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ΤΟ ΕΡΓΟ HEAL
Το έργο HEAL - enHancing rEcovery and integrAtion through networking,
empLoyment training and psychological support for women victims of trafficking έχει ως στόχο να διευκολύνει την ένταξη γυναικών Υπηκόων Τρίτων Χωρών
(ΥΤΧ) που έχουν υπάρξει θύματα trafficking με σκοπό τη σεξουαλική τους
εκμετάλλευση. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι του έργου αναπτύσσουν ένα
Π ρ ό γ ρ α μ μ α Α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι Έ ν τ α ξ η ς, μ ε σ τ ό χ ο τ η ν ε ν δ υ ν ά μ ω σ η τ ω ν
γυναικών αυτών στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Ρουμανία.

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι
συνεδρίες
ψυχολογικής
υποστήριξης
βασίζονται
στη
μέθοδο
της
α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς τ ο υ τ ρ α ύ μ α τ ο ς μ έ σ ω τ ω ν ε ι κ α σ τ ι κ ώ ν τ ε χ ν ώ ν. Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α , ο ι
συμμετέχουσες δημιουργούν μικρά περιοδικά (φανζίν), τα οποία λειτουργούν ως
ένα εκφραστικό εργαλείο που τις βοηθάει να επεξεργαστούν το τραύμα τους,
χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό λέξεων και εικόνων για να μοιραστούν τις
προσωπικές τους ιστορίες. Με αυτόν τον τρόπο εκφράζουν τα συναισθήματά
τους, λαμβάνοντας παράλληλα ψυχολογική υποστήριξη. Η μεθοδολογία αυτή
παρουσιάζεται στο «Εργαλείο για συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης: Φανζίν
κ α ι α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ τ ρ α ύ μ α τ ο ς ».

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι συνεδρίες αυτές έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τις επαγγελματικές και
επιχειρηματικές δεξιότητες των γυναικών θυμάτων trafficking, βελτιώνοντας
έτσι τις προοπτικές απασχόλησής τους. Κάτι που θα συμβάλει με τη σειρά του
στην οικονομική τους ανεξαρτησία, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και
εν τέλει στην κοινωνική τους ένταξη. Οι μέθοδοι και οι δραστηριότητες που
εφαρμόζονται στη διάρκεια των συνεδριών απασχολησιμότητας παρουσιάζονται
στο
«Διεπιστημονικό
εκπαιδευτικό
υλικό
για
την
ενίσχυση
της
α π α σ χ ο λ η σ ι μ ό τ η τ α ς ».
Οι εταίροι μας στην Ιταλία ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν να πραγματοποιούν
συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης. Θέλοντας να παρουσιάσουμε την εμπειρία
τους από το πεδίο, μιλήσαμε με τους επαγγελματίες που συμμετείχαν στις
συνεδρίες στο Παλέρμο. Δείτε τι μας είπαν στην επόμενη σελίδα:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ MARIA CHIARA – ΕΙΔΙΚΟ
ΕΘΝΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
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Η εθνοψυχιατρική είναι ένας τομέας ο οποίος συνδυάζει την προσέγγιση της
ψυχολογίας με αυτήν της εθνολογίας και λαμβάνει υπ’ όψιν την κουλτούρα και τη
μητρική γλώσσα των ατόμων που έρχονται από διαφορετικά μέρη του κόσμου.

Εν συντομία, πώς εφαρμόζεται αυτή η μεθοδολογία σε γυναίκες
θύματα t r a f f i c k i n g ;
Στην εθνοψυχιατρική, ο γλωσσο-πολιτισμικός διαμεσολαβητής είναι το κεντρικό
πρόσωπο στη φροντίδα των ανθρώπων που έρχονται από άλλες χώρες. Στην
περίπτωση των θυμάτων βίας, ο ρόλος του διαμεσολαβητή είναι ακόμα πιο
σημαντικός καθώς οι γυναίκες αυτές μπορούν πιο εύκολα να «ανοιχτούν» και να
εκφράσουν τα συναισθήματά τους στη δική τους γλώσσα, ενώ μπορούν επίσης να
εκφραστούν μέσα από τις αξίες και τις πολιτισμικές τους συνήθειες χωρίς να
φοβούνται ότι κάποιος θα τις κρίνει.

Πώς είναι το κλίμα στη διάρκεια των συνεδριών;
Το κλίμα χαρακτηρίζεται από τη διάθεση του μοιράζεσθαι και της συμμετοχής, ενώ
υπάρχουν στιγμές στοχασμού και διασκέδασης.

Με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι έχουν αλλάξει οι γυναίκες κα τά τη
διάρκεια των συνεδριών;
Οι γυναίκες αξιοποίησαν τις δημιουργικές στιγμές για να γνωρίσουν η μία την
άλλη καλύτερα μέσα από την επιλογή φωτογραφιών. Οι συνεδρίες κάλυψαν επίσης
την ανάγκη τους για ατομική ψυχολογική υποστήριξη.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ MARIANNA – ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
CESIE
Με μια λέξη, τι είναι τα φανζίν;
Τα φανζίν είναι είναι μικρού μεγέθους χειροποίητα έντυπα, που μπορεί να
περιλαμβάνουν φωτογραφίες και κείμενο, και τα οποία ασχολούνται με διάφορα
θέματα, όπως προσωπικές ιστορίες, υποκουλτούρες ή συλλογές, και δημιουργούνται
από έναν ή από μια ομάδα ανθρώπων χωρίς καθόλου ή με ελάχιστο κόστος. Τα
φανζίν αποτελούν επίσης μια μορφή ατομικής έκφρασης μέσα σε μια κοινότητα.

Τι γνώμη έχουν οι γυναίκες για τα φανζίν;
Οι γυναίκες λατρεύουν να φτιάχνουν φανζίν, γιατί είναι μια δραστηριότητα που
κάνουν με τα χέρια τους, είναι δημιουργική, τις χαλαρώνει και πραγματικά
απολαμβάνουν να αναζητούν φωτογραφίες σε εφημερίδες για να φτιάξουν κολάζ.
Εκπλήσσονται από το πώς οι σκέψεις και τα συναισθήματά τους μπορούν να
μεταμορφωθούν σε εικόνες.

Πώς αισθάνονται οι γυναίκες στη διάρκεια των συνεδριών;
Οι γυναίκες έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες
επικοινωνίας και πιστεύω πως αυτό τις κάνει να αισθάνονται πιο ελεύθερες να
εκφραστούν. Η τέχνη γκρεμίζει τα γλωσσικά εμπόδια και τα εμπόδια
συναισθηματικής έκφρασης όταν μια γυναίκα αφηγείται την ιστορία της. Για τους
λόγους αυτούς, αισθάνονται ασφαλείς, χάρη στη στήριξη των ειδικών, και χαίρονται
να μοιράζονται την εμπειρία αυτή με άλλες γυναίκες.

Μπορείς να δώσεις κάποια συμβουλή σε άλλους ειδικούς τέχν ης που
θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τα φανζίν δουλεύοντας με γυναίκες;
Τα φανζίν, όπως και γενικότερα η τέχνη, αποτελούν ένα μέσο που δίνει μορφή στα
συναισθήματα και τις εμπειρίες κάθε ανθρώπου. Μέσω της καλλιτεχνικής γλώσσας,
τα φανζίν γίνονται μια «γέφυρα» επικοινωνίας με τους άλλους, ανακαλύπτοντας τη
σφαίρα της μη λεκτικής γλώσσας μέσα από τη χρήση μορφών τέχνης, όπως το κολάζ,
η ζωγραφική και η φωτογραφία. Για τον λόγο αυτό, προτείνω να ακολουθούν τη
φυσική κλίση των συμμετεχουσών σε καλλιτεχνικές μεθόδους και να τις καθοδηγούν
στην αφήγηση των ιστοριών τους χωρίς να εξηγούν γιατί το κάνουν, αλλά δίνοντας
στοιχεία με φωτογραφίες, με παραδείγματα οπτικής επικοινωνίας. Τότε θα μπορεί η
κάθε συμμετέχουσα να ανακαλύψει τον δικό της τρόπο να εκφράσει τα
συναισθήματά της.
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