Η έκδοζη αςηή σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη
ηος ππογπάμμαηορ DAPHNE III ηηρ Εςπυπαφκήρ
Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη δεζμεύει μόνο ηον
θοπέα COFACE και ηο πεπιεσόμενό ηηρ δεν
ανηιπποζυπεύει
ηιρ
απότειρ
ηηρ
Εςπυπαφκήρ
Επιηποπήρ.
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Δηζαγσγή

Ρν θαηλφκελν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο έρεη ζνβαξέο
επηπηψζεηο

ηφζν

ζηελ

πξνζσπηθή,

φζν

θαη

ζηελ

επαγγεικαηηθή δσή ησλ αλζξψπσλ, είηε εξγάδνληαη,
είηε είλαη ππφ αλαδήηεζεο εξγαζίαο. Ν επαγγεικαηηθφο
ρψξνο είλαη ζπρλά ν πξψηνο ρψξνο, κέζα ζηνλ νπνίν
ηα

ζχκαηα

ελδννηθνγελεηαθήο

βίαο

έρνπλ

ηε

δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ην πξφβιεκά ηνπο θαη λα
αλαδεηήζνπλ κηα άηππε βνήζεηα ηνπιάρηζηνλ ζε έλα
πξψην επίπεδν. Δπίζεο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο
γπλαίθεο απηέο (θαη κεξηθέο θνξέο γηα ηνπο άλδξεο),
λα πξνζπαζήζνπλ λα δηαηεξήζνπλ ή λα αλαδεηήζνπλ
εξγαζία, θαζψο απηφ ηνπο δηαζθαιίδεη ηελ νηθνλνκηθή
αλεμαξηεζία ηνπο.
Ζ ελδννηθνγελεηαθή βία έρεη αλακθίβνια επηπηψζεηο
θαη ζηνπο εξγνδφηεο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ
ζχκαηνο

ζην

ρψξν

εξγαζίαο,

εθφζνλ

ην

ζχκα

αλαγθάδεηαη ζπλερψο λα παίξλεη αλαξξσηηθέο θαη
παξαηεηακέλεο
ζπκκεηέρεη

άδεηεο
ζε

απφ

ηε

εθπαηδεπηηθά

δνπιεηά,

λα

κελ

ζεκηλάξηα,

λα

παξελνριείηαη απφ ηνλ ζχηε θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ
ρψξν, λα εθζέηεηαη ε ίδηα ζε κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο
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θαη λα έρεη πάληα απμεκέλν άγρνο απέλαληη ζηνπο
ζπλαδέιθνπο ηεο.
Ζ ελδννηθνγελεηαθή βία κπνξεί λα ζηακαηήζεη, αιιά
ρξεηάδεηαη βνήζεηα. Όζν ην ζχκα δελ εθθξάδεη ην
πξφβιεκά ηνπ, ηφζν πην επψδπλε γίλεηαη ε θαηάζηαζε
γη’ απηφ. Αληηζέησο ην ζχκα πνπ απνθαζίδεη λα κηιήζεη
γηα ην πξφβιεκα θαη λα νξγαλψζεη θαηά ζπλέπεηα θαη
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή, βξίζθεηαη ζχληνκα ζε
ζέζε λα πξνζηαηεχζεη ηφζν ηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη ηα
παηδηά ηνπ.
πάξρνπλ ηξεηο άμνλεο δξάζεο πνπ κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ

ην

ζχκα

ελδννηθνγελεηαθήο

βίαο

λα

αλαζπγθξνηήζεη ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ
δσή:
 Ξξφιεςε: Κπνξεί λα επηηεπρζεί θαζηεξψλνληαο
κηα ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία θαηά ηεο βίαο πνπ ζα
απεπζχλεηαη ζε θάζε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε
νπνία ζα παξνπζηάδεη φιεο ηηο κνξθέο ηεο βίαο
θαζψο θαη ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ην θαηλφκελν
ζηελ θνηλσλία. Δπηπξφζζεηα, ζα παξνπζηάδνληαη
νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην ζχκα αηζζάλεηαη
ληξνπή φρη κφλν γηα λα κηιήζεη γηα ην πξφβιεκά
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ηνπ

αιιά

θαη

λα

απνδερηεί

φηη

είλαη

ζχκα

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Δπνκέλσο, ην νπζηαζηηθφ
κήλπκα ηεο ελεκεξσηηθήο εθζηξαηείαο ζα είλαη
φηη: ε ρξήζε βίαο απνηειεί ζνβαξή παξαβίαζε ησλ
ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, δελ κπνξεί
πνηέ κία ηέηνηα πξάμε λα δηθαηνινγεζεί θαη ην
ζχκα δελ κπνξεί πνηέ λα θαηαζηεί ππεχζπλν γηα
ηηο πξάμεηο ηνπ ζχηε.
 Βνήζεηα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν: Κπνξεί λα
επηηεπρζεί

κέζσ

εθπαηδεπκέλσλ

ηεο

θαζηέξσζεο

αηφκσλ

ζε

εηδηθά
ζέκαηα

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα
αλαγλσξίδνπλ ηα ζεκάδηα ηεο βίαο, λα αθνχλ θαη
λα θαηεπζχλνπλ ζε εηδηθνχο επαγγεικαηίεο γηα
ππνζηήξημε θαη βνήζεηα ηφζν ην ζχκα φζν θαη ην
ζχηε.
 Άκεζε θαη πξαθηηθή βνήζεηα αλά πεξίπησζε:
Δλεκέξσζε

ηνπ

πξνζσπηθνχ

αζθάιεηαο

ζηνλ

ρψξν εξγαζίαο, πξνζαξκνγή ησλ σξψλ εξγαζίαο,
εθηξνπή ησλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, ελεκέξσζε
ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηπρφλ πεξηνξηζηηθά κέηξα
(κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζχκαηνο).
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Δθηφο

απφ

ηνπο

ηξεηο

πξναλαθεξζέληεο

άμνλεο

βνήζεηαο, είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη κηα αλαβάζκηζε
ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ
ηζρχνπλ ζηελ θάζε ρψξα, έηζη ψζηε ην ζχκα λα
ππνζηεξίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα μεθχγεη απφ ηνλ θχθιν
βίαο ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη, ρσξίο φκσο λα ράζεη ηε
δνπιεηά ηνπ.
Απηνί

είλαη

νη

βαζηθνί

ιφγνη

πνπ

νδήγεζαλ

κία

Δπξσπατθή Ππλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε θαη έλαλ αξηζκφ
Δπξσπατθψλ ΚΘΝ ζηελ αλάιεςε θαη πινπνίεζε ελφο
έξγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ Ξξνγξάκκαηνο
“DAPHNE III” Δηδηθφ Ξξφγξακκα 2007-2013. Ρν ελ
ιφγσ

έξγν

έρεη

Δπαγγεικαηηθή

ηίηιν

«Γηαηήξεζε

Δλζσκάησζε

Δξγαζίαο
γηα

θαη

ζχκαηα

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο» θαη δηήξθεζε απφ ην 2010 έσο
ην 2011.1 Ρν εηαηξηθφ ζρήκα απνηειείηαη απφ ηελ
Ππλνκνζπνλδία

Νηθνγελεηαθψλ

Νξγαλψζεσλ

ηεο

Δπξσπατθήο Έλσζεο (COFACΔ), ε νπνία είρε ην ξφιν
ηνπ

ζπληνληζηή

Δπξσπατθέο
Βέιγηθε

Κε

ηνπ

Θπβεξλεηηθέο

νξγάλσζε

Socialistes),

ε

έξγνπ,
FPS

νπνία

θαη

ηηο

Νξγαλψζεηο:

(Femmes

ήηαλ

αθφινπζεο
ηελ

Prevoyantes

ππεχζπλε

γηα

ην

εθπαηδεπηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηε Βέιγηθε
1

«Γηαηήξεζε Δξγαζίαο θαη Δπαγγεικαηηθή Δλζσκάησζε γηα ζχκαηα
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο», Daphné III, αξηζκφο ζχκβαζεο JLS/2008/DAP3/AG/1345
- 30CE03125000064.
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νξγάλσζε FGTB (Federation Generale du Travail de
Belgique), ηελ ειιεληθή νξγάλσζε ΘΚΝΞ (Θέληξν
Κέξηκλαο

Νηθνγέλεηαο

θαη

Ξαηδηνχ),

ηελ Ηζπαληθή

νξγάλσζε Salud Y Familia (Health and Family) θαη ηε
Βνπιγαξηθή WMAV (Women and Mothers Against
Violence).
Έλα

κέξνο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

πεξηειάκβαλε

ηελ

νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
νκάδεο

ζηφρνπ

-

ςπρνιφγνπο,

ιεηηνπξγνχο,

εθπξνζψπνπο

νξγαλψζεσλ,

επαγγεικαηηθνχο

θνηλσληθνχο

ζπλδηθαιηζηηθψλ
ζπκβνχινπο,

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην θιάδν ηεο πγείαοθαη ηνλ ζρεδηαζκφ εξγαιείσλ επαηζζεηνπνίεζεο ηφζν
ησλ ζπκάησλ φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ (πρ.
θπιιάδηα)
κπνξνχλ

ψζηε
ζηε

νη

πξναλαθεξφκελεο

ζπλέρεηα

λα

νκάδεο

βνεζήζνπλ

λα
ηνπο

απνδέθηεο/ζχκαηα λα βξνπλ ζέζε εξγαζίαο ή λα
παξακείλνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν.
Ρν

πξφγξακκα

νινθιεξψζεθε

κε

ηελ

ηειηθή

αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ.
Ρν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην πξφγξακκα “Daphne
III”,

έλα

απφ

ρξεκαηνδνηνχληαη

ηα

εηδηθά

απφ

ην
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πξνγξάκκαηα
Γεληθφ

πνπ

Ξξφγξακκα

«Θεκειηψδε

Γηθαηψκαηα

θαη

Γηθαηoζχλε»

ηεο

Δπξσπατθήο Έπηηξνπήο (DG) ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ
πξφιεςε θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε φισλ ησλ κνξθψλ
βίαο θαηά ησλ παηδηψλ, ησλ λέσλ, ησλ γπλαηθψλ θαη
φισλ ησλ θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ.

Liliane Leroy
πεχζπλε Έξγνπ – FPS
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Ση είλαη ε ελδννηθνγελεηαθή βία;

Ξφζν

εχθνιν

είλαη

λα

δηαρεηξηζηεί

θαλείο

ζπζζσξεπκέλε επηζεηηθφηεηα θαη αλεμέιεγθην ζπκφ;
Ξφζν παγηδεπηηθέο κπνξεί λα είλαη νη παγησκέλεο ηδέεο
θαη απφςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ δχν θχιισλ; Θαη
πφζν εμαξηεηηθέο κπνξεί λα απνδεηθλχνληαη ηειηθά νη
ζηελέο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ
κηαο νηθνγέλεηαο ή ελφο δεπγαξηνχ;
Ρν θαηλφκελν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο απνηειεί
θνηλσληθή κάζηηγα κε πνιιαπιέο δηαζηάζεηο. Ππλήζσο
απηή ε κνξθή βίαο ζηξέθεηαη θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη
απνηειεί

κηα

ζχγρξνλε

θνηλσληθή

παζνγέλεηα

κε

παγθφζκηα δηάζηαζε.
Κε ηνλ φξν ελδννηθνγελεηαθή βία ραξαθηεξίδεηαη θάζε
πξνζβνιή ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο αθεξαηφηεηαο
ελφο αλζξψπνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, πνπ αζθείηαη
ζηα πιαίζηα ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ απφ εθείλνλ πνπ
θαηέρεη ηε ζέζε εμνπζίαο. Απνηειεί κάιηζηα κηα κνξθή
βίαηεο θαη εμαλαγθαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε ηελ νπνία
ν ζχηεο επηδηψθεη ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεσλ, ησλ
ζθέςεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ελφο άιινπ αηφκνπ, ην
νπνίν θαη ηηκσξεί ζε πεξίπησζε αληίζηαζήο ηνπ.
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Κφιηο ηε δεθαεηία ηνπ 80’, ζηελ απνγξαθή απφ 165
θξάηε κέιε ηνπ ΝΖΔ ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ εμάιεηςε
φισλ ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ,
έγηλε πιένλ αληηιεπηφ πφζν ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο
έρεη ιάβεη παγθνζκίσο ε θαθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ θαη
θπξίσο ε ελδννηθνγελεηαθή θαθνπνίεζή ηνπο. Δπίζεο
θάλεθε φηη ν δπηηθφο θφζκνο δελ είλαη θαζφινπ
απαιιαγκέλνο απφ ην θαηλφκελν απηφ.
Πχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Lobby Γπλαηθψλ (2003), ε
1 ζηηο 5 γπλαίθεο είλαη ζχκα βίαο απφ ζχληξνθν θαη ην
95% ησλ πξάμεσλ βίαο ελάληηα ζηηο γπλαίθεο γίλεηαη
ζην ζπίηη.
Πηελ

Διιάδα,

ην

πνζνζηφ

ηεο

βίαο

κέζα

ζηελ

νηθνγέλεηα αλέξρεηαη ζην 31%. Ζ πξαγκαηηθή δηάζηαζε
ηνπ πξνβιήκαηνο φκσο δελ κπνξεί λα δνζεί, γηαηί έλα
κεγάιν πνζνζηφ γπλαηθψλ πνπ θαθνπνηείηαη θνβάηαη
λα ην θαηαγγείιεη. Ξεξίπνπ κφλν 1 ζηα 20 πεξηζηαηηθά
θαηαγγέιιεηαη ζηελ Αζηπλνκία.
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Μνξθέο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.

H θαθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηνπο
θφιπνπο

ηεο

κνξθέο,

κε

θαθνπνίεζε,

νηθνγέλεηαο
θπξίαξρεο
ηελ

θαθνπνίεζε

θαη

δηαθξίλεηαη
ηε

ζσκαηηθή

ςπρνινγηθή
ηε

ζε

ή

ζεμνπαιηθή

πνηθίιεο

ή

θπζηθή

ζπλαηζζεκαηηθή
θαθνπνίεζε.

Ζ

πξαγκαηηθφηεηα, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ
θαθνπνηεκέλσλ

γπλαηθψλ,

ελδννηθνγελεηαθή
ζπγθεθξηκέλε

βία

κνξθή

θαηαδεηθλχεη

δελ
βίαο

πσο

πεξηιακβάλεη
(είηε

ζσκαηηθή,

ε
κηα
είηε

ςπρνινγηθή, είηε ζεμνπαιηθή) αιιά ζπληίζεηαη απφ
φιεο ηηο παξαπάλσ κνξθέο, κε δηαθνξεηηθή βαξχηεηα
ζε

θάζε

θαθνπνίεζε

πεξίπησζε.

Δπηπιένλ,

(ηαπείλσζε,

ε

ςπρνινγηθή

απεηιέο,

θνηλσληθή

απνκφλσζε, θφβνο) εκπεξηέρεηαη ζηε ζσκαηηθή, ελψ ε
ζεμνπαιηθή

θαθνπνίεζε

ζπλνδεχεηαη

ηφζν

απφ

ζσκαηηθή φζν θαη απφ ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε ηεο
γπλαίθαο ζπδχγνπ ή ζπληξφθνπ.
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Παίδεη ξόιν ε θνηλσληθή ηάμε;
Ρν πξνθίι ηνπ δξάζηε δελ είλαη πάληα φπσο ην
θαληαδφκαζηε. Έρνπκε ηελ ηάζε λα ζπλδένπκε απηή
ηελ

επηζεηηθή

ζπκπεξηθνξά

κε

άηνκα

πνπ

είλαη

ειάρηζηα θαιιηεξγεκέλα θαη πξνέξρνληαη απφ ρακειά
θνηλσληθά ζηξψκαηα. Δίλαη ιάζνο!
H θαθνπνίεζε δελ ζπλαληάηαη κφλν ζηα πεξηζσξηαθά
θνηλσληθά ζηξψκαηα. Ν ζχηεο θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ
θνηλσληθή

δηαζηξσκάησζε

αλδξηθήο

βίαο

θαζηεξσκέλεο

θαζψο

εθθξάδεη
ζρέζεηο

θαη

κηαο

ε

άζθεζε

ηεο

αληαλαθιά

ηηο

αλδξνθξαηνχκελεο

θνηλσλίαο πνπ βξίζθεη έθθξαζε ηφζν ζηηο πφιεηο φζν
θαη ζηελ χπαηζξν. Ζ άζθεζε βίαο ζην πιαίζην ηεο
νηθνγέλεηαο είλαη ε αζέαηε βία πνπ ζπκβαίλεη πίζσ απφ
ηηο θιεηζηέο πφξηεο θαη δπζηπρψο ζεσξείηαη αθφκα θαη
ζηηο

κέξεο

καο,

άθξσο

νηθνγελεηαθή

ππφζεζε.

Δληνχηνηο, απνηειεί παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ
αλζξψπηλε ειεπζεξία (Violence Against Women Act,
1993), ζηε δσή, ηελ πξνζσπηθή, ςπρηθή θαη ζσκαηηθή
αθεξαηφηεηα, ηελ ίζε αληηκεηψπηζε θαη πξνζηαζία απφ
ην λφκν, ηελ ηζφηεηα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα.
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H Κπθιηθή Θεσξία ηεο βίαο

Ν ππξήλαο ηεο θπθιηθήο ζεσξίαο ηεο βίαο ζπλίζηαηαη
ζην

γεγνλφο

φηη,

νη

γπλαίθεο

δελ

θαθνπνηνχληαη

ζπλέρεηα νχηε ζε ηπραία ρξνληθά δηαζηήκαηα, αιιά
ππάξρεη έλαο θαζνξηζκέλνο θχθινο ζπκβάλησλ κε
ηξεηο δηαθξηηέο θάζεηο.
Πηελ πξώηε θάζε (θάζε ηεο δεκηνπξγίαο έληαζεο):
Ππκβαίλνπλ

θάπνηα

κηθξήο

ζεκαζίαο

επεηζφδηα

θαθνπνίεζεο. Ζ γπλαίθα πξνζπαζεί λα εξεκήζεη ην
δξάζηε κε ηερληθέο πνπ ζην παξειζφλ ζεσξήζεθαλ
επηηπρείο. Γίλεηαη ππνρσξεηηθή, πεξηπνηεηηθή ή θξαηά
θάπνηα απφζηαζε. Ξείζεη ην δξάζηε φηη ν ζπκφο ηνπ
είλαη

δηθαηνινγεκέλνο,

φηη

θηαίλε

εμσηεξηθνί

παξάγνληεο. Γελ ηελ απαζρνιεί ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο
θαηάζηαζεο, ηελ αξλείηαη γηα λα ηνλ εκπνδίζεη λα ηελ
θαθνπνηήζεη πεξηζζφηεξν.
Πηε δεύηεξε θάζε (ε θάζε ηεο έθξεμεο): ράλεηαη ν
έιεγρνο θαη ππάξρνπλ ζνβαξά επεηζφδηα θαθνπνίεζεο.
Ν δξάζηεο μεθηλά κε ηελ πξφζεζε «λα ζπλεηίζεη» ηε
γπλαίθα ηνπ θαη εθείλε βξίζθεηαη ζπλήζσο ζνβαξά
θαθνπνηεκέλε. Ζ θάζε απηή δηαξθεί απφ δχν έσο
εηθνζηηέζζεξηο ψξεο. Ζ αλακνλή ηεο θάζεο απηήο

11

πξνθαιεί

ζηξεο

ζηε

γπλαίθα,

γίλεηαη

αγρψδεο,

αηζζάλεηαη θαηάζιηςε, έρεη αυπλία ή αλνξεμία, αίζζεζε
θνχξαζεο

ή

ππεξέληαζεο,

ζηνκαρφπνλνπο,

ηαρππαικίεο.

πνλνθεθάινπο,
Όηαλ

ζπκβεί

ην

επεηζφδην ε γπλαίθα πξνζπαζεί λα κε ηνλ πξνθαιέζεη
πεξηζζφηεξν. Γελ αηζζάλεηαη ηφζν ηνλ πφλν φζν ην
ζπλαίζζεκα ηεο παγίδεπζεο θαη ηεο απνζηαζηνπνίεζεο
απφ ηελ επίζεζε.
Ζ

ηξίηε

θάζε

(ηε

θάζε

ηεο

επγεληθήο

θαη

κεηακειεκέλεο ζπκπεξηθνξάο): είλαη εππξφζδεθηε θαη
απφ ηα δπν κέιε ηνπ δεπγαξηνχ, είλαη ε θάζε ηεο
κεηακέιεηαο

ηνπ

ππεξβνιηθή

αγάπε,

δξάζηε.

Σαξαθηεξίδεηαη

επγέλεηα,

αζπλήζηζηε

απφ

εξεκία,

εθθιήζεηο γηα ζπγλψκε θαη ππνζρέζεηο φηη ηα πξάγκαηα
ζα αιιάμνπλ θαη πσο φηη έγηλε δελ ζα μαλαζπκβεί. Ν
δξάζηεο πηζηεχεη απηά πνπ ππφζρεηαη θαη αιιάδεη γηα
ιίγν

ζπκπεξηθνξά

νηθνγελεηαθνχ

θαη

ελψ

δεηά

θηιηθνχ

ηε

ζπλδξνκή

πιαηζίνπ

γηα

λα

ηνπ
ηελ

θξαηήζεη. Νη γπλαίθεο απφ εθεί πνπ ήηαλ βέβαηεο φηη
επηζπκνχλ λα πάςνπλ λα είλαη ζχκαηα ππαλαρσξνχλ.
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Η έλλνηα ηεο «επαλάθηεζεο δύλακεο»

Ζ έλλνηα ηεο «επαλάθηεζεο δχλακεο» είλαη νπζηαζηηθά
ε ελεξγνπνίεζε ελφο κεραληζκνχ ζπλεηδεηνπνίεζεο
κηαο θαηάζηαζεο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάθηεζε ηεο
ειιεηκκαηηθήο θπξηαξρίαο ηεο θαθνπνηεκέλεο γπλαίθαο.
Ζ θαθνπνηεκέλε γπλαίθα πεξλά δηαδνρηθά ηξία ρξνληθά
ζεκεία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαθνπνηεηηθήο ζρέζεο.
Αξρηθά, δηαθαηέρεηαη απφ θφβν, παζεηηθφηεηα θαη
αδπλακία, ζπκφ θαη θαηάζιηςε, ελψ, ε απηνεθηίκεζε
θαη ν απηνέιεγρφο ηεο θπκαίλεηαη ζε πνιχ ρακειά
επίπεδα. Αθφκε δελ έρεη νξηνζεηήζεη ην πξφβιεκα ηεο
ελδννηθνγελεηαθήο

βίαο

θαη

απηνελνρνπνηείηαη

εθεπξίζθνληαο, πνιιέο θνξέο, δηθαηνινγίεο (π.ρ. ήηαλ
θνπξαζκέλνο θαη ηνλ εμφξγηζα, είλαη αγρσκέλνο κε ηε
δνπιεηά) γηα ην δξάζηε θαθνπνίεζεο. Γηαθαηέρεηαη απφ
κηα άξλεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πξνζδνθψληαο ζηελ
αιιαγή. Απηή ε θάζε, φπνπ ε γπλαίθα ραξαθηεξίδεηαη
απφ

ειιεηκκαηηθή

θπξηαξρία,

ρξνληθά,

θαηέρεη

ηε

κεγαιχηεξν κέξνο κηαο θαθνπνηεηηθήο ζρέζεο. Νη
αληηδξάζεηο ηεο γπλαίθαο δελ είλαη ζπληνληζκέλεο θαη
αθνξνχλ θπξίσο ζηελ πξνζσξηλή θπγή ηεο απφ ηε
ζρέζε, ζηελ πξνζπάζεηα κεηακέιεηαο ηνπ δξάζηε κέζσ
δηαιφγνπ θαη ηθεζηψλ, ζηελ θιήζε ησλ αξρψλ έπεηηα
απφ έλα ζνβαξφ επεηζφδην βίαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε
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γπλαίθα

ζπλεηδεηνπνηήζεη

ην

πξφβιεκα

ηεο

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, πάςεη λα απηνελνρνπνηείηαη
θαη απνδψζεη ηηο επζχλεο ζηνλ, πξαγκαηηθά, ππεχζπλν,
ην

ζχδπγν/

ζχληξνθν

δξάζηε

ηεο

θαθνπνίεζεο,

ζηαδηαθά κεηψλεηαη ην αίζζεκα αδπλακίαο ηεο θαη ηελ
παζεηηθφηεηα δηαδέρεηαη ε δξάζε. Γξάζε πξνο ηελ
θαηεχζπλζε πξνζηαζίαο, θαηαλφεζεο θαη ππνζηήξημεο.
Πε

απηφ

ην

ζεκείν,

έρεη

ήδε

επηηειεζζεί

ην

ζεκαληηθφηεξν βήκα πξνο ηελ αμίσζε ειεπζεξίαο θαη
ζεβαζκνχ θαη ηειηθά ηελ αλάθηεζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο
θαθνπνηεκέλεο γπλαίθαο.

Δπηπηώζεηο

ηεο

ελδννηθνγελεηαθήο

βίαο

ζηα

παηδηά
Πε θαηαζηάζεηο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο δελ ππνθέξνπλ
κφλν νη γπλαίθεο, αιιά θαη ηα παηδηά, είηε σο κάξηπξεο
ζε ζθελέο βίαο, είηε σο

ζχκαηα ηεο βίαο. Έξεπλεο

δείρλνπλ

ησλ

φηη

θαθνπνηείηαη,

παηδηά,
είλαη

θαη

ηα

νπνίσλ
ίδηα

ε

ζχκαηα

κεηέξα
ιεθηηθήο,

ζσκαηηθήο, ςπρνινγηθήο ή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο.
Δπίζεο, νη θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο δηαηξέρνπλ πνιχ
κεγάιν θίλδπλν λα θαθνπνηήζνπλ θαη νη ίδηεο ηα παηδηά
ηνπο. Ρα παηδηά- ζχκαηα ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο
ζπλήζσο εκθαλίδνπλ ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα θαη
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άιιεο δηαηαξαρέο, απφ λπρηεξηλή ελνχξεζε κέρξη θαη
απφπεηξεο

απηνθηνλίαο.

Δίλαη

πην

επάισηα

ζε

παξαβαηηθφηεηα θαη ζπρλά απφ ζχκαηα γίλνληαη ηα ίδηα
δξάζηεο. Θνκκάηηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ
θαίλεηαη λα κεηαβηβάδνληαη θαη ζηηο επφκελεο γεληέο,
ζηελ ελήιηθε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο κέζα ζην ζπδπγηθφ
ηνπο ξφιν. Γνλείο πνπ σο παηδηά έρνπλ ππάξμεη
απηφπηεο κάξηπξεο ή ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο,
έρνπλ ηάζε γηα βίαηε ζπκπεξηθνξά θαη δπζθνιίεο
πξνζαξκνγήο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο δσή. Γνλείο πνπ
ζπλερίδνπλ ην θαχιν θχθιν ηεο θαθνπνίεζεο ζηα
παηδηά ηνπο, θαίλεηαη πσο έρνπλ απνζπλδέζεη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο απφ ηηο αλακλήζεηο ηεο δηθήο ηνπο
θαθνπνίεζεο.
Ο

κεραληζκόο

ηεο

απνζύλδεζεο

παίδεη

πνιχ

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε κεηαβίβαζε ηηο θαθνπνίεζεο
ζηηο επφκελεο γεληέο. Νη γνλείο απηνί θαίλεηαη λα
εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα εμηδαλίθεπζεο, αζπλέπεηαο
θαη ηάζε θπγήο ζηηο πεξηγξαθέο ηεο παηδηθήο ηνπο
ειηθίαο. Αλαθαινχλ ηε θξνληίδα πνπ έιαβαλ σο παηδηά
κε

ηξφπν

απνζπαζκαηηθφ,

θνκκαηηαζκέλν

θαη

δηαθνπηφκελν. Αληίζεηα, γνλείο πνπ δελ αλαπαξάγνπλ
ηελ

θαθνπνίεζε

ζηα

παηδηά

ηνπο,

έρνπλ

πην

ζπγθξνηεκέλε ηελ εκπεηξία ηεο θαθνπνίεζήο ηνπο θαη
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πην ζηαζεξή θαη ελνπνηεκέλε εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ
ηνπο.

ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία
ζηελ Διιάδα

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ Ππκβνπιεπηηθψλ Θέληξσλ
(Αζήλαο-Ξεηξαηά) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο, ε
ελδννηθνγελεηαθή

βία

αθνξά

φια

ηα

θνηλσληθά

ζηξψκαηα θαη έρεη απμεηηθέο ηάζεηο. Έπεηηα απφ ηελ
πνζνηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ησλ
γπλαηθψλ

πνπ

έρνπλ

ππνζηεί

θαθνπνίεζε

θαη

απεπζχλζεθαλ ζηα Ππκβνπιεπηηθά Θέληξα Αζήλαο Ξεηξαηά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο (πνπξγείν
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο)
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/01/2002 - 31/10/2006
ζε δείγκα 1870 πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο πξφεθπςαλ
ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα:
 Ρν 16% ησλ γπλαηθψλ πνπ απεπζχλζεθαλ ζηα
Ππκβνπιεπηηθά
01/01/2002

έσο

Θέληξα,

θαηά

31/10/2006,

ηελ
είλαη

πεξίνδν
αιινδαπέο.

Πεκεηψλεηαη φηη απφ ην ζχλνιν ησλ αιινδαπψλ
γπλαηθψλ-ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, θαηά
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πξνζέγγηζε, 4 απφ ηηο 10 αιινδαπέο πξνέξρνληαη
απφ ηα Βαιθάληα.
 Ρν 67% ησλ γπλαηθψλ πνπ ππέζηεζαλ θαθνπνίεζε
θαη

απεπζχλζεθαλ

ζηα

Ππκβνπιεπηηθά

Θέληξα

Αζήλαο θαη Ξεηξαηά είλαη έγγακεο. Άμην πξνζνρήο
είλαη ην γεγνλφο φηη ην 21%, δειαδή 1 ζηηο 5
γπλαίθεο, είλαη δηαδεπγκέλεο ή ζε δηάζηαζε, δειαδή
έρνπλ

ήδε απνκαθξπλζεί

απφ

ην

δξάζηε

πξηλ

πξνζέιζνπλ ζηα Ππκβνπιεπηηθά Θέληξα.
 Ν κχζνο φηη ε θαθνπνηεκέλε γπλαίθα είλαη ζπλήζσο
ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ δελ επηβεβαηψλεηαη.
Πχκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ θαθνπνίεζε γπλαηθψλ, 7 ζηηο 10
γπλαίθεο

είλαη

Γεπηεξνβάζκηαο,

Ρερλνινγηθήο

ή

Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο. Άμην πξνζνρήο είλαη
ην

γεγνλφο

φηη

3

ελδννηθνγελεηαθήο

ζηηο

βίαο

10

είλαη

γπλαίθεο-ζχκαηα
Ρερλνινγηθήο

ή

Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη επίζεο 3 ζηηο 10
είλαη

πνρξεσηηθήο

γπλαίθα

ελδέρεηαη

Δθπαίδεπζεο.
λα

θαηαζηεί

Ππλεπψο,
ζχκα

ε

βίαο

αλεμαξηήησο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο.
 Κηα γπλαίθα κπνξεί λα ππάξμεη ζχκα θαθνπνίεζεο
αλεμαξηήησο

ηεο

νηθνλνκηθήο

ηεο

θαηάζηαζεο.

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
επεμεξγαζία, 6 ζηηο 10 γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί
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θαθνπνίεζε

θαη

πξνζήιζαλ

ζηα

Ππκβνπιεπηηθά

Θέληξα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο αλέθεξαλ
φηη

βξίζθνληαη

ζε

κέηξηα

ή

θαιή

νηθνλνκηθή

θαηάζηαζε.
 1 ζηηο 3 γπλαίθεο-ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 35%- παληξεχηεθε ην δξάζηε ελψ είρε δείγκαηα
βίαηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (ςπρνινγηθή, ζσκαηηθή ή
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε) θαη πξηλ ην γάκν καδί ηνπ.
Υζηφζν απηά ηα δείγκαηα βίαηεο ζπκπεξηθνξάο δελ
απνηέιεζαλ

αλαζηαιηηθφ

παξάγνληα

γηα

ηελ

απφθαζή ηεο απηή. Ν κε θνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο
ηεο

βίαο

νδεγεί

ζηελ

απνδνρή

ηεο

σο

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλδξηθνχ ξφινπ.
 Γξάζηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ζε πνζνζηφ 82%,
είλαη ν ζχδπγνο ηνπ ζχκαηνο, ζε πνζνζηφ 12% ν
ζχληξνθνο,

ελψ,

ζε

κηθξφηεξα

πνζνζηά,

παξαηεξνχληαη θαη πεξηπηψζεηο θαθνπνίεζεο ηεο
γπλαίθαο απφ άηνκν ηνπ νηθνγελεηαθνχ ή θνηλσληθνχ
ηεο πεξίγπξνπ (παηέξαο, αδειθφο, ηέθλν, άιιν).
 Δμεηάδνληαο ηε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο ηεο γπλαίθαο κε
ην δξάζηε, παξαηεξείηαη φηη θαηά πξνζέγγηζε 2 ζηηο
3

γπλαίθεο-ζχκαηα

ελδννηθνγελεηαθήο

βίαο

βξίζθνληαη ζε απηήλ ηε ζρέζε πεξηζζφηεξν απφ 10
έηε. Υο εθ ηνχηνπ δηαπηζηψλεηαη φηη νη θαθνπνηεηηθέο
ζρέζεηο είλαη ζπλήζσο καθξνρξφληεο. Ξηζαλφλ απηφ
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λα ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή αλνρή ζηε βία, πνπ
νδεγεί ζην ζηηγκαηηζκφ θαη ηελ ελνρνπνίεζε ηνπ
ζχκαηνο θαη αλαγθάδεη ηηο γπλαίθεο ζηελ απνδνρή
ηεο θαηάζηαζήο ηνπο.
 3 ζηηο 5 γπλαίθεο πνπ ππέζηεζαλ θαθνπνίεζε θαη
πξνζήιζαλ ζηα Ππκβνπιεπηηθά Θέληξα ηεο Γ.Γ.Η.
αλέθεξαλ φηη βηψλνπλ ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή βία.
 Ζ ίδηα ε θαθνπνηεκέλε γπλαίθα αλαδεηά βνήζεηα γηα
ηελ απεκπινθή ηεο απφ ηελ θαθνπνηεηηθή ζρέζε.
Απηφ δηαθαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 3 ζηηο 4
γπλαίθεο-ζχκαηα
αλαδεηήζεη

βνήζεηα

Γηθαζηήξηα,
απεπζπλζνχλ
Γεληθήο

ελδννηθνγελεηαθήο
ζην

Λνζνθνκεία,
ζηα

Γξακκαηείαο

βίαο

παξειζφλ
Ξξφλνηα

Ππκβνπιεπηηθά
Ηζφηεηαο.

έρνπλ

(Αζηπλνκία,
θ.ιπ.),

πξηλ

Θέληξα

ηεο

Δίλαη

έθδειε

ε

αλάγθε ηεο χπαξμεο εμεηδηθεπκέλσλ δνκψλ γηα ηελ
παξνρή βνήζεηαο.
 Νη δξάζηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο κπνξεί λα είλαη
νπνηνπδήπνηε

κνξθσηηθνχ

θαη

νηθνλνκηθνχ

επηπέδνπ. Ρν θαηλφκελν ηεο βίαο είλαη δηαηαμηθφ.
Ππγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζην κνξθσηηθφ επίπεδν
ησλ δξαζηψλ, θαηά πξνζέγγηζε 6 ζηνπο 10 δξάζηεο
είλαη

Γεπηεξνβάζκηαο,

Ξαλεπηζηεκηαθήο

Δθπαίδεπζεο.

Ρερλνινγηθήο

ή

Δηδηθφηεξα,

θαηά

πξνζέγγηζε, 3 ζηνπο 10 δξάζηεο είλαη Αλσηέξαο ή
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Αλσηάηεο

Δθπαίδεπζεο.

Όζν

δε

αθνξά

ζηελ

εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ δξαζηψλ, κφιηο 1 ζηνπο
10 δξάζηεο είλαη άλεξγνο.
Ζ θαηαλάισζε αιθνφι ή ε ρξήζε ηνμηθψλ νπζηψλ ζε
θακία

πεξίπησζε

εθδήισζεο

δελ

βίαο.

απνηειεί

Υζηφζν

ηελ

κπνξεί

θχξηα
ζε

αηηία

θάπνηεο

πεξηπηψζεηο λα επηδξά έκκεζα ζηελ εθδήισζή ηεο.
Πχκθσλα κε ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ζηνηρείσλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ θαθνπνίεζε, 6 ζηνπο 10 δξάζηεο
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο δελ θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ
(αιθνφι, λαξθσηηθά, ςπρνθάξκαθα).
Όζνλ

αθνξά

ζηελ

θίλεζε

ησλ

Ππκβνπιεπηηθψλ

Θέληξσλ Αζήλαο - Ξεηξαηά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Ηζφηεηαο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/01/2006 έσο
31/10/2006, δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
 Οαληεβνχ: 802
 Ρειεθσληθέο θιήζεηο: 2550
Ρν ηκήκα λνζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνχ Θαπνδηζηξηαθνχ
Ξαλεπηζηεκίνπ

Αζελψλ,

ην

2008

πξαγκαηνπνίεζε

έξεπλα κε ζθνπφ ηε κειέηε θαη ηελ

αλάιπζε ηνπ

θαηλνκέλνπ

βίαο.

ηεο

ελδννηθνγελεηαθήο
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Δπίζεο

δηεξεπλήζεθε ε ζπρλφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ζηνπο
θφιπνπο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη εληνπίζηεθαλ
νξηζκέλα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Ζ

κειέηε

πξαγκαηνπνηήζεθε

κε

ρξήζε

εξσηεκαηνινγίνπ θιεηζηνχ ηχπνπ, ζε μελψλεο θαη
ζπκβνπιεπηηθά θέληξα πνπ δηαζέηεη ην Δζληθφ Θέληξν
Θνηλσληθήο
Ηζφηεηαο,

Αιιειεγγχεο,
θαη

ε

Γεληθή

Γξακκαηεία

κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (ΚΘΝ),

φπσο ε «Αιιειεγγχε» ηεο Διιεληθήο Νξζνδφμνπ
Δθθιεζίαο θαη ην «Γίθηπν Γπλαηθψλ Δπξψπεο» γηα ηηο
θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο. Πηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ100
γπλαίθεο ειηθίαο 15–66 εηψλ.
Ρα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο
βίαο,

θαη

ζπγθεθξηκέλα,

κεηαμχ

ςπρνινγηθήο

θαη

ιεθηηθήο βίαο, θαζψο επίζεο θαη ζπζρέηηζε αλάκεζα
ζηελ χπαξμε θαθνπνίεζεο (ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο
βίαο) θαη ζηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ.
Γελ θάλεθε λα ππάξρεη ζπζρεηηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο
φζν θαη ηεο νηθνγελεηαθήο θαη εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο
κε φιεο ηηο κνξθέο βίαο.
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Ππγθεθξηκέλα:

Αλαθνξηθά

κε

ηελ

νηθνγελεηαθή

θαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ-ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο
βίαο, ε πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ ήηαλ έγγακεο
(57%), ελψ ην 25% ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ
άγακεο θαη ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ ήηαλ ζε
δηάζηαζε άγγηδε ην 15%. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο (75%) είραλ παηδηά. Όζνλ
αθνξά

ην

πιεηνςεθία

κνξθσηηθφ
ηνπο

ήηαλ

επίπεδν

ησλ

απφθνηηεο

γπλαηθψλ

ε

δεπηεξνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο (απφθνηηεο ιπθείνπ: 34% θαη απφθνηηεο
γπκλαζίνπ: 23%), ελψ αθνινπζνχζαλ νη γπλαίθεο πνπ
είραλ ηειεηψζεη δεκνηηθφ (24%) θαη νη γπλαίθεο κε
αλψηεξε ή αλψηαηε εθπαίδεπζε ήηαλ ζην 16%. Πε
ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε, ην 35% ησλ
γπλαηθψλ

ήηαλ

άλεξγεο,

έλα

32%

δήισζε

φηη

εξγάδεηαη θαη ην 31% ηνπ δείγκαηνο αζρνινχληαη κε ηα
νηθηαθά.
Όζνλ

αθνξά

ζπκπεξηθνξέο,

ηα
ζηε

άηνκα

πνπ

ζπληξηπηηθή

εθδήισζαλ
ηνπο

βίαηεο

πιεηνςεθία

(75%) ήηαλ εξγαδφκελνη, ελψ κφιηο ην 17% ήηαλ
άλεξγνη. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ ηνπ
δείγκαηνο ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηεο θαθή (43%). Ρν
36% ησλ
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γπλαηθψλ

αλέθεξε

φηη

βξίζθνληαλ

ζε

κέηξηα

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ελψ κφιηο 7% ησλ γπλαηθψλ
είραλ αξθεηά ή πνιχ θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε

Η

Διιεληθή

λνκνζεζία

γηα

ηελ

βία

ζηελ

νηθνγέλεηα

Πηε ρψξα καο, ν θφβνο, ε ληξνπή, νη παξαδνζηαθέο
θνηλσληθέο αληηιήςεηο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ξφιν
ησλ θχισλ, ε έιιεηςε γλψζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο
γπλαίθαο ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα, θξαηνχλ ηα ζηφκαηα
ζθξαγηζκέλα. Ρα πεξηζηαηηθά ελδννηθνγελεηαθήο βίαο
δελ δεκνζηνπνηνχληαη ζηηο αξρέο, κε ζπλέπεηα ηελ
χπαξμε ζθνηεηλνχ αξηζκνχ εγθιεκάησλ βίαο θαηά ησλ
γπλαηθψλ, φπσο παξαηεξεί θαη ε πξψηε επηδεκηνινγηθή
έξεπλα γηα ην ζέκα πνπ νινθιεξψζεθε ην έηνο 2003.
Πηηο 10 Νθησβξίνπ 2006, ςεθίζηεθε ν πξψηνο Λφκνο
ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο -316- κε πξσηνβνπιία ηνπ
πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία
θαη απνηειεί ηελ θνξχθσζε κηαο καθξάο δηαδξνκήο
πνπ

άξρηζε

κε

πξνεγνχκελα

λνκνζρέδηα

πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο.
Ρα ζεηηθά ζεκεία ηνπ λένπ λφκνπ, είλαη ηα εμήο:
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απφ

 Πηελ αηηηνινγηθή έθζεζε αλαθέξεηαη ε αλάγθε
πξνζαξκνγήο ηνπ λνκηθνχ καο ζπζηήκαηνο ζηελ
δηαθήξπμε ηνπ ΝΖΔ ην 1993 (CEDOW), γηα ηελ
θαηάξγεζε

θάζε

δηάθξηζεο

γπλαηθψλ,

αλαγλσξίδνληαο

ζε
έηζη

βάξνο
πσο

ησλ
ε

ελδννηθνγελεηαθή βία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε
κε

ηελ

αληζφηεηα

ζε

βάξνο

ηνπ

θνηλσληθνχ

θχινπ. Αλαθέξνληαη επίζεο νη δηεζλείο ζπκβάζεηο
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ.
 Αλαγλσξίδεηαη κε επξχηεηα ε νηθνγέλεηα, ψζηε λα
πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ζπλνηθνχληεο.
 Αλαγλσξίδεηαη

ν

ξφινο

ησλ

επνπηεπνκέλσλ

θνξέσλ, φπσο ην «Γίθηπν Γπλαηθψλ Δπξψπεο θαη
ησλ άιισλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ, ζηελ
ζηήξημε ζπκάησλ.
 Νξίδεηαη σο ζχκα ν παζψλ αιιά θαη ηα παξφληα
παηδηά. Ρν ζχκα κπνξεί κε εηζαγγειηθή δηαηαγή λα
δεηήζεη

ηελ

απνκάθξπλζε

απαγφξεπζε πξνζέγγηζεο.
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ηνπ

δξάζηε

θαη

 Γίλεηαη

ηδηαίηεξε

ζεκαζία

ζηελ

έκκεζε

ζπκαηνπνίεζε ησλ παηδηψλ, φηαλ αζθείηαη βία
ζηελ κεηέξα κπξνζηά ηνπο, αιιά

θαη γεληθά ζηε

ζπκαηνπνίεζε αλειίθσλ.
 Αλαγλσξίδεηαη ε βία σο ηεθκήξην θινληζκνχ ηνπ
γάκνπ.
 Ξξνζηαηεχνληαη ηδηαίηεξα άηνκα κε αλαπεξία.
 Ξξνβιέπεηαη δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο - απφ
δηθεγφξν ή θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ-, ε νπνία φρη
κφλν δελ αλαηξέπεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζχκαηνο,
δελ ζηακαηάεη ην δηαδχγην ή ηελ απνδεκίσζε,
αιιά

ζπληειεί

ζην

λα

ηζρχεη

πάληα

ε

απνκάθξπλζε ηνπ δξάζηε θαη ε απαγφξεπζε
πξνζέγγηζεο.
 παγνξεχεηαη ερεκχζεηα ζηνλ ρεηξηζκφ απφ ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο.
 Ρηκσξνχληαη απζηεξά φζνη απεηινχλ ή επηρεηξνχλ
δσξνδνθία ζε κάξηπξεο (3 κήλεο σο ηξία ρξφληα).
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 Θεζκνζεηείηαη ε επηκφξθσζε ησλ επαγγεικαηηψλ
πνπ έρνπλ ξφιν ζηελ δηαρείξηζε ηεο νηθνγελεηαθήο
βίαο.
 πάξρεη

άκεζε

ρξεκαηηθή

απνδεκίσζε.

Πηηο

πεξηπηψζεηο απνξίαο θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ,
αλαγλσξίδεηαη

ην

δηθαίσκα

ππεξάζπηζεο

ησλ

δηθαησκάησλ ηνπο απφ δηθεγφξν.
 Γίλεηαη ππνρξεσηηθή ε θαηαγγειία θαθνπνίεζεο
αλειίθσλ φηαλ παξαηεξείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο
ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, βνεζψληαο κε απηφλ
ηνλ

ηξφπν

ηνπο

αλειίθνπο λα

βξνπλ

άκεζα

πξνζηαζία.
Ξξνηάζεηο

πνιιψλ

θνξέσλ,

φπσο

ε

δεκηνπξγία

Νηθνγελεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ πιαηζησκέλνπ κε θνξείο
θνηλσληθήο ζηήξημεο πνπ εμεηδηθεπκέλα λα δεκηνπξγεί
ηερλνγλσζία θαη λα βειηηψλεη

φρη κφλν ην γξάκκα

αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Λφκνπ, δελ εκθαλίζζεθε
δπζηπρψο

ζηελ

ηειηθή

κνξθή

ηνπ

Λνκνζρεδίνπ.

Υζηφζν, νθείινπκε λ’ αλαγλσξίζνπκε φηη έγηλε ην
πξψην βήκα θαη ν λένο λφκνο παξά ηηο αηέιεηεο πνπ
κπνξεί λα έρεη γηα ηελ ηζφηεηα θαη ηελ απειεπζέξσζε
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ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ πνπ ε βία εγθισβίδεη,
απνηειεί πιένλ πξαγκαηηθφηεηα.

Η παξέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο (γεληθέο αξρέο)

Ζ

παξέκβαζε

ηεο

αζηπλνκίαο

ζε

πεξηζηαηηθά

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν
ζην φιν πξφβιεκα θαη γηα ην ιφγν απηφ ε πνιηηεία
νθείιεη λα εγγπεζεί ζπλζήθεο παξέκβαζεο αλάινγεο
κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, επηθέξνληαο ηηο
ελδεδεηγκέλεο

δηαξζξσηηθέο

αιιαγέο

θαη

δεκηνπξγψληαο αλαγθαίν ζεζκηθφ πιαίζην. Όιν ην
πξνζσπηθφ

ηεο

Διιεληθήο

Αζηπλνκίαο,

πξέπεη

λα

γλσξίδεη θαη νθείιεη λα εθαξκφδεη ζηε πξάμε ηηο
ελδεδεηγκέλεο
πεξηζηαηηθώλ

δηαδηθαζίεο
βίαο

ζηελ

ρεηξηζκνύ

νηθνγέλεηα

γεληθά.

Απνζηνιή ηεο Αζηπλνκίαο είλαη: α) ε πξνζηαζία
ησλ ζπκάησλ βίαο, β) ε δηεξεύλεζε ηεο ηέιεζεο
αμηόπνηλεο
απνδεηθηηθώλ

πξάμεο

θαη

ζηνηρείσλ

ε
ηεο

ζπιινγή

ησλ

εγθιεκαηηθήο

ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ παξαπνκπή ηνπ δξάζηε
ζην αξκόδην δηθαζηήξην.
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Νη αζηπλνκηθνί πνπ δηεξεπλνχλ ππνζέζεηο βίαο, ζα
πξέπεη

λα

έρνπλ

ππνζηεί

εηδηθή

πξνο

ηνχην

εθπαίδεπζε, λα απνηεινχλ εμεηδηθεπκέλε νκάδα ζε
θάζε ππεξεζία (επηπέδνπ ηκήκαηνο αζθάιεηαο) θαη λα
ρεηξίδνληαη

απνθιεηζηηθά

ζέκαηα

ελδννηθνγελεηαθήο

βίαο.
Ζ αζηπλνκία - ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ Γηθαζηηθνχ
Ιεηηνπξγνχ (Δηζαγγειέα) - ππφ ηνλ νπνίν ππάγεηαη
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλαθξηηηθψλ θαζεθφλησλ,
πξέπεη λα επηιακβάλεηαη απηεπάγγειηα, ελεξγψληαο
ζρεηηθή

έξεπλα,

αθφκε

θαη

ζηελ

πεξίπησζε

ηεο

πξνθνξηθήο θαηαγγειίαο ηνπ ζχκαηνο, ή ηελ έγγξαθε
θαηαγγειία νηθείσλ ηνπ ζχκαηνο (γνλέσλ, παηδηψλ θαη
ησλ

Κε

Θπβεξλεηηθψλ

αλαγλσξίδνληαη

απφ

ηελ

Νξγαλψζεσλ

Ξνιηηεία

θαη

πνπ

έρνπλ

σο

αληηθείκελν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηε νηθνγέλεηα).
Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη γηα ηελ ζσκαηηθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα ηνπ ζχκαηνο, ε ιήςε θαη ε
ρξήζε ζην Γηθαζηήξην, βηληενζθνπεκέλσλ θαηαζέζεσλ
ησλ ζπκάησλ απφ αζηπλνκηθνχο ηνπ ηδίνπ κε ην ζχκα
θχινπ, κε ηελ παξνπζία δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ θαη
επαγγεικαηία ςπρνιφγνπ. Φπζηθά γηα ηνπο ίδηνπο
ιφγνπο, αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο
γεληθφηεξα,

επηβάιιεηαη

λα

δηεμάγνληαη

νη

δίθεο

νηθνγελεηαθήο θχζεο «θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ». Ζ
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αλακφξθσζε θαηά ζπλέπεηα ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ νηθνγελεηαθήο βίαο
θαζίζηαηαη αλαγθαία.

Η «ππξνζβεζηηθή» παξέκβαζε ηεο Αζηπλνκίαο
Υεηξηζκόο ππνζέζεσλ βίαο από ηελ Αζηπλνκία
Νη

αζηπλνκηθνί

πνπ

αλαιακβάλνπλ

ηελ

έξεπλα

ππφζεζεο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα, πξέπεη λα έρνπλ
εθπαηδεπηεί ψζηε λα δείρλνπλ απμεκέλε ππνκνλή θαη
επαηζζεζία
ζπκπεξηθνξά
ακεξνιεςία,

ζηελ

αληηκεηψπηζε

ηνπο

πξέπεη

λα

ζνβαξόηεηα,

ησλ

ζπκάησλ.

ραξαθηεξίδεηαη

Ζ

απφ

ππεπζπλόηεηα,

δηαθξηηηθόηεηα, αληηθεηκεληθόηεηα θαη απόιπηε
ερεκύζεηα.
Ξαξαθάησ

δίδνληαη

νη

ιεπηνκέξεηεο

ζσζηήο

αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθνχ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο:
α. Άκεζε αληαπόθξηζε
Κε ηελ άθημε ηνπ ζχκαηνο ζηελ αζηπλνκία ή ηελ
ηειεθσληθή θαηαγγειία γηα ππφζεζε νηθνγελεηαθήο
βίαο, νη δηαηεηαγκέλνη ζε ππεξεζία αζηπλνκηθνί ζα
πξέπεη λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα αθφκε θαη ζε βάξνο
άιισλ ζνβαξψλ θαζεθφλησλ θαη λα επηιακβάλνληαη
ηεο ππφζεζεο κε ηε δένπζα ζνβαξφηεηα.
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β. Δμέηαζε ζύκαηνο
Ρν

ζχκα

ελδννηθνγελεηαθήο

βίαο

ζα

πξέπεη

λα

νδεγείηαη ακέζσο ζε ηδηαίηεξν γξαθείν πξνθεηκέλνπ λα
εμεηαζζεί ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα. Γελ

πξέπεη λα

ππάξρνπλ ζεαηέο ή αθξναηέο εθηφο ησλ αζηπλνκηθψλ
πνπ ρεηξίδνληαη ηελ ππφζεζε θαη ην ζχκα, έηζη ψζηε λα
κπνξεί ην ζχκα λα εθθξαζζεί ειεχζεξα. Ζ εμέηαζε ηνπ
ζχκαηνο

λα

γίλεηαη

-

θαηά

ην

δπλαηφλ

-

απφ

αζηπλνκηθφ ηνπ ηδίνπ θχινπ.
γ. Δρεκύζεηα
Ρν πεξηερφκελν δηαιφγσλ αζηπλνκηθνχ θαη ζχκαηνο
νηθνγελεηαθήο βίαο είλαη εκπηζηεπηηθήο θχζεο θαη
απαγνξεχεηαη
δεκνζηνπνίεζεο

απνιχησο
θαη

λα

απνηειεί

δεκφζησλ

εκπιεθνκέλσλ αζηπλνκηθψλ κε
αζηπλνκηθνχο.

(Απαηηείηαη

ε

αληηθείκελν

ζπδεηήζεσλ

ησλ

πνιίηεο ή κε άιινπο
ζέζπηζε

ζρεηηθνχ

λνκνζεηηθνχ θαλφλα πνπ λα πξνβιέπεη ην «Απφξξεην»,
απηήο ηεο κνξθήο εμέηαζεο ηνπ ζχκαηνο).
δ. Αζθάιεηα - πξνζηαζία ηνπ ζύκαηνο
Ρν θαζήθνλ ηνπ αζηπλνκηθνχ είλαη ε αζθάιεηα θαη ε
πξνζηαζία ηνπ ζχκαηνο, θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε
ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζηνηρεηνζεηήζνπλ
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ηελ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε. Δάλ ην
ζχκα δελ έρεη αζθαιή ρψξν δηακνλήο, ε Αζηπλνκία ζα
πξέπεη ζπλεξγαδφκελε κε άιινπο θνξείο (Ξξφλνηα,
Δθθιεζία θιπ.), λα απεπζχλεηαη ζ’ απηνχο πξνθεηκέλνπ
λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε λα εμαζθαιίζνπλ αζθαιή
ρψξν δηακνλήο γηα ην ζχκα. (Απαηηείηαη λνκνζεηηθή
πξφβιεςε γηα ηελ ππνρξεσηηθή εμεχξεζε θαηαιχκαηνο
κε έμνδα ηεο Ξνιηηείαο).
ε. Αληηθεηκεληθόηεηα
Ν αζηπλνκηθφο πνπ δέρεηαη ην ζχκα θαη ην αθνχεη,
απνθεχγεη λα εθθξάδεη απφςεηο, ζρφιηα θαη θξηηηθή
ζρεηηθά κε ην θαθνπνηεκέλν άηνκν, φπσο επίζεο
απνθεχγεη λα δίλεη ζπκβνπιέο.
ζη. Έκθαζε ζην αδίθεκα θαη όρη ζηηο ζπλζήθεο
Ζ

ελδννηθνγελεηαθή

βία

ζηνηρεηνζεηεί

πνηληθά

αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα Ξνηληθφ
Θψδηθα

θαη

αζηπλνκία,

αληηκεησπίδνληαη
αλεμάξηεηα

απφ

αλάινγα
ηηο

απφ

ηελ

ζπλζήθεο

πνπ

νδήγεζαλ ζ’ απηή.
δ. Δλεκέξσζε
Ν

αζηπλνκηθφο

ελδννηθνγελεηαθήο

πνπ
βίαο

ρεηξίδεηαη
ζα
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πξέπεη

ηελ
λα

ππφζεζε
ελεκεξψλεη

άκεζα

ηνλ

πξφβιεςε

Δηζαγγειέα.
γηα

(Δπηβάιιεηαη

ελεκέξσζε

ηνπ

λνκνζεηηθή

νηθνγελεηαθνχ

ζπκβνχινπ εθ’ φζνλ ζπζηαζεί ν ζεζκφο απηφο ζην
κέιινλ).
Δπίζεο ν αζηπλνκηθφο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηα ζχκαηα
γηα ηελ χπαξμε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ θαηά
ηεο βίαο, φπσο είλαη γηα ηηο θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο ε
ηειεθσληθή

γξακκή

S.O.S.,

πνπ

ιεηηνπξγεί

ζε

εηθνζηηεηξάσξε βάζε παξέρνληαο ςπρνινγηθή ζηήξημε
θαη βνήζεηα, θαζψο επίζεο λα ηνπο γλσζηνπνηεί φινπο
ηνπο

άιινπο

ππνζηεξηθηηθνχο

κεραληζκνχο

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζρεηηθά.
ζ. Παξαπνκπή ζηνπο εηδηθνύο
Δθφζνλ

ππάξρνπλ

αξκφδηεο

θαη

εμεηδηθεπκέλεο

ππεξεζίεο πνπ ζηειερψλνληαη απφ θαηαξηηζκέλνπο
επαγγεικαηίεο

ζην

ρψξν

ηεο

ςπρνινγηθήο

ππνζηήξημεο, ν αζηπλνκηθφο δελ παξεκβαίλεη ζην έξγν
ηνπο θαη δελ ππνδχεηαη ην ξφιν ηνπ ςπρνιφγνπ, ηνπ
νηθνγελεηαθνχ ζπκβνχινπ, ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ
ή

ηνπ

δηακεζνιαβεηή

επίιπζεο

δηαθνξψλ,

αιιά

παξαπέκπεη ζε απηνχο. Βέβαηα είλαη γλσζηφ φηη ζηελ
Διιάδα

ιφγσ

ηεο

έιιεηςεο

εμεηδηθεπκέλσλ

επηζηεκφλσλ θαη ζεζκψλ, ε αζηπλνκία ζε κεγάιν
βαζκφ θάιπςε κέρξη ζηηγκήο απηφ ην θελφ.
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Σξόπνη πξνζέγγηζεο ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο
βίαο ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνκέα.

Ππρλά ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο νη εξγνδφηεο ή
θαη

νη

ζπλάδειθνη

αηφκσλ

πνπ

βηψλνπλ

ελδννηθνγελεηαθή βία, αληηιακβάλνληαη ην πξφβιεκα,
σζηφζν απφ άγλνηα, ληξνπή ή θφβν ην αγλννχλ.
Ππλήζσο

νη

εξγνδφηεο

δελ

γλσξίδνπλ

πσο

λα

πξνζεγγίζνπλ ηνλ ππάιιειν- ζχκα ελδννηθνγελεηαθήο
βίαο- θαζψο επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη ηέηνηνπ είδνπο
πξνβιήκαηα

είλαη

ηειείσο

πξνζσπηθά.

Υζηφζν

ε

εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ
ζπλαδέιθσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, φπσο θαη θάπνηα
κέηξα πνπ νη εξγνδφηεο ιακβάλνπλ, κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ

νπζηαζηηθά

ηα

ζχκαηα

ζηελ

εμεχξεζε

ιχζεσλ ζρεηηθά κε ην πξφβιεκά ηνπο.
Ππγθεθξηκέλα αλαθέξνπκε ηα αθφινπζα:
Ν εξγνδφηεο, είηε ν ππεχζπλνο πξνζσπηθνχ, ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ν ίδηνο είλαη ελήκεξνο θαη εθφζνλ ν
ίδηνο πηζηεχεη φηη κπνξεί λα κηιήζεη ζηελ ππάιιειν πνπ
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αληηκεησπίδεη έλα πξφβιεκα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο,
πξέπεη λα γλσξίδεη φηη:
Ξξνζπαζεί λα κηιήζεη πάληα κε δηαθξηηηθφηεηα. Γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ, δηαιέγεη έλαλ ζρεηηθά ήζπρν ρψξν.
Αλαθέξεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θαη ηνπο ιφγνπο γηα
ηνπο

νπνίνπο

πηζηεχεη

φηη

ν/ε

ππάιιεινο

ηνπ

ρξεηάδεηαη θάπνηνπ είδνπο βνήζεηα. Βεβαηψλεη ην ζχκα
φηη ζα δηαηεξεζεί ε ερεκχζεηα πνπ επηβάιιεηαη ζε
αλάινγεο πεξηπηψζεηο θαη φηη ν ζθνπφο πνπ γίλεηαη
αλαθνξά

ζην

ζπγθεθξηκέλν

ζέκα,

είλαη

γηα

λα

βνεζεζεί, ρσξίο λα κεηψλεηαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο/ηνπ
θαη ρσξίο λα θηλδπλεχεη λα απνιπζεί.
Γλσξίδνληαο φηη είλαη δχζθνιν γηα θάπνηνλ πνπ είλαη
ζχκα

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο λα ην παξαδερηεί, ζα

πξέπεη ν εξγνδφηεο λα δείρλεη θαηαλφεζε. Κέζα ζε έλα
πιαίζην δηάζεζεο γηα θαηαλφεζε θαη βνήζεηα, ελδέρεηαη
ην ζχκα λα ζειήζεη λα κηιήζεη γηα ην πξφβιεκά ηνπ.
Αλ ην ζχκα απνθαζίζεη λα κηιήζεη, ηφηε πξέπεη λα
αθνπζηεί πξνζεθηηθά, ρσξίο επηθξηηηθά ζρφιηα πνπ
ελδερνκέλσο λα ην ζπκαηνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν.
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Ν εξγνδφηεο βεβαηψλεη ην ζχκα φηη θαλέλαο δελ έρεη
ην δηθαίσκα λα αζθήζεη βία πάλσ ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν. Γειψλνληαο απηφ, βνεζάεη λα αλαπηπρζεί κία
ζρέζε εκπηζηνζχλεο κέζα ζηελ νπνία ην ζχκα ζα
ληψζεη φηη αξρίδεη λα ππνζηεξίδεηαη.
Ζ

παξαπνκπή

ζηνπο

εηδηθνχο

είλαη

απηφ

πνπ

ελδείθλπηαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Αλαθέξεηαη ζην
ζχκα φηη ππάξρνπλ εηδηθά θέληξα ππνζηήξημεο ψζηε λα
βνεζεζεί θαη λα βξεη ηηο ζσζηέο ιχζεηο ζην πξφβιεκα
ηνπ. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζην λφκν θαη ζηηο
θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ
ηα ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη ηα αλήιηθα
παηδηά.

Οδεγίεο πξνο ηνπο ζπκβνύινπο πνπ ζηειερώλνπλ
ηα

θέληξα

αληηκεηώπηζεο

ζπκάησλ

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζέγγηζεο ζηφρνο καο είλαη λα
αλαπηχμνπκε κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ην ζχκα, λα
ην θάλνπκε λα αηζζαλζεί άλεηα θαη φρη λα ην θξίλνπκε.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη πηζαλέο
πξνθαηαιήςεηο καο γηα λα κπνξέζνπκε λα απνθχγνπκε
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ηελ

αλαπαξαγσγή

ηνπο.

Ξαξαθάησ

παξαζέηνληαη

νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο
φηαλ πξνζεγγίδνπκε έλα ζχκα:
Αξρηθά, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό λα ζπκόκαζηε
όηη όια ηα ζύκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο πνπ
αλαδεηνύλ

βνήζεηα,

δελ

βξίζθνληαη

ζην

ίδην

ζηάδην αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Δίλαη
ινηπόλ πξνϋπόζεζε γηα εκάο λα κπνξνύκε λα
αλαγλσξίδνπκε

απηό

ην

ζηάδην

πξηλ

από

νπνηαδήπνηε άιιε παξέκβαζε.
Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηξφπνο πνπ ζα κπνξνχζακε λα
μερσξίζνπκε απηά ηα ζηάδηα, είλαη ν αθφινπζνο:
1)

Η θάζε ηεο αξρηθήο ζθέςεο όηη ζα

κπνξνύζε λα ππάξμεη πηζαλόηεηα θάπνηαο
αιιαγήο.
(Πε απηφ ην ζηάδην ην άηνκν είλαη αθφκα πνιχ
αλαπνθάζηζην θαη «ρακέλν». Απιά έρεη αξρίζεη λα
ζθέθηεηαη φηη ίζσο ζα κπνξνχζε λα βνεζεζεί
θάπσο.)
2)

Η θάζε ηνπ ζπιινγηζκνύ ηνπ αηόκνπ όηη

εάλ κπνξέζεη λα θάλεη ηηο ζσζηέο ελέξγεηεο
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κε ηε βνήζεηα αλζξώπσλ πνπ εκπηζηεύεηαη,
ζα κπνξέζεη λα βξεη θάπνηα ιύζε.
(Ζ ζθέςε ηνπ ζε απηφ ην ζηάδην αξρίδεη θαη
γίλεηαη πην ζχλζεηε)
3)

Η θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο

(Ρν άηνκν ζε απηή ηε θάζε έρεη θαηαθέξεη λα
δνπιέςεη κέζα ηνπ ην γεγνλφο
αληηκεησπίζεη

έκπξαθηα

κηα

φηη πξέπεη λα

πνιχ

δπζάξεζηε

θαηάζηαζε. Ξ.ρ. Κε έλα ζαθή θαη ηεθκεξησκέλν
ηξφπν δειψλεη φηη ζέιεη λα απαιιαγεί απφ ηε
ζσκαηηθή βία πνπ βηψλεη.)
4)

Η θάζε ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο.

(Ρν άηνκν πιένλ ζε απηή ηε θάζε έρεη απνθαζίζεη
ηη αθξηβψο ζέιεη λα θάλεη πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη
λα ιχλεη ην πξφβιεκά ηνπ. Γηα παξάδεηγκα ην
ζχκα απνθαζίδεη πφηε θαη πσο ζα ιάβεη θάπνηα
κέηξα γηα λα απαιιαγεί απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε
θαηάζηαζε βίαο, δεηψληαο ελεξγά ηε βνήζεηα
ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ θαη αλζξψπσλ.)
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Αθόκα πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη:
 Δίλαη αξθεηά δχζθνιν γηα ην ζχκα λα κηιήζεη
ειεχζεξα . Γηα απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα
αλαγλσξίδνπκε ηνπο θφβνπο ηνπ, ηηο αλεζπρίεο
ηνπ, θαη λα ζεβφκαζηε ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Απηφ
κπνξεί λα γίλεη κε κηα αξρηθή πξνζέγγηζε ηνπ
ηχπνπ: «Ιππάκαη γηα ηε βία πνπ έρεηε ππνζηεί.
Θαηαιαβαίλσ

φηη

πεξλάηε

πνιχ

δχζθνιεο

θαηαζηάζεηο. Θέισ λα μέξεηε φηη ζα θάλσ φηη
κπνξψ λα ζαο βνεζήζσ. Γηα λα κπνξέζσ λα ζαο
βνεζήζσ ζα ρξεηαζηεί λα ζαο θάλσ νξηζκέλεο
εξσηήζεηο. Μέξσ φηη ίζσο είλαη δχζθνιν λα
κηιήζεηε γηα φηη έρεη ζπκβεί αιιά ζαο παξαθαιψ
πξνζπαζήζηε

λα

απαληήζεηε

γηα

λα

καο

δηεπθνιχλεηαη ζην έξγν καο.»
 Δίλαη ζεκαληηθφ λα δείμνπκε ζην ζχκα φηη ην
πηζηεχνπκε. Δπεηδή ν δξάζηεο κπνξεί λα είλαη
θάπνηνο ππεξάλσ ππνςίαο , ν νπνίνο έρεη πείζεη ην
ζχκα φηη θαλείο δελ ζα ηελ πηζηέςεη, είλαη
ζεκαληηθφ ην ζχκα λα μέξεη φηη νη αζηπλνκηθνί ηελ
πηζηεχνπλ.
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 Θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ ζχκαηνο, είλαη πξνηηκφηεξεο
νη αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο φπσο: «Ρη έγηλε φηαλ
επέζηξεςε ν ζχδπγνο ζπίηη; Κε πνην ηξφπν ζε
θαθνπνίεζε;» αληί ηνπ θιεηζηνχ ηχπνπ φπσο: «Πε
θαθνπνίεζε ν ζχδπγνο;».
 Λα εξσηάηαη ην ζχκα λα πεξηγξάςεη ηα γεγνλφηα
ζε κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά, πνπ μεθηλάεη πξηλ ην
ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ηεο θαθνπνίεζεο (π.ρ. πφηε
επέζηξεςεο ζην ζπίηη εθείλν ην απφγεπκα; Ρη
έγηλε;).
 Ξξνζπαζνχκε

λα

αθνχκε

πξνζεθηηθά

ρσξίο

ζρφιηα, απηά πνπ ιέεη ε γπλαίθα. Πηελ πεξίπησζε
πνπ θιαίεη, ζέιεη ρξφλν γηα λα εξεκήζεη θαη δελ
πξέπεη λα πηέδεηαη λα κηιήζεη εθείλε ηε ζηηγκή.
 Ππιιέγνπκε
θαθνπνίεζε

πάληα
θαη

πιεξνθνξίεο

ηα

ηξαχκαηα

,

γηα
κε

ηελ

επζείεο

εξσηήζεηο: «Ξνπ ζε ρηχπεζε; Ξψο ζε ρηχπεζε;
Σξεζηκνπνίεζε

ηηο

γξνζηέο

ηνπ;

Θάπνην

αληηθείκελν ή φπιν;».
 Ξνηέ λα κελ ηελ ελνρνπνηνχκε , δειαδή πνηέ λα
κελ ηελ ξσηάκε «ηη ηνπ έθαλεο θαη ζε ρηχπεζε».
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Δθηφο απφ πεξηπηψζεηο απηνάκπλαο, απηφο πνπ
αζθεί βία είλαη ππεχζπλνο θαη απηφο πξέπεη λα
αιιάμεη ζπκπεξηθνξά, απηφο πξέπεη λα θξαηεζεί
ππφινγνο. Εψληαο φκσο ζε κηα θνηλσλία πνπ
εμαθνινπζεί λα ζεσξεί ηελ γπλαίθα ππεχζπλε γηα
πνιιά,

είλαη

εχθνιν

λα

θαηεγνξήζνπκε

ηελ

γπλαίθα ζχκα γηα ηελ θαθνπνίεζε. Γελ πξέπεη
φκσο λα μερλάκε φηη φπσο δελ είλαη έλνρν ην
ζχκα δηάξξεμεο έηζη δελ είλαη έλνρν θαη ην ζχκα
θαθνπνίεζεο.

Ξξέπεη

θαηά

ζπλέπεηα

λα

απνθεχγνληαη εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ: «Γηαηί ζε
ρηχπεζε / βίαζε;», ην ζχκα δελ επζχλεηαη γηα ηα
θίλεηξα

θαη

ηηο

πξνζέζεηο

ηνπ

δξάζηε.

Πηε

ζπλέρεηα ηεο ζπλέληεπμεο ζα θαλνχλ ηα θίλεηξα
ηνπ δξάζηε , π.ρ. «φηαλ πξνζπάζεζα λα πάσ ζε
κηα ζπλάληεζε , κε ρηχπεζε γηαηί δελ ήζειε λα
πάσ». Αθφκα είλαη ζεκαληηθφ λα κελ ηεο θάλνπκε
εξσηήζεηο πνπ ηελ ζπκαηνπνηνχλ, φπσο: «Γηαηί
κέλεηο καδί ηνπ;», «Γηα λα θάζεζαη πάεη λα πεη φηη
ζνπ αξέζεη», «Ρη ηνπ έθαλεο θαη ζε ρηχπεζε»,
«Ξξνζπάζεζε λα ηνλ εξεκήζεηο», «Κελ έρεηο
κεγάιε γιψζζα», «Κάζε λα ππνρσξείο». Απηνχ
ηνπ είδνπο νη εξσηήζεηο ελνρνπνηνχλ ηελ γπλαίθα
γηα ηελ ζπκαηνπνίεζή ηεο. Αθφκα παξαγλσξίδνπλ
ην γεγνλφο φηη ε γπλαίθα έρεη θάλεη ρίιηεο δχν
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πξνζπάζεηεο λα ξπζκίζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο γηα
λα απνθχγεη ηελ βία, ρσξίο θαλέλα απνηέιεζκα.
Απηφ αθξηβψο, πηζηνπνηεί ην γεγνλφο φηη ε βία ηνπ
δξάζηε είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ζπκπεξηθνξά
θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζχκαηνο. Ρν ζχκα φηη
θαη λα θάλεη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζρέζεο δελ
κπνξεί λα απνθχγεη ηελ θαθνπνίεζε.
 Λα βεβαηψλνπκε ηελ γπλαίθα φηη θαλείο δελ έρεη
δηθαίσκα

λα

νπνηνλδήπνηε

ζεθψζεη
ιφγν.

ρέξη

πάλσ

Γειψλνληαο

ηεο
απηφ

γηα
ζηε

γπλαίθα ζχκα απφ ηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο,
βνεζάεη

ζην

λα

αλαπηπρζεί

κηα

ζρέζε

εκπηζηνζχλεο, κέζα ζηελ νπνία ην ζχκα ζα ληψζεη
ηελ ππνζηήξημε γηα λα πξνρσξήζεη.
 Ξνηέ λα κελ ηελ ξσηάκε έηζη θαη είλαη ν χπνπηνο /
δξάζηεο καδί ηεο. Θα ππάξμνπλ θνξέο πνπ ε
γπλαίθα ζα ληψζεη ηελ πξνζηαζία ηεο αζηπλνκίαο
θαη ζα κπνξέζεη λα θαηαζέζεη ρσξίο θφβν, ζα
ππάξμνπλ φκσο θνξέο πνπ ν θφβνο πνπ ληψζεη ζα
ηελ εκπνδίζεη λα θαηαζέζεη.
 Ζ

έξεπλα

λα

κε

επηθεληξψλεη

κφλν

ζηελ

πξφθιεζε ζσκαηηθήο βίαο, αιιά θαη ζηηο άιιεο
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κνξθέο θαθνπνίεζεο , φπσο: απεηιέο, ζεμνπαιηθή
επίζεζε, θαηαζηξνθέο αληηθεηκέλσλ θιπ.

Ρεξψληαο

ηηο

αζηπλνκηθφο

πξναλαθεξφκελεο

κπνξεί

λα

αξρέο,

βξεη

ηνπο

έλαο

δηαχινπο

επηθνηλσλίαο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα βνεζήζεη ην
ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά ζχκα θαη λα ζπκβάιιεη κε
απηφλ

ηνλ

ηξφπν

ελδννηθνγελεηαθήο

ζηνλ

βίαο

ή

πεξηνξηζκφ
ηνπιάρηζην

ηεο
ζηελ

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο.

Δπηθηλδπλόηεηα ηεο θαθνπνίεζεο
Νη αλάγθεο θαη ε αζθάιεηα ηνπ ζχκαηνο, ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη

ζνβαξά

ππφςε

ζ’

νπνηαδήπνηε

παξέκβαζε. Γη’ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα κελ
εζηηάδνπκε κνλάρα ζην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ηεο
θαθνπνίεζεο , αιιά λα πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε κηα
επξχηεξε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο γπλαίθαο γηα
λα κπνξέζνπκε λα δηαπηζηψζνπκε πφζν θηλδπλεχεη.
Ξαξαθάησ

παξαζέηνληαη

κπνξνχλ

λα

νξηζκέλεο

ζπκβάιινπλ

επηθηλδπλφηεηαο:
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ζηελ

εξσηήζεηο

πνπ

εθηίκεζε

ηεο

 Ξφηε άξρηζε ε θαθνπνίεζε
πάξρεη ρξφληα θαθνπνίεζε;
 πάξρεη θιηκάθσζε ζπρλφηεηαο θαη ζνβαξφηεηαο
επηζέζεσλ ζε βάξνο ηνπ ζχκαηνο;
Ξνην είλαη ην πην επηθίλδπλν ηξαχκα πνπ έρεη ππνζηεί
ην ζχκα θαη πφηε ην ππέζηε;
 πάξρνπλ φπια ζην ζπίηη (καραίξηα ή φπια)
 Έρεη πνηέ ν δξάζηεο ρξεζηκνπνηήζεη ή απεηιήζεη
λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνπ είδνπο φπιν;
 Έρεη πνηέ απνπεηξαζεί ν δξάζηεο λα ζηξαγγαιίζεη
ην ζχκα;
 Σξεζηκνπνηεί ν δξάζηεο λαξθσηηθά ή αιθνφι;
Θαθνπνηεί ν δξάζηεο φηαλ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ
επήξεηά ηνπο;
 Έρεη απεηιήζεη ν δξάζηεο φηη ζα ζθνηψζεη ην ζχκα
ή ηα παηδηά;
 Φνβάηαη ην ζχκα φηη ζα δνινθνλεζεί απφ ηνλ
δξάζηε;
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 Φνβάηαη ην ζχκα φηη ν δξάζηεο ζα ζθνηψζεη ηνλ
εαπηφ ηνπ;
 Δίλαη ν δξάζηεο ππεξβνιηθά δειηάξεο; Θαηεγνξεί
ην ζχκα φηη έρεη ζρέζεηο κε άιινπο άλδξεο; (Ζ
παξαπάλσ

θαηεγνξία

απνηειεί

ηελ

πην

ζπλεζηζκέλε πνπ εθηνμεχεηαη απφ ηνπο δξάζηεο
γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη
λα ελνρνπνηήζνπλ ην ζχκα).
 Ξάζρεη ν δξάζηεο απφ θαηάζιηςε; Δίλαη ν δξάζηεο
παξαλντθφο;
 Ξαξαθνινπζεί ηηο

θηλήζεηο ηνπ

ζχκαηνο, ηελ

θαηαζθνπεχεη, ηελ ειέγρεη, ή ηελ παξελνριεί;
 Έρεη πνηληθφ κεηξψν ν δξάζηεο; Έρεη ηξαπκαηίζεη
θαη άιινπο αλζξψπνπο;
 Πθέθηεηαη ην ζχκα λα ρσξίζεη;
 Γηαθαηέρεηαη ην ζχκα απφ ηάζεηο απηνθηνλίαο;

44

Δάλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή ζε αξθεηέο απφ ηηο
παξαπάλσ εξσηήζεηο ηφηε ην ζχκα βξίζθεηαη ζε πςειφ
βαζκφ θηλδχλνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπδεηεζεί ακέζσο
θαη ν ηξφπνο πξνζηαζίαο ηνπ ζχκαηνο.

Πξνηεηλόκελα κέηξα αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο

Νη ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζα πξέπεη λα
ζηνρεχνπλ ηφζν ζηελ παξνρή άκεζεο βνήζεηαο ζηα
ζχκαηα φζν θαη ζηελ πξφιεςε ησλ βίαησλ επεηζνδίσλ,
ελψ ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ δνκψλ
γηα

ηελ

επηηαθηηθή.

αληηκεηψπηζε

ηνπ

θαηλνκέλνπ

θξίλεηαη

Κε βάζε ην ζθνπφ απηφ, νξηζκέλα κέηξα

φπσο απηά πνπ πξνηείλνληαη παξαθάησ ζα κπνξνχζαλ
λα απνδεηρζνχλ ηδηαίηεξα σθέιηκα:
Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Δηδηθνχ Ρακείνπ γηα ηα ζχκαηα
ρξεκαηνδνηνχκελνπ κε πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ
Νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ησλ θνηλσληθά εκπιεθφκελσλ
θνξέσλ

(αζηπλνκηθψλ, πγεηνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ

ιεηηνπξγψλ, δηθαζηηθψλ θιπ)
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Λα

ηζρχζεη

θαη

ζηελ

Διιάδα

ν

ζεζκφο

ηνπ

Νηθνγελεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ θαη λα πξνβιέπεηαη ε
ηαρεία εθδίθαζε απηψλ ησλ ππνζέζεσλ
Δηδηθά Ξξνγξάκκαηα ζεξαπεπηηθήο αγσγήο πνπ ζα
ελζαξξχλνπλ

ηνπο

άλδξεο

λα

αλαιακβάλνπλ

ηελ

επζχλε γηα ηηο πξάμεηο βίαο πνπ δηαπξάηηνπλ
Άκεζε πινπνίεζε απφ ηνπο Ν.Ρ.Α ηνπ Τεθίζκαηνο ηνπ
Δπξσπατθνχ

Θνηλνβνπιίνπ

(1997)

γηα

ιεηηνπξγία

ηνπιάρηζηνλ ελφο μελψλα θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ,
αλά 10.000 θαηνίθνπο, παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία
Θέληξσλ Αλνηρηήο Ππκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη
ηειεθσληθψλ γξακκψλ SOS
Γηαξθήο ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο
γλψκεο
Νηθνλνκηθή θαη επαγγεικαηηθή ζηήξημε θαη θνηλσληθή
επαλέληαμε ησλ ζπκάησλ
Θεζκνζέηεζε δηθαηψκαηνο παξέκβαζεο σο πνιηηηθήο
αγσγήο ησλ ΚΘΝ ζηηο δίθεο γηα ηελ βία θαηά ησλ
γπλαηθψλ
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Θεζκνζέηεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
αλζξψπνπ,

ηνπ

ακνηβαίνπ

ζεβαζκνχ

κεηαμχ

ησλ

θχισλ θαη ηεο εηξεληθήο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ
ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ
Κέηξα παξέκβαζεο ζηα ΚΚΔ ψζηε ε πιεξνθφξεζε γηα
πεξηζηαηηθά βίαο θαηά γπλαηθψλ λα είλαη αληηθεηκεληθή
θαη λα κελ πξνζβάιιεη ηα ζχκαηα.

Φνξείο θαη Τπνζηεξηθηηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ
Αξσγή Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο.

ΑΘΗΝΑ
Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο
Ππκβνπιεπηηθά Θέληξα γηα ηε βία θαηά ησλ Γπλαηθψλ
Γήκνο Αζελαίσλ/ Γξαθείν Ιζόηεηαο
Δ.Θ.Θ.Α. (Δζληθφ Θέληξν Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο)
(πξψελ Δ.Θ.Α.Θ.Β.)
Σειεθσληθή
Βνήζεηαο

Γξακκή

Άκεζεο

197
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Κνηλσληθήο

Υπάπσοςν

ξενώνερ

Κοινυνικήρ

ηος

Υποςπγείος

Αλληλεγγύηρ

για

Υγείαρ

ηοςρ

και

οποίοςρ

πληποθοπίερ δίδονηαι από ηη γπαμμή 197
Γίθηπν Γπλαηθώλ Δπξώπεο
Γξακκή SOS
8001188881 (ελδννηθνγελεηαθή βία)
8001114400
Ιαηξηθό

θαη 210 77 04 574 (trafficking)

Κέληξν

Απνθαηάζηαζεο

Θπκάησλ

Βαζαληζηεξίσλ
Γπλαηθεία Οκάδα Απηνάκπλαο

ΒΟΡΔΙΑ ΔΛΛΑΓΑ
Θεζζαινλίθε:

Θέληξν

Θνηλσληθήο

πνζηήξημεο

Γπλαηθψλ
Ν.

Κνκνηελήο:

Θνηλσληθή

πεξεζία

Γήκνπ

Θνκνηελήο
Γξακκή SOS γηα ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο
Ν. εξξώλ: Ππίηη ηεο Γπλαίθαο – Θνηλσληθή Κέξηκλα
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ΗΠΔΙΡΟ
Ν. Ισαλλίλσλ: Θέληξν Έξεπλαο θαη πνζηήξημεο
Θπκάησλ Θαθνπνίεζεο θαη Θνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ /
exclusion
Ν. Πξέβεδαο: Θέληξν Έξεπλαο θαη Πηήξημεο Θπκάησλ
Θαθνπνίεζεο

Δππαζψλ

Θνηλσληθψλ

Νκάδσλ

θαη

πξνζηαζίαο Κνλνγνλετθψλ Νηθνγελεηψλ

ΘΔΑΛΙΑ
Γήκνο Καξδίηζαο: Θέληξν Πηήξημεο Γπλαηθψλ

ΑΙΣΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΘΔΠ - ΘΔΚΝΞ “Ν ΞΙΑΡΥΛ”
ΚΡΗΣΗ
ΠΛΓΔΠΚΝΠ

ΚΔΙΥΛ

ΓΛΑΗΘΔΗΥΛ

ΠΥΚΑΡΔΗΥΛ

ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΑΗ ΛΝΚΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ
«ΜΔΛΥΛΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΘΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΓΛΑΗΘΑ ΘΑΗ ΡΝ
ΞΑΗΓΗ»
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ΝΗΙΑ B. ΑΙΓΑΙΟΤ
Γήκνο Υίνπ : Γξαθείν Γπλαηθείσλ ζεκάησλ
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Ζ COFACE είλαη κία πινπξαιηζηηθή νξγάλσζε ζηελ θαξδηά ηεο
Θνηλσλίαο ησλ Ξνιηηψλ ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο
Νηθνγελεηαθήο Ξνιηηηθήο θαη ηεο Αιιειεγγχεο αλάκεζα ζηηο
γελεέο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ζηηο ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ COFACΔ πξναζπίδεηαη ηηο πνιηηηθέο
θαηά
ησλ
δηαθξίζεσλ,
πξνάγεη
πξνγξάκκαηα
πνπ
αλαδεηθλχνπλ ηηο ηζφηηκεο επθαηξίεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη
ησλ νηθνγελεηψλ θαη ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν
θχισλ.
Γηεύζπλζε: 17, Rue de Londres B-1050 Βξπμέιιεο
Σει: +32 2 511 41 79
Ιζηνζειίδα: www.coface-eu.org
E-mai: secretariat@coface-eu.org

Ζ FGTB είλαη κία ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε πνπ ππεξαζπίδεηαη
εξγαδφκελνπο θαη αλέξγνπο αλεμάξηεηα απφ ην θχιν θαη ηελ
ειηθία ηνπο. Ξνηα είλαη ε εηδηθφηεηα ηεο; Λα ελεξγεί γηα κία
θνηλσλία ππέξκαρν ηεο ηζνλνκίαο , αλαπηχζζνληαο ηελ
αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ! Ξνηα είλαη ε δχλακή
ηεο? Ζ ηθαλφηεηα λα ζπλδπάδεη ην δηάινγν θαη ηελ
απνθαζηζηηθφηεηα γηα λα ππεξαζπίδεηαη ηνπο εξγαδφκελνπο
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Ρν
CEPAG (Θέληξν Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο André Genot) είλαη κία
κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε ζπλερνχο εθπαίδεπζεο, ε νπνία
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηε Walloon FGTB, θαη αλαπηχζζεη
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαη δξαζηεξηφηεηεο
εγεζίαο κεηαμχ ησλ εξγαηηθψλ ηάμεσλ ζε πνιηηηθά, θνηλσληθά,
πνιηηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα.
Γηεύζπλζε: Rue Haute 42 1000 Βξπμέιιεο
Σει: +32 2/506.82.36
Ιζηνζειίδα: www.fgtb.be/web/guest/home-fr
E-mail: iw@fgtb-wallonne.be
Ζ Femmes prévoyantes socialistes είλαη κία Κε Θπβεξλεηηθή
Νξγάλσζε πνπ ππνζηεξίδεη πνιηηηθέο γηα κηα θνηλσλία
ππέξκαρν ηεο ηζνλνκίαο. Κηα απφ ηηο βαζηθέο δξάζεηο ηεο
νξγάλσζεο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ κε
ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο θαηά ησλ αληζνηήησλ ζε ζέκαηα
πεξίζαιςεο ηεο πγείαο ησλ αλζξψπσλ. Ξαξάιιεια θηλεηνπνηεί
νκάδεο πνιηηψλ θαη δηεμάγεη δξαζηεξηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ
πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε. Ζ FPS έρεη επίζεο δεκηνπξγήζεη έλα
δίθηπν ελεκέξσζεο ησλ ζρνιείσλ γηα θνηλσληθά ζέκαηα, ζηα
νπνία
πεξηιακβάλνληαη
θαη
θέληξα
νηθνγελεηαθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζπκβνπιεπηηθήο ησλ νηθνγελεηψλ.
Γηεύζπλζε: 1/2 Place saint Jean. B-1000 Βξπμέιιεο
Σει: +32 2515 04 01
Ιζηνζειίδα: www.femmesprevoyantes.be
E-mail: fps@mutsoc.be
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Ρν ΘΚΝΞ είλαη κία Διιεληθή κε θπβεξλεηηθή oξγάλσζε κε
αλζξσπηζηηθέο αμίεο, πνπ πηζηεχεη φηη θάζε άηνκν έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία. Ρν ΘΚΝΞ
επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην βηνηηθφ επίπεδν θαη
ηελ πγεία, ηε /δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή
επαλέληαμε ησλ θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ, ηελ ελεξγή
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, ηελ
θνηλσληθή επαλέληαμε, ηνπο λένπο θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ ίζσλ
επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ επαγγεικαηηθή δσή, ηελ
ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη
ηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο.
Γηεύζπλζε: Πθνπθά 75, 106 80, Αζήλα, Διιάδα
Σει: + 30 210 3637547
Ιζηνζειίδα: www.kmop.gr
E-mail: european_projects@kmop.gr

Ζ Asociación Salud y Familia βνεζάεη άηνκα έρνληαο γλψκνλα
ηελ αξρή ηεο ακεξνιεςίαο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαγσγή, ην
θχιν, ηελ εζληθφηεηα, ηα θνηλσληθά θαη ζξεζθεπηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ. Ρα ζέκαηα πγείαο, ε
ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε θαη ζηήξημε εππαζψλ νκάδσλ ηνπ
πιεζπζκνχ, φπσο θαη ε βνήζεηα πνπ δίλεηαη ζε λνκηθά ζέκαηα,
είλαη νη βαζηθνί άμνλεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο νξγάλσζεο.
Γίλνπκε πξνηεξαηφηεηα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ πγεία,
παξαθνινπζψληαο
παξάιιεια
ηνλ
νηθνγελεηαθφ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο ακβιψζεηο θαζψο θαη ηηο νηθνγελεηαθέο
ζρέζεηο θαη ηηο βαζηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ
θνηλσληθή ηνπο ππνζηήξημε θαη ηελ εγθαηάζηαζε.
Γηεύζπλζε: Via Laietana, 40, 3º 2ª B - 08003 Βαξθειψλε,
Ηζπαλία
Σει: + 34 93 268 36 00
Ιζηνζειίδα: http://www.saludyfamilia.es/
E-Mail: saludyfamilia@saludyfamilia.es

Ζ εζληθή Βνπιγαξηθή θίλεζε «Γπλαίθεο θαη Κεηέξεο θαηά ηεο
Βίαο» έρεη θαηαρσξεζεί σο ΚΘΝ απφ ην 1990. Πηφρνο ηεο
είλαη ε πξνζηαζία ησλ κεηέξσλ, παηδηψλ θαη νηθνγελεηψλ απφ
θάζε κνξθή βίαο – θνηλσληθή, θπζηθή, ςπρηθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή. Ππγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη ηεο είλαη: ε
πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο, ε πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ
ζειαζκνχ ηνπ παηδηνχ, ε
έξεπλα ζε θνηλσληθφ θαη
πνιηηηζηηθφ επίπεδν, θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζρεηηθά
κε ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ηεο
νηθνγέλεηαο, ησλ γπλαηθψλ, ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ. Αθφκα
ε νξγάλσζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.
Γηεύζπλζε: Bulgaria, 1233 Sofia, POBox 96
Σει: +359 (88) 66 02 480
Ιζηνζειίδα: www.bebe.bg
E-mail: r.modeva@gbg.bg

52

Απηή

ε

εξγαζία

ήηαλε

ην

αληηθείκελν

κηαο

δεκνζίεπζεο, ε νπνία εμεξεχλεζε ηελ Δπξσπατθή θαη
Βνξεηνακεξηθαληθή γλψζε επί ηνπ ζέκαηνο, πξνζέθεξε
επηρεηξήκαηα θαη θαζνδήγεζε έηζη ψζηε λα βνεζεζνχλ
ηα ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζην εξγαζηαθφ ηνπο
ρψξν. Απηή ε κειέηε πξνζπαζεί, επίζεο, λα ππνινγίζεη
ηε πξφνδν θαη λα αμηνινγήζεη ηελ δνπιεηά πνπ έγηλε
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 2

Programme DAPHNE III
Visant à prévenir et à combattre la violence
envers les enfants, les jeunes et les femmes, et
à protéger les victimes et les groupes à risque
(2007-2013)
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphn
e3_en.htm

“Η έκδοζη αςηή σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη
ηος ππογπάμμαηορ DAPHNE III ηηρ Εςπυπαφκήρ
Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη δεζμεύει μόνο ηον
θοπέα COFACE και ηο πεπιεσόμενό ηηρ δεν
ανηιπποζυπεύει
ηιρ
απότειρ
ηηρ
Εςπυπαφκήρ
Επιηποπήρ.”
2

Liliane Leroy - Quand les violences domestiques s’invitent sur le lieu de travail
ou dans le processus d’insertion professionnelle. – FPS – 2011
http://www.femmesprevoyantes.be/outilspublication/etudes/Violences/Pages/viol
enceslieudetravail.aspx
http://www.kmop.gr
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