποιθκεί αρκετζσ
λεπτομζρειεσ

για

να

εξαςφαλιςτεί

ότι

δεν

κα

μπορεί

να

εντοπιςτεί

θ

πθγι

των

πλθροφοριϊν.

ε. Μθ πρόκλθςθ βλάβθσ
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Μθ πρόκλθςθ βλάβθσ: Θ αρχι τθσ μθ πρόκλθςθσ βλάβθσ (doing no harm), απαιτεί να αποφεφγεται θ βλάβθ ι ο
τραυματιςμόσ των ςυμμετεχουςϊν/όντων, είτε μζςω ενεργϊν πράξεων είτε παραλλείψεων. Αν και πρωταρχικόσ
ςκοπόσ τθσ ζρευνασ, τθσ αξιολόγθςθσ, τθσ ςυλλογισ και τθσ ανάλυςθσ των δεδομζνων ιταν να παραχκοφν νζα
ςτοιχεία, ο ςκοπόσ αυτόσ δεν υπερςκζλιςε ποτζ τα δικαιϊματα των ατόμων που ςυμμετείχαν. Θ μθ βλάβθ απαιτοφςε
τθν εξζταςθ του προφίλ, τθσ επάρκειασ και τθσ εκπαίδευςθσ των ερευνθτ(ρι)ϊν και των απογραφζων/δειγματολθπτϊν,
ϊςτε να αποφευχκεί θ βλάβθ όςων ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα. Απαιτοφςε επίςθσ διεξοδικι μελζτθ των μζςων
προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων των ςυμμετεχουςϊν/όντων, τθσ αςφάλειάσ τουσ και τυχόν αρνθτικϊν
επιπτϊςεων που μπορεί να ζχει πάνω τουσ θ ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα. Θ ςωματικι αςφάλεια λοςων ζπαιρναν τισ
ςυνεντεφξεισ και όςων ςυμμετείχαν ςε αυτζσ ιταν πρωταρχικισ ςθμαςίασ. Αν το κζμα τθσ ζρευνασ γινόταν γνωςτό –
είτε εντόσ μιασ οικογζνειασ είτε ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα– το κζμα τθσ ςυνζντευξθσ κα μποροφςε να γίνει γνωςτό ςε
κάποιον/α δράςτθ/ρια. Για τα άτομα που βιϊνουν βία, θ απλι πράξθ ςυμμετοχισ ςε μια ζρευνα μπορεί να προκαλζςει
περαιτζρω κακοποίθςι τουσ. Αυτό μπορεί να κζςει τθν/ον ςυνεντευξιαηόμενθ/ο ι τθν ερευνθτικι ομάδα ςε κίνδυνο
βίασ, είτε πριν, είτε κατά τθ διάρκεια ι μετά τθ ςυνζντευξθ. Για το λόγο αυτό, υιοκετικθκαν ςυγκεκριμζνα μζτρα ϊςτε
να εξαςφαλιςτεί ότι το κζμα τθσ ζρευνασ δεν κα γίνει ευρζωσ γνωςτό.

ςτ. Δικαιοςφνθ
Θ αρχι τθσ δικαιοςφνθσ απαιτεί να εξεταςτεί το ποιοσ επωφελείται και ποιοσ φζρει το βάροσ τθσ παροχισ ςτοιχείων.
Αυτό απαιτοφςε να δοκεί προςοχι ϊςτε να εξεταςτεί προςεκτικά θ καταλλθλότθτα των προτεινόμενων μεκόδων
επιλογισ ςυμμετεχουςϊν/όντων. Θ επιλογι όφειλε να κατανείμει δίκαια τα βάρθ και τα οφζλθ που προζκυπταν κατά
τθ διαδικαςία ςυλλογισ ςτοιχείων, λαμβάνοντασ υπόψθ κοινωνικά κεςμοκετθμζνεσ φυλετικζσ, ςεξουαλικζσ και
πολιτιςμικζσ προκαταλιψεισ.

Επιπρόςκετα, ακολουκικθκαν όλα τα άλλα απαραίτθτα βιματα για τθ δεοντολογικά ορκι διεξαγωγι τθσ ζρευνασ,
όπωσ: ο ςεβαςμόσ και θ αξιοπρζπεια των ςυμμετεχουςϊν/όντων ςτθν ζρευνα, θ διαφάνεια ςτθ διαδικαςία όςον
αφορά τον φορζα χρθματοδότθςθσ, θ αποφυγι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και μερολθπτικϊν αποτελεςμάτων. Τζλοσ,
μεταξφ άλλων πθγϊν/κατευκυντιριων γραμμϊν, θ μελζτθ ακολοφκθςε επίςθσ τθ Διαδικαςία τθσ UNICEF για τα
Ρρότυπα Δεοντολογίασ ςτθν Ζρευνα, Αξιολόγθςθ, Συλλογι και Ανάλυςθ Δεδομζνων CFES/PDP/DRP/2015-001 (UPES) και
όλα τα εργαλεία και τα παραδοτζα ζχουν ενθμερωκεί από τα Ρρωτόκολλα Ρροςταςίασ και τα ζγγραφα κακοδιγθςθσ
τθσ UNICEF.

4. Ρίνακασ πικανϊν κινδφνων
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Κίνδυνοσ
Άτομα δεν κζλουν
να ςυμμετάςχουν
ςτθ
ςυνζντευξθ/ομάδα
εςτιαςμζνθσ
ςυηιτθςθσ
Διευκολυντζσ των
ΟΕΣ, άτομα που
παίρνουν τισ
ςυνεντεφξεισ ι
ερευνθτ(ρι)ζσ
πεδίου προκαλοφν
αναςτάτωςθ ςε
ςυμμετζχουςεσ/οντ
εσ

Ρεριοριςμόσ/Μείωςθ κινδφνου

Ευκφνθ



Καμία καταγραφι ςτοιχείων χωρίσ επίςθμθ
ςυναίνεςθ των ςυμμετεχουςϊν/όντων



Ερευνθτικι
ομάδα



Θ ερευνθτικι ομάδα υπενκυμίηει ςτα άτομα
που ςυμμετζχουν ότι ζχουν το δικαίωμα να
διακόψουν προςωρινά ι οριςτικά τθ
ςυνζντευξθ ι τθν ΟΕΣ



Επιςτθμονικά
υπζυκυνοσ



Θ διαδικαςία των ςυνεντεφξεων είναι
ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να διαςφαλίηειότι : (1) οι
ςυμμετζχουςεσ/οντεσ μποροφν να
αποφαςίςουν κατόπιν πλθροφόρθςθσ αν κα
ςυμμετάςχουν, (2) οι ςυμμετζχουςεσ/οντεσ
μποροφν να διακόψουν τθ ςυνζντευξθ
οποιαδιποτε ςτιγμι, (3) τα παράπονα
ςυλλζγονται και αποδίδονται ςτισ/ςτουσ
υπζυκυνεσ/ουσ εγκαίρωσ κατά τθ διάρκεια τθ
ςυλλογισ ςτοιχείων, (4) δυνατότθτα
παραπομπισ ςε εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ
ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ.



Ερευνθτικι
ομάδα



Επιςτθμονικά
υπζυκυνοσ



Ερευνθτικι
ομάδα



Επιςτθμονικά
υπζυκυνοσ



Ερευνθτικι
ομάδα



Επιςτθμονικά
υπζυκυνοσ



Τα εργαλεία τθσ ςυνζντευξθσ ζχουν ςχεδιαςτεί
ϊςτε να υπάρχει κλιμάκωςθ τθσ ευαιςκθςίασ
των ερωτθμάτων. Ζχουν προβλεφκεί
διαλείμματα ϊςτε να μπορζςει θ ερευνθτικι
ομάδα να εκτιμιςει τθν ανταπόκριςθ των
ςυμμετεχουςϊν/όντων ςτο ερωτθματολόγιο και
να προλάβουν πικανι αναςτάτωςι τουσ

Οι
ςυμμετάχουςεσ/οντ
εσ εκφράηουν
ανθςυχίεσ ι
παράπονα ςχετικά
με τθ διαδικαςία
τθσ ςυνζντευξθσ ι
τθσ ΟΕΣ



Θ ερευνθτικι ομάδα παρζχει ςυςτθματικά ςτο
τζλοσ τθσ ςυνζντευξθσ τα ςτοιχεία επικοινωνίασ
με τθν επιςτθμονικά υπεφκυνθ ςε όλα άτομα
που ςυμμετζχουν, υπογραμμίηοντασ το ρόλο τθσ
επιςτθμονικά υπζυκυνθσ ωσ προςϊπου
αναφοράσ.

Ρεριοριςμζνθ ι
κακόλου προςταςία
προςωπικϊν
δεδομζνων/ιδωτικό
τθτα/απόρρθτο

 Οι ςυνεντεφξεισ οφείλουν να διεξαχκοφν ςε
χϊρουσ όπου δεν είναι εφικτό να τισ ακοφςει
κάποιοσ/α.

 Αν δεν μπορεί να εξαςφαλιςτεί θ
ιδιωτικότθτα/προςταςία των προςωπικϊν
δεδομζνων/το απόρρθτο θ ςυνζντευξθ
επαναπρογραμματίηεται και θ ερευνθτικι
ομάδα το αναφζρει ςτθν επιςτθμονικά
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υπζυκυνθ.

 Αν κάποιοσ τρίτοσ αναμειχκεί ςε μια ςυνζντευξθ
ι ΟΕΣ, θ ερευνθτ(ρι)εσ διακόπτουν τθ
διαδικαςία ςυλλογισ ςτοιχείων.
Διακυβζυεται θ
εμπιςτευτικότθτα
των ςτοιχείων

Διαρροι των
ευρθμάτων και
πικανι
ταυτοποίθςθ των
ςυμμετεχουςϊν/όν
των



Θ ερευνθτικι ομάδα ςχεδίαςε ζνα περιεκτικό
Ρρωτόκολλο Ρροςταςίασ Δεδομζνων
εδραιϊνοντασ διαδικαςίεσ που να διαςφαλίηουν
πωσ θ ςυλλογι, θ μεταφορά και θ αποκικευςθ
των δεδομζνων είναι αςφαλισ και να
προςτατεφει τα προςωπικά δεδομζνα των
ςυμμετεχόντων/ουςϊν (για περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ δείτε το Ρρωτόκολλο Ρροςταςίασ
Δεδομζνων)



Θ Επιςτθμονικά Υπζυκυνθ διαςφαλίηει ότι θ
ερευνθτικι ομάδα τθσ ΔΛΟΤΛΜΑΣ δρα ςφμφωνα
με το Ρρωτόκολλο Ρροςταςίασ Δεδομζνων.



Tο Ρρωτόκολλο Ρροςταςίασ Δεδομζνων ζχει
εγκρικεί από τθ UNICEF κατά τθν αρχικι φάςθ
και οποιαδιποτε τροποποίθςθ του ςχεδίου
πρζπει να επικυρωκεί από τθ UNICEF πριν τεκεί
ςε εφαρμογι.



Ρροςχζδια των εκκζςεων εξετάηονται από τθν
Επιςτθμονικά υπζυκυνθ για να διαςφαλιςτεί
πωσ οι πλθροφορίεσ δεν είναι δυνατόν να
ςυνδεκοφν με ςυγκεκριμζνεσ/ουσ
ςυμμετζχουςεσ/οντεσ.



Ερευνθτικι
ομάδα



Επιςτθμονικά
υπζυκυνοσ



UNICEF



Επιςτθμονικά
υπζυκυνοσ



UNICEF



Επιπρόςκετοσ επανζλεγχοσ διεξάγεται από
ειδικοφσ/εμπειρογνϊμονεσ ςε κζματα
Ρροςταςίασ τθσ UNICEF ϊςτε να διαςφαλιςτεί
πωσ οι παραγόμενεσ εκτιμιςεισ δεν ενζχουν
κινφνουσ για τα άτομα που ςυμμετείχαν ςτθν
ζρευνα.
8.4. Λίςτα ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα (Συνεντεφξεισ με πλθροφοριοδό(τρ)ιεσ κλειδιά και Ομάδεσ
Εςτιαςμζνθσ Συηιτθςθσ με παρόχουσ υπθρεςιϊν)

33 Συνεντεφξεισ με πλθροφοριοδό(τρ)ιεσ κλειδιά από τισ ακόλουκεσ οργανϊςεισ και κεςμοφσ ζλαβαν χϊρα ςε
τζςςερεισ περιοχζσ:
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ΘΕΣΜΟΣ/ΟΓΑΝΩΣΘ

ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ

Λνςτιτοφτο Υγείασ του Ραιδιοφ

ΑΚΘΝΑ

UNHCR

ΑΚΘΝΑ και ΛΕΣΒΟΣ

IRC

ΑΚΘΝΑ

MΕΤΑδράςθ

ΑΚΘΝΑ

Υπθρεςία Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ

ΑΚΘΝΑ, ΕΒΟΣ και ΛΕΣΒΟΣ

GCR

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ και ΕΒΟΣ

ΔΟΜ

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ

Ρροαναχωρθςιακό Κζντρο Κράτθςθσ

ΕΒΟΣ

Υπθρεςία Αςφλου

ΕΒΟΣ

Συμβουλευτικό κζντρο

ΕΒΟΣ

Νοςοκομείο Διδυμότειχου

ΕΒΟΣ

Κζντρο
ψυχικισ
Αλεξανδροφπολθσ

υγείασ

νοςοκομείου
ΕΒΟΣ

Άρςισ

ΕΒΟΣ

ΓΓΛΦ

ΑΚΘΝΑ

Βοςτάνειο

ΛΕΣΒΟΣ

Διοίκθςθ Καρά Τεπζ

ΛΕΣΒΟΣ

Solidarity Now

ΑΚΘΝΑ και ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ

Υπουργείο Μεταναςτευτικισ πολιτικισ

ΑΚΘΝΑ

ΚΕΚΛ

ΑΚΘΝΑ

A21

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ

ΕΚΚΑ

ΑΚΘΝΑ

Συνιγοροσ του παιδιοφ

ΑΚΘΝΑ

EKEPY

ΑΚΘΝΑ

Ειςαγγελία Αρείου Ράγου

ΑΚΘΝΑ

Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ

ΑΚΘΝΑ

UNICEF

ΑΚΘΝΑ

ΚΕΕΛΡΝΟ

ΑΚΘΝΑ

4 Ομάδεσ Εςτιαςμζνθσ Συηιτθςθσ με παρόχουσ υπθρεςιϊν ζλαβαν χϊρα ςε 4 περιοχζσ ζρευνασ, ςε αυτζσ
ςυμμετείχαν ςυνολικά 45 άτομα with service providers:
26 επαγγελματίεσ πρϊτθσ γραμμισ από 17 ΜΚΟ:
MdM
ΓΧΣ
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Babel
GCR
Άρςισ
PRAKSIS
METAδράςθ
Μζλιςςα
Θλιακτίδα/Perichoresis
Θλιαχτίδα
DRC
IRC
Solidarity Now
Caritas
Eurorelief
SAO Assosiation - Bashira Centre
Showers for Sisters Respond

7 επαγγελματίεσ πρϊτθσ γραμμισ από ςυμβουλευτικά κζντρα και ξενϊνεσ τθσ ΓΓΛΦ
5 επαγγελματίεσ πρϊτθσ γραμμισ από τθν UNHCR
2 f επαγγελματίεσ πρϊτθσ γραμμισ από το ΚΕΕΛΡΝΟ
2 επαγγελματίεσ πρϊτθσ γραμμισ από δθμόςια νοςοκομεία
2 αςτυνομικοί
1 επαγγελματίασ πρϊτθσ γραμμισ από τθν ΥΥΤ
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FRA – European Union Agency for Fundamental Rights http://fra.europa.eu/en
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EIGE – European Centre for Gender Equality http://eige.europa.eu/

ΕΚΚΑ (Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ) http://www.ekka.org.gr/

EUR- Lex – Access to European Union Law https://eur-lex.europa.eu/

European Commission https://ec.europa.eu/

Γενικι Γραμματεία Λς ότθτασ Φφλων http://www.isotita.gr/

Human Rights Watch https://www.hrw.org/

IOM- International Organization for Migration https://www.iom.int/

IRC – International Rescue Committee https://www.rescue.org/

ΚΕΕΛΡΝΟ (Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων) http://www.keelpno.gr/

ΚΕΚΛ (Κζντρο Ζρευνασ για Κζματα Λςότθτασ) https://kethi.gr/

Υπουργείο Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ http://www.immigration.gov.gr/

Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ https://www.ypakp.gr/

Refworld http://www.refworld.org/

RefugeeInfo https://www.refugee.info/selectors

Reliefweb https://reliefweb.int/

Save the Children https://www.savethechildren.net/
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UNFPA- United Nations Population Fund https://www.unfpa.org/

UNICEF- United Nations International Children’s’ Emergency Fund https://www.unicef.org/

UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179

WHO – World Health Organization http://www.who.int/
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