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1. Ορολογία
Ρομά: Περιγράφονται οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν στη χώρα και αυτοπροσδιορίζονται ως
Έλληνες τσιγγάνοι σύμφωνα με το κείμενο του ψηφίσματος του αυτοπροσδιορισμού1 των Ελλήνων
Τσιγγάνων (2001 στη Θεσσαλονίκη): «Εμείς οι Έλληνες Τσιγγάνοι δηλώνουμε κατηγορηματικά και
προς πάσα κατεύθυνση, ότι αποτελούμε ένα άρρηκτα συνδεδεμένο τμήμα του απανταχού
Ελληνισμού. Οποιαδήποτε άλλη θεώρηση από οπουδήποτε και αν εκφράζεται ή/και εκπορεύεται, δεν
θα μας βρίσκει απλώς διαφωνούντες, αλλά και αντιμέτωπους. Εάν δε ποτέ έστω και υποθετικά τεθεί
ερώτημα περί απαλοιφής του ενός εκ των δύο συστατικών όρων της Ταυτότητάς μας για την οποία
δηλώνουμε υπερήφανοι, δηλαδή: α)«Έλληνες» - β)«Τσιγγάνοι», δηλώνουμε απερίφραστα,
κατηγορηματικά και ομόφωνα, ότι επιλέγουμε την απαλοιφή του όρου «Τσιγγάνοι» και τη διατήρηση
μόνου του όρου «Έλληνες». 2
Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ομόφωνη απόφαση και ψήφισμα όλων των Ελλήνων Τσιγγάνων, το
οποίο ψηφίστηκε από 46 Συλλόγους Ελλήνων Τσιγγάνων από όλη τη χώρα (Hellenic Roma Action
[HEROMACT], χ.χ).

Βία κατά των γυναικών: Νοείται οποιαδήποτε πράξη βίας με βάση το φύλο που έχει ή μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα, σωματική, σεξουαλική ψυχολογική ή οικονομική βλάβη,
συμπεριλαμβανομένων των απειλών για τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης

1

Ως προς το δικαίωμα του ατομικού αυτοπροσδιορισμού: Η νομολογία του ΕΔΔΑ αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για την αποτελεσματική προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Το Δικαστήριο
κατοχυρώνει ένα επίπεδο ελάχιστης προστασίας για τα άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι μειονοτικοί πολίτες.
Η αναγνώριση και ο τρόπος αναγνώρισης των μειονοτήτων ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μερών.
Ωστόσο, από το δικαίωμα έκφρασης προκύπτει το δικαίωμα ατομικού αυτοπροσδιορισμού υπό την έννοια ότι
κάθε άτομο έχει το δικαίωμα έκφρασης μειονοτικής συνείδησης.
Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου , μία δημοκρατική κοινωνία πρέπει καταρχήν να ανέχεται την
ελεύθερη συζήτηση, όχι μόνο των ιδεών που γίνονται ευμενώς αποδεκτές ή θεωρούνται αβλαβείς ή ως
αδιάφορες, αλλά επίσης των ιδεών που προσβάλλουν σοκάρουν ή ενοχλούν το κράτος, ή οποιοδήποτε τμήμα
του πληθυσμού. Αυτός ο νομολογιακός κανόνας ισχύει και για τις μη αναγνωρισμένες μειονότητες και
αποτελεί ουσιαστικά το θεμέλιο για την προστασία των μειονοτήτων από τη Σύμβαση. Η ύπαρξη μειονοτήτων
και διαφορετικών πολιτισμών μέσα σε μία χώρα συνιστά ιστορικό γεγονός που μία δημοκρατική κοινωνία
θα πρέπει να ανέχεται, και ακόμη και να προστατεύει και να υποστηρίζει σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς
δικαίου.
Στη νεότερη νομολογία του Δικαστηρίου και χωρίς να γίνεται επίκληση πλέον του δικαιώματος έκφρασης, ο
κανόνας αυτός ακολουθείται ως νομολογιακό προηγούμενο.
Με αυτή την αφετηρία το Δικαστήριο καθιστά τα μέλη των μειονοτήτων φορείς των ατομικών δικαιωμάτων
της Σύμβασης, και περαιτέρω επιτρέπει την από κοινού άσκηση τους (συλλογική άσκηση ατομικών
δικαιωμάτων).σελ.5-6
https://www.academia.edu/9972356/%CE%A4%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%
CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B
A%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
2
με το Νομοθετικό Διάταγμα 3370/1955, οι Έλληνες Τσιγγάνοι δεν θεωρούνται απλώς Έλληνες πολίτες στους
οποίους αποδόθηκε η ελληνική υπηκοότητα επειδή κατοικούν για μακρύ χρονικό διάστημα τη χώρα, αλλά
αναγνωρίζονται ως Γηγενείς Έλληνες.
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στέρησης της ελευθερίας, είτε στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό βίο. Αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και μορφή διάκρισης κατά των γυναικών.

Ενδοοικογενειακή βία: Αφορά όλες τις πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή
οικονομικής βίας που συμβαίνουν εντός της οικογένειας ή της οικιακής μονάδας ή ανάμεσα σε
πρώην ή νυν συζύγους ή συντρόφους, είτε ο αυτουργός διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το
θύμα είτε όχι (Συμβούλιο της Ευρώπης , 2011).

Γυναίκες: Άτομα γυναικείου φύλου ηλικίας 18 ετών και άνω.
Επιζήσασα/Θύμα: Στο παρόν εγχειρίδιο, οι δύο όροι χρησιμοποιούνται εξίσου και αναφέρονται σε
γυναίκες Ρομά που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι ο όρος
‘‘επιζήσασα’’ υποδηλώνει την ψυχική δύναμη και το θάρρος που χρειάστηκαν για να ξεφύγουν από
καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας και να καταφέρουν να επιβιώσουν.

2. Πρόλογος
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 2013) χαρακτήρισε τη Βία κατά των Γυναικών και Κοριτσιών
ως ένα παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, όπως είναι η
πανδημία covid-19, είναι αναμενόμενο ότι θα αυξηθεί η βία κατά των γυναικών (John, Casey, Carino,
& McGovern, 2020). Η πανδημία covid-19 επιδείνωσε τις οικογενειακές σχέσεις και φαίνεται να
οδήγησε σε αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας (Viero, Barbara, Montisci,
Kustermann, & Cattaneo, 2021), γεγονός που αποτυπώνεται και στην αύξηση του αριθμού
καταγγελιών τέτοιων περιστατικών στην Ελλάδα σύμφωνα με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα
Ισότητας [ΚΕΘΙ] (2020). Η αύξηση του αριθμού καταγγελιών αποτελεί ισχυρή ένδειξη για το μέγεθος
του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα, παρά ταύτα χρειάζεται περαιτέρω έρευνα
και καταγραφή δεδομένων ώστε να αντικατοπτριστεί η πραγματική διάσταση του φαινομένου σε
σχέση με τις αιτίες και τους επιβαρυντικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, τα στοιχεία του ΚΕΘΙ δεν
αποτυπώνουν αν πρόκειται για καταγγελίες που αφορούν σε περιστατικά βίας που
πρωτοεμφανίστηκαν μέσα στην περίοδο της πανδημίας ή σε περιστατικά εντός της πανδημίας μεν,
με υπόβαθρο βίας που λάμβανε χώρα και προ πανδημίας δε.
Το επίθετο «ενδοοικογενειακή» ορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου ασκείται βία, προς (και από)
οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας. Η βίαιη συμπεριφορά μπορεί να εκφράζεται με διαφορετικές
μορφές - σωματικά, ψυχολογικά, λεκτικά και οικονομικά - με σκοπό την επιβολή εξουσίας σε ένα
πρόσωπο (WHO, 2012). Αφορά περιπτώσεις και συμπεριφορές που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι ή/και
στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, μεταξύ συζύγων ή συντρόφων, είτε είναι πρώην ή νυν,
μεταξύ γονέων και παιδιών, αδελφών, συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας τρίτου και τετάρτου
βαθμού, ανεξάρτητα από το εάν ο δράστης συγκατοικεί ή όχι με το θύμα (CSR HELLAS, χ.χ).
Σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, φαίνεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν βία οι
γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Violence Against Women and Girls [VAWG],
2015), όπως οι γυναίκες Ρομά, οι μετανάστριες/προσφύγισσες, οι γυναίκες σε αστεγία κ.α. (Brown,
2004).
Οι γυναίκες Ρομά όπως προκύπτει και από την έρευνα που διενεργήθηκε στα πλαίσια του
προγράμματος PATTERN (Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας [ΚΜΟΠ], 2020), είναι σε
μεγάλο βαθμό αποκλεισμένες από την πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες λόγω θεσμικών
4
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διακρίσεων σε βάρος τους. Όπως φαίνεται και από τις εμπειρίες τους με τις κοινωνικές υπηρεσίες
και τις υπηρεσίες της αστυνομίας:
«Η αστυνομία κάνει διακρίσεις σε βάρος των Ρομά. Είχα πάει με την αδερφή μου στο τμήμα,
επειδή είχε πέσει θύμα σοβαρής ενδοοικογενειακής βίας και η αστυνομία το μόνο που έκανε
ήταν να καταγράψει το περιστατικό. Είπαν ότι ξέρουν πως εμείς οι γυναίκες Ρομά μετά από
μια ώρα θα τα ξαναβρούμε με τους άντρες μας. Μας είπαν απευθείας ότι είμαστε Ρομά.»
(713_0158, 41 ετών)
«Οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι αντικειμενικές. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Επειδή οι
υπηρεσίες γνωρίζουν τα προβλήματα των Ρομά και υποθέτουν ότι τα ζευγάρια Ρομά θα τα
ξαναβρούν. Και αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Έτσι, η αστυνομία θα ασχοληθεί
περισσότερο με γυναίκες που δεν είναι Ρομά.» (713_ 0159, 37 ετών)
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν καταγραφές που να αποτυπώνουν τις πραγματικές
διαστάσεις της ενδοοικογενειακής βίας σε γυναίκες Ρομά αλλά το κυριότερο, να παραμένουν
εγκλωβισμένες σε καταστάσεις βίας και να διαιωνίζεται ο φαύλος κύκλος της βίας από γενιά σε γενιά
(Zimmerman, 1994).
Η ενδοοικογενειακή βία αναγνωρίζεται ως κοινωνικό πρόβλημα και ως έγκλημα που τιμωρείται μέσω
της εφαρμογής εξειδικευμένου νομικού πλαισίου στην Ελλάδα3. Παρόλα αυτά παραμένει επιτακτική
η ανάγκη λήψης μέτρων ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία και να ενισχυθούν οι πολιτικές στήριξης
όλων των γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες,
όπως οι γυναίκες Ρομά.

3. Σκοπός και στόχοι πρωτοκόλλου
Το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Ενδοοικογενειακής Βίας – Γυναίκες Ρομά έχει σχεδιαστεί για να
προωθήσει μια ενιαία προσέγγιση, παρέχοντας βασικές κατευθυντήριες γραμμές σε Ρομά
διαπολιτισμικούς μεσολαβητές και επαγγελματίες που εργάζονται σε αντίστοιχες κοινότητες και
δομές.
Αφορά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κάθε μορφής σε βάρος γυναικών, όπου οι δράστες είναι
ενήλικες, όπως περιγράφεται στον ορισμό για την ενδοοικογενειακή βία.
Βασικός στόχος του είναι να περιγράψει μία διαδικασία η οποία να διασφαλίζει την προστασία των
γυναικών Ρομά σύμφωνα με την νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά
χαρακτηριστικά τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική διαχείριση τέτοιων
περιστατικών είναι αρχικά η κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου που αφορά τη ζωή των Ρομά στην
Ελλάδα, η στάση του κυρίαρχου πληθυσμού της χώρας προς τους Ρομά, καθώς και η συνεχής
ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών με στόχο την ενδυνάμωση της μεταξύ
τους συνεργασίας.
Το Πρωτόκολλο προσφέρεται ως πρότυπο για τη διαχείριση θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας
γυναικών Ρομά καθώς:

3

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα - Νομικό πλαίσιο και πολιτικές κατά της
ενδοοικογενειακής βίας στο παρόν εγχειρίδιο.
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⮚ εξοικειώνει τους επαγγελματίες με τη βασική ορολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς και στο
ελληνικό σύστημα για ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας όπως επίσης και με τις κυριότερες
μορφές του φαινομένου
⮚ λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες των γυναικών Ρομά, σύμφωνα με
τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στην διάρκεια της ποιοτικής έρευνας στα πλαίσια του
προγράμματος PATTERN και αποτυπώθηκαν στην Εθνική Έκθεση (ΚΜΟΠ, 2020).
⮚ παραθέτει τους παράγοντες εκείνους που αποτελούν πιθανή ένδειξη ενδοοικογενειακής
βίας
⮚ παρέχει πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία αναφοράς περιστατικού ενδοοικογενειακής
βίας
⮚ αποσαφηνίζει τους ρόλους και τα καθήκοντα των εμπλεκόμενων επαγγελματιών
Το Πρωτόκολλο απευθύνεται επίσης σε όλους τους επαγγελματίες πεδίου που παρέχουν κοινωνικές,
ψυχολογικές, εκπαιδευτικές και υγειονομικές υπηρεσίες σχετικά με ζητήματα ενδοοικογενειακής
βίας σε γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα.

4. Πολιτισμικά Χαρακτηριστικά Γυναικών Ρομά
Οι υφιστάμενες έρευνες για τις Ελληνίδες γυναίκες Ρομά εστιάζουν κατά κύριο λόγο στις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν σε σχέση με την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες υγείας λόγω κοινωνικών
διακρίσεων, στις κακές συνθήκες διαβίωσης και στα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου λόγω
πρόωρου γάμου.
H συλλογικότητα είναι βασική αρχή της κοινωνικής οργάνωσης των Ρομά, με κυρίαρχο μοντέλο την
πατριαρχική οικογένεια. Το άτομο αποκτά την κοινωνική του ταυτότητα ως µέλος της κοινότητας
Ρομά που γεννιέται και μεγαλώνει και ως µέλος ενός ευρύτερου οικογενειακού κύκλου. Τα άτομα
που ανήκουν στην ίδια διευρυμένη οικογένεια ζουν μαζί και μοιράζονται χώρους, συναισθήματα,
οικονομίες σε καθημερινή βάση. Η ατομικότητα παραμερίζεται από τη συλλογικότητα. H συγγενική
σχέση αποτελεί ισχυρή δύναμη βοήθειας και συνεργασίας, η οποία συνήθως ενισχύεται και από τους
γάμους που συνάπτονται µε τα άτομα της ίδιας φάρας4, ακόμα και μεταξύ συγγενών (ΝόβαΚαλτσούνη, 2004; Ζυγούρη, 2012).
Η επιμονή στην διατήρηση της οικογενειακής και κοινωνικής τους ζωής όπως αυτή έχει καθιερωθεί
εδώ και χρόνια, αποσκοπεί στην προστασία και διαφύλαξη της καθαρότητας της φυλής, και την
αποφυγή αλλοίωσης ή αφανισμού των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Ρομά. Όπως δήλωσε μία από
τις συνεντευξιαζόμενες στην έρευνα του προγράμματος PATTERN:
«Αν με ρωτούσες πριν από 20 χρόνια, θα σου έλεγα ότι αυτή είναι μία από τις σταθερές αξίες της
κοινότητας. Μεγαλώνοντας όμως και αποκτώντας τη δική μου άποψη, θεωρώ ότι είναι έγκλημα
να παντρέψεις ένα παιδί 13 χρονών, γιατί είναι ακόμα παιδί. Όταν έκανα τα δικά μου παιδιά,
κατάλαβα ότι στα 17 ή στα 18 του χρόνια το άτομο δεν έχει κριτική σκέψη, [...] δεν ενεργεί
συνειδητά.» (713_0167, 45 ετών).
Όπως περιγράφεται από τη Νόβα-Καλτσούνη (2004), η βάση της τσιγγάνικης κοινότητας είναι το
πατρογραμμικό σύστημα του γένους το οποίο στη συνέχεια υποδιαιρείται σε άλλες υποομάδες, οι
4

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%B1
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οποίες διακλαδίζονται σε επιμέρους οικογένειες, συνήθως διευρυμένες και λιγότερο πυρηνικές. Αν
και οι πληθυσμοί Ρομά σε πολλά μέρη εμμένουν στους παραδοσιακούς τρόπους ζωής και
μοιράζονται πολλές κοινές πεποιθήσεις η βιβλιογραφία αναδεικνύει τεράστια ετερογένεια που
καθιστά δύσκολη τη γενίκευση (Hajioff & McKee, 2000; Κοτρώτσιου, 2014).
Τα παιδιά των Ρομά συμβιώνουν µε τρεις ή τέσσερις γενιές και συμμετέχουν σε όλες τις
δραστηριότητες της οικογένειας αλλά και του ευρύτερου κλειστού κοινωνικού πλαισίου όπου
διαμένουν (ειδικά σε περιπτώσεις οικογενειών που διαμένουν σε καταυλισμούς ή οικισμούς
αποκλειστικά Ρομά ατόμων). Η παιδικότητα φαίνεται να παραμερίζεται αφού απαιτείται από τα
παιδιά να ανταποκριθούν σε ρόλους και να αναλάβουν αρμοδιότητες που στον κυρίαρχο πληθυσμό
αντιστοιχούν σε ενήλικα άτομα και όχι σε παιδιά. Το γεγονός ότι μεγαλώνουν με την καθημερινή
παρουσία των παππούδων/γιαγιάδων, έχει ως αποτέλεσμα την άμεση επιρροή και μετάδοση της
πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Σε συνδυασμό με τη σχολική διαρροή και την απομάκρυνση τους από
τον κοινωνικό ιστό, παρεμποδίζεται η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και εντείνεται το φαινόμενο του
κοινωνικού αποκλεισμού και της απομόνωσης μέσα στις κοινότητες Ρομά. Οι μέθοδοι
διαπαιδαγώγησης στις Ρομά κοινότητες διαφέρουν μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Το κορίτσι
προετοιμάζεται για να γίνει μία καλή σύζυγος και μητέρα (Νόβα-Καλτσούνη, 2004). Αν και πλέον
έχουμε παραδείγματα Ρομά κοριτσιών τα οποία ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και
φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Gkofa, 2017), η μεγάλη πλειοψηφία των κοριτσιών
Ρομά διακόπτουν την εκπαίδευση τους ώστε να αφοσιωθούν στα οικοκυρικά. Για τις γυναίκες Ρομά
η εργασία εκτός σπιτιού δεν είναι αυτονόητη, αλλά μια απόφαση που πρέπει να έχει τη συγκατάθεση
του άνδρα συζύγου ή πατέρα, Σε αντίθεση, τα αγόρια είναι αυτά που ενθαρρύνονται να μάθουν
κάποια τέχνη ή να ακολουθήσουν την ασχολία του πατέρα τους, ώστε να αποκατασταθούν
επαγγελματικά το συντομότερο δυνατό (Νόβα-Καλτσούνη , 2004).
«Το στερεότυπο είναι ότι ο λόγος ύπαρξής τους είναι μόνο η οικογένεια. [Η γυναίκα Ρομά] είναι
συνηθισμένη να ανήκει κάπου: αρχικά ανήκει στον πατέρα και στο σπίτι της και έπειτα ανήκει
στον σύζυγο-σύντροφό της», λέει η Μαριάννα και συνεχίζει: «Νομίζω ότι είναι μια επιλογή των
κοριτσιών, η οποία επηρεάζεται σαφώς και από την εικόνα που έχουν τριγύρω τους. Βλέπουν
γυναίκες που παντρεύονται, δεν έχουν διαφορετικά πρότυπα και ερεθίσματα, δεν έχουν σχέση με
κορίτσια της ηλικίας τους έξω από την κοινότητα και, ακόμα και αν έχουν, είναι πάρα πολύ
περιορισμένες. Οπότε, βλέποντας η μία την άλλη θεωρεί ότι αυτός είναι ο ρόλος της, να φτιάξει
μια οικογένεια, να παντρευτεί και να κάνει παιδιά.» (elc team, 2021).
Οι παραδοσιακοί ρόλοι των δύο φύλων, οι αξίες, οι πεποιθήσεις και οι στάσεις που επικρατούν στις
κοινότητες των Ρομά ευνοούν ακόμα και σήμερα, τους παιδικούς γάμους μεταξύ παιδιών. Τα
κορίτσια Ρομά ενθαρρύνονται από τους γονείς και τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας να
εγκαταλείψουν το σχολείο και να παντρευτούν νωρίς. Λόγω του κοινωνικού και οικονομικού
αποκλεισμού αλλά και λόγω των υψηλών ποσοστών φτώχειας, οι γυναίκες Ρομά που ζουν σε
οικισμούς Ρομά δεν έχουν άλλη επιλογή από το να βασίζονται στην κοινότητά τους και να
ακολουθούν περιοριστικούς παραδοσιακούς κανόνες και ρόλους. Σύμφωνα με την έρευνά μας, το
30% των γυναικών που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις παντρεύτηκε σε ηλικία 13-15 ετών και το 27%
σε ηλικία 16-17 ετών. Αξίζει, επιπλέον, να αναφερθεί ότι πάνω από το 50% του δείγματος της έρευνας
δήλωσε ότι παντρεύτηκε προτού κλείσει τα 18 έτη.
Σε ότι αφορά τις αντιλήψεις των γυναικών Ρομά σε ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, όπως
αποτυπώθηκε στην έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος PATTERN, οι περισσότερες από αυτές
αναγνωρίζουν ορισμένες μορφές βίας, όπως η λεκτική, η σωματική, η ψυχολογική και η σεξουαλική
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βία. Αναφέρθηκαν επίσης στον εξαναγκασμό ενός παιδιού ηλικίας 12 με 14 ετών να παντρευτεί, ως
άλλη μία μορφή βίας.
«Ναι, αυτό συμβαίνει εδώ. Σίγουρα είναι μία μορφή βίας, γιατί μιλάμε για παιδιά. Με το να τους
λες ότι πρέπει να παρατήσουν το σχολείο, να παντρευτούν σε μικρή ηλικία και να κάνουν παιδιά,
εννοείται πως είναι βία. Αυτό συμβαίνει, επειδή ζουν σε άθλιες συνθήκες στους καταυλισμούς.
Αν δεν ξεχωρίσουν να έχει ο κάθε άνθρωπος το δικό του σπίτι και όχι να μένουν όλοι μαζί, ο
καθένας θα κάνει ό,τι ακούει από τον άλλον και θα επηρεάζεται πάρα πολύ» (713_0173, 29 ετών).
Επίσης στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι η βία μπορεί να διακριθεί σε σοβαρές και λιγότερο
σοβαρές μορφές βίας, αλλά κάθε μορφή βίας είναι διαφορετική και απαιτεί διαφορετική
αντιμετώπιση από τις ίδιες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στη διάρκεια της έρευνας:
«Σοβαρή βία είναι όταν ο άντρας χτυπάει τη γυναίκα του κάθε μέρα» (713_0162, 63 ετών).
«Η βία είναι διαφορετική. Μερικοί άνθρωποι μπορούν να την ανεχτούν, άλλοι πάλι όχι. Μπορεί
στις μέρες μας μία γυναίκα να καταστρέφει την οικογένειά της εξαιτίας ενός χαστουκιού, αλλά
εγώ έχω διαφορετική άποψη. Όταν είσαι νοικοκυρά με δύο ή τρία παιδιά, πώς γίνεται για ένα
χαστούκι ή ένα πρόβλημα που δημιούργησε ο άντρας σου να καταστρέψεις την οικογένειά σου;»
(713_0163, 43 ετών).
Από την έρευνα αναδείχθηκε επίσης ο ρόλος του καταυλισμού ως χωρικός περιορισμός και της μη
πρόσβασης στην τυπική εκπαίδευση σε ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας:
«Μια γυναίκα Ρομά στον καταυλισμό θα δεχτεί τη βία ευκολότερα αν και εξαρτάται. […] Είναι
δύσκολο για τις γυναίκες αυτές να επιβιώσουν μόνες τους […]· μπορεί να μην έχουν οικογένεια
και να μην μπορούν να πάνε κάπου. […].Πιστεύω ότι μία γυναίκα Ρομά που ζει σε καταυλισμό θα
δεχτεί τη βία ευκολότερα» (713_0163, 43 ετών).
«Σε περιοχές όπου οι Ρομά δεν πηγαίνουν σχολείο, η βία είναι πιο εύκολο να εκδηλωθεί. Το να
ζεις σε καταυλισμό σημαίνει ότι ακολουθείς έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής και νοοτροπίας και
ίσως (οι κάτοικοι εκεί) να είναι πιο βίαιοι» (713_0164, 38 ετών).

5. Ενδοοικογενειακή Βία: Ορισμός, Μορφές και Αιτίες
Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2011,
τέθηκε σε ισχύ το 2014 και υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017. Είναι το πρώτο διεθνώς
νομικά δεσμευτικό κείμενο του είδους του - τα κράτη που την επικυρώνουν πρέπει να ακολουθούν
ενδελεχή, δεσμευτικά κριτήρια για την πρόληψη της έμφυλης βίας, την προστασία των θυμάτων και
την τιμωρία των αυτουργών. Στην Ελλάδα, κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με σχετικό νόμο5, η
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών του

5

4531/2018 – ΦΕΚ 62/Α/5-4-2018 και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος της
Ελλάδας. https://isotita.gr/wp-content/uploads/2018/04/4531-2018.IstanbulConvention.pdf
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Συμβουλίου της Ευρώπης στις 7 Απριλίου 2011 και υπογράφηκε στις 11 Μαΐου 2011 κατά την 121η
συνεδρίαση του Συμβουλίου στην Κωνσταντινούπολη (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2019).
Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές έμφυλης βίας, παγκοσμίως.
Στη χώρα μας αποτελεί ποινικό αδίκημα που τιμωρείται σύμφωνα με νόμο6 που ψηφίστηκε το 2006.
Πρόκειται για (λεκτική, ψυχολογική/συναισθηματική, σωματική, σεξουαλική, οικονομική)
κακοποίηση ή απειλή βίας, που ασκείται μεταξύ (πρώην ή νυν) συζύγων/συντρόφων/μερών του
συμφώνου συμβίωσης, ή μεταξύ άλλων μελών μιας οικογένειας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης,
σελ. 4).
Αν και η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να συμβεί τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες, τις
περισσότερες φορές διαπράττεται από άνδρες εναντίον γυναικών (Itzin, Taket, & Barter-Godfrey,
2010). Σύμφωνα με τον WHO (2021) εκτιμάται ότι σχεδόν το 30 % όλων των γυναικών παγκοσμίως
έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Μορφές Ενδοοικογενειακής Βίας
Στη βιβλιογραφία έχουν εντοπιστεί διάφοροι τύποι ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίοι μπορούν να
ομαδοποιηθούν σε διάφορες ομάδες και κατηγοριοποίηση. Παρακάτω αναφέρονται οι μορφές βίας
όπως αποτυπώνονται και αναλύονται σε διάφορες βιβλιογραφικές πηγές, σε αυτό το σημείο να
τονίσουμε ότι οι συγκεκριμένες μορφές δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε μορφές βίας προς
γυναίκες Ρομά, καθώς μπορεί να λάβουν χώρα σε όλα τα άτομα.
I.

Σωματική

Περιλαμβάνει οποιαδήποτε σκόπιμη πράξη ή συμπεριφορά που οδηγεί σε τραυματισμό, σωματική
βλάβη ή/και σωματικό πόνο και ταλαιπωρία (Kazdin, 2000).
II.

Λεκτική

Η χρήση του προφορικού ή του γραπτού λόγου για την πρόκληση βλάβης σε ένα άτομο. Η λεκτική
κακοποίηση περιλαμβάνει τις κατηγορίες και κατάκριση, την χρήση λέξεων με σκοπό την μείωση,
απαξίωση και υποτίμηση, υβριστικούς χαρακτηρισμούς, διαταγές καθώς επίσης και απειλές (Bosch,
2004).
III.

Ψυχολογική/Συναισθηματική

Συμπεριφορά που έχει ως σκοπό να πλήξει σοβαρά την ψυχολογική ακεραιότητα ενός ατόμου, μέσω
καταναγκασμού ή απειλών (Follingstad & DeHart, 2000). Στα παραδείγματα ψυχολογικής βίας
συμπεριλαμβάνονται πράξεις, όπως η κοινωνική απομόνωση, οι λεκτικές επιθέσεις, οι απειλές, ο
εκφοβισμός, ο έλεγχος, η παρενόχληση ή η παρενοχλητική παρακολούθηση (μέσω γραπτών
μηνυμάτων, email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου, παρακολούθηση της
κατοικίας/εργασίας)7, οι προσβολές, η ταπείνωση και η δυσφήμιση.

6

Νόμος 3500/2006 : Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις.
Ο αγγλικός όρος είναι «Stalking». Συγκεκριμένα, με τον ν. 4531/2018, στο άρθρο 333 του Ποινικού Κώδικα,
που αναφέρεται στο ποινικό αδίκημα της απειλής: «Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου (φυλάκιση μέχρι
ενός έτους ή με χρηματική ποινή) τιμωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή
παράλειψης, προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία, με την επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθησή του, όπως
ιδίως με την επιδίωξη διαρκούς επαφής μέσω τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου ή με επανειλημμένες
επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την εκπεφρασμένη αντίθετη
βούλησή του».
7
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IV.

Οικονομική βία

Όταν σκόπιμα περιορίζεται η δυνατότητα απόκτησης, χρήσης ή διατήρησης οικονομικών πόρων, και
εμποδίζεται η οικονομική αυτονομία ενός ατόμου. Άρνηση καταβολής διατροφής, καταναγκαστική
εργασία σε οικιακές εργασίες, απαγόρευση εργασίας ή κατάσχεση των οικονομικών απολαβών ενός
ατόμου (Adams, Sullivan, Bybee, & Greeson, 2008). Στα πλαίσια της οικονομικής βίας
περιλαμβάνονται και πράξεις, όπως κατάσχεση ή καταστροφή των εγγράφων ταυτότητας/
ληξιαρχικών πράξεων γάμου, καθώς και η πρόκληση ηθελημένης υλικής ζημίας σε περιουσιακά
στοιχεία όπως κατοικία, ιδιωτικά μέσα μετακίνησης.
V.

Σεξουαλική βία

Η σεξουαλική βία περιλαμβάνει τη διάπραξη μη συναινετικής (Kazdin, 2000) κολπικής, πρωκτικής ή
στοματικής διείσδυσης σεξουαλικού χαρακτήρα στο σώμα άλλου ατόμου με τη χρησιμοποίηση
οποιουδήποτε οργάνου του σώματος ή αντικειμένου, καθώς και τον εξαναγκασμό άλλου ατόμου να
συμμετέχει σε πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα με τρίτο άτομο.
VI.

Εγκλήματα Τιμής

Εγκλήματα τιμής στα πλαίσια ενδοοικογενειακής βίας αφορούν βίαιες πράξεις που καταγράφονται
κυρίως από τους άνδρες της οικογένειας εναντίον κοριτσιών και γυναικών, και λαμβάνουν χώρα σε
περίπτωση που διαπράξουν κάποια ατιμωτική πράξη σύμφωνα με τις οικογενειακές αντιλήψεις. Οι
αντιλήψεις περί ατιμωτικών συμπεριφορών καθώς και οι τιμωρητικές μέθοδοι, ποικίλουν αναλόγως
της εκάστοτε κουλτούρας και παραδόσεων (Solidarity with Women in Distress [SOLWODI], 2019, σελ.,
22).
VII.

Καταναγκαστικοί γάμοι

Αφορά στον εξαναγκασμό ενήλικων ατόμων να συνάψουν γάμο χωρίς την πλήρη, ενημερωμένη και
ελεύθερη συναίνεσή τους. Στους καταναγκαστικούς γάμους συμπεριλαμβάνονται και γάμοι
ανηλίκων, είτε με ανήλικο είτε ενήλικο άτομο. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για πράξη που λαμβάνει
χώρα χωρίς τη συγκατάθεση του ενός ή και των δύο μερών (Γενική Γραμματεία Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων [Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.], 2020; CSR HELLAS, χ.χ ).

Αιτίες Ενδοοικογενειακής Βίας
Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός παράγοντας που να σχετίζεται με την ενδοοικογενειακή βία και έτσι,
καμία από τις διάφορες θεωρίες που προτείνονται στη βιβλιογραφία δεν μπορεί να εξηγήσει πλήρως
την ύπαρξή της (Jackson, 2007). Μια λεπτομερής ανασκόπηση των διαθέσιμων θεωριών ξεφεύγει
από τα πλαίσια του συγκεκριμένου εγχειριδίου, οπότε θα αναφερθούμε σε δύο θεωρητικές
προσεγγίσεις που φαίνεται εξηγούν σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στις
Ρομά κοινότητες· τη φεμινιστική θεωρία και τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης.
Η φεμινιστική θεωρία υποστηρίζει την άποψη ότι η ενδοοικογενειακή βία επηρεάζει κυρίως τις
γυναίκες επειδή σχετίζεται με το πατριαρχικό σύστημα, την ανισότητα των φύλων και τα στερεότυπα
των φύλων που σχετίζονται με τον ανδρισμό (π.χ. κυριαρχία επί των γυναικών· Dobash & Dobash,
1998). Η πατριαρχία εκδηλώνεται με ορισμένες συμπεριφορές και στάσεις απέναντι στις γυναίκες,
ενώ η βία εκλαμβάνεται ως αντανάκλαση της κοινωνικής δύναμης και μέσο για τους άνδρες να
ασκούν έλεγχο στις γυναίκες συντρόφους τους. Από την άλλη πλευρά, η προσέγγιση της κοινωνικής
μάθησης υποστηρίζει ότι οι βίαιες συμπεριφορές αποκτώνται μέσω της παρατήρησης και της
μίμησης των άλλων (Bandura, 1973). Εάν ένα άτομο παρατηρήσει ότι τέτοιες συμπεριφορές
ανταμείβονται (και δεν τιμωρούνται) με υψηλή συχνότητα στο περιβάλλον του, σύντομα θα τις
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χρησιμοποιεί σε παρόμοιες μελλοντικές καταστάσεις. Αυτό δημιουργεί έναν διαγενεακό μηχανισμό
μετάδοσης, μέσω του οποίου η επιθετική συμπεριφορά μαθαίνεται μέσα στην οικογένεια και
μεταδίδεται από τη μια γενιά στην άλλη (Stith et al., 2000).
Με βάση την έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος PATTERN από όλους τους
εταίρους, οι προσεγγίσεις της φεμινιστικής θεωρίας και της κοινωνικής μάθησης φαίνεται να είναι
ιδιαίτερα σημαντικές για την εξήγηση της ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ των γυναικών Ρομά. Από
τη μια πλευρά, η φεμινιστική θεώρηση εξηγεί τη σχέση μεταξύ της ενδοοικογενειακής βίας έναντι
των γυναικών Ρομά και της πατριαρχικής οργάνωσης των οικογενειών και των κοινοτήτων Ρομά, μια
σχέση που τονίστηκε ιδιαίτερα στις εθνικές εκθέσεις για τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα
(Perista, 2021). Το γενικό συμπέρασμα σε όλες τις χώρες ήταν ότι οι γυναίκες Ρομά αντιμετωπίζουν
δομικές ανισότητες που σχετίζονται με τα πατριαρχικά πρότυπα, την ανισότητα των φύλων και τις
διακρίσεις.
«Όλοι συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πατέρας μου, οι θείοι μου, τα ξαδέρφια μου. Μια
γυναίκα μπορεί να φάει ξύλο ακόμα και επειδή δεν ξύπνησε το πρωί για να φτιάξει καφέ στον
άντρα της» (713_0158, 41 ετών)/
«Μην ξεχνάς ότι η Ελλάδα γενικώς είναι ανδροκρατούμενη χώρα. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι
είναι σεξιστές. Οπότε τουλάχιστον επίσημα, επικρατεί η αντρική παρουσία. Άσχετα από το
γεγονός ότι πάντα έκανε κουμάντο η γυναίκα» (713_0167, 47 ετών)/
Από την άλλη πλευρά, η κοινωνική μάθηση φαίνεται να διαιωνίζει επίσης την ενδοοικογενειακή βία
κατά των γυναικών Ρομά. Τα παιδιά Ρομά συχνά εκτίθενται σε ενδοοικογενειακή βία, δημιουργώντας
έτσι έναν διαγενεακό μηχανισμό μετάδοσης μεταξύ οικογενειών και συγγενών.
«Η βία προέρχεται από την οικογένεια. Τα παιδιά μεγαλώνουν με βία και κάποια στιγμή θα τη
βγάλουν προς τα έξω [...]» (713_0163, 43 ετών)/

6. Πρώιμα σημάδια ελέγχου της ενδοοικογενειακής βίας
Η ενδοοικογενειακή βία έχει σοβαρές επιπτώσεις8 στη σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική υγεία
των επιζώντων και αυξάνει τον κίνδυνο μελλοντικών προβλημάτων υγείας. Οι πιθανές επιπτώσεις
στη σεξουαλική υγεία περιλαμβάνουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, επιπλοκές από μη ασφαλείς
διακοπές κυήσεων και σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Οι πιθανές επιπτώσεις της
ενδοοικογενειακής βίας στην σωματική υγεία περιλαμβάνουν τραυματισμούς που μπορεί να
προκαλέσουν ασθένειες με χρόνιες επιπτώσεις. Τα πιθανά ψυχολογικά προβλήματα περιλαμβάνουν
την κατάθλιψη, το άγχος, την επιβλαβή κατανάλωση οινοπνευματωδών και τη χρήση ναρκωτικών
ουσιών, καθώς και τη διαταραχή μετατραυματικού στρες (Kaur & Garg, 2008).
Οι γυναίκες Ρομά βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις και λόγω φύλου αλλά και εξαιτίας του
αυτοπροσδιορισμού τους ως Ρομά με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς τα στερεότυπα και τις διακρίσεις
από τον κυρίαρχο πληθυσμό (Perista, 2021).

8

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας στην υγεία των
γυναικών και των παιδιών βλ. την έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 1997. ‘Violence Against
Women: Health consequence’, www.who.int/gendeer/violence/v8.pdf, καθώς επίσης και την έκδοσης του
φορέα UN Women. ‘Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women and Girls’,
www.endvawnow.org/en/articles/301-consequences-and-costs-.htlm
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Είναι σημαντικό οι επαγγελματίες που εργάζονται στενά με γυναίκες Ρομά να είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν και να αξιολογούν και με τη βοήθεια άλλων ειδικοτήτων τις βασικές ενδείξεις
ενδοοικογενειακής βίας, για αυτό και αναφέρουμε ενδεικτικά την παρακάτω λίστα (ΚΕΘΙ, χ,χ ):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Εμφανή σημάδια σωματικής βλάβης και αιμορραγίες
Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
Απουσία από ομαδικές δράσεις στην κοινότητα, απόσυρση και απομόνωση
Ασυνέπεια και απουσία σε προγραμματισμένα ραντεβού με την κοινωνική υπηρεσία
'Έμμεση και όχι άμεση επικοινωνία με τους επαγγελματίες συνήθως μέσω συζύγου
Παραμέληση ή κακοποίηση τέκνων
Επιθετική συμπεριφορά
Αναζήτηση γενικευμένης βοήθειας με ασαφή αιτήματα
Κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων ουσιών

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια του προγράμματος
PATTERN, το μεγαλύτερο ζήτημα στην αναγνώριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας σε Ρομά,
έγκειται στο γεγονός ότι οι ίδιες οι γυναίκες εκλαμβάνουν βίαιες ενέργειες προς αυτές ως
φυσιολογικές (ΚΜΟΠ, 2020). Ως εκ τούτου αδυνατούν να αντιληφθούν τέτοιες συμπεριφορές ως μη
αποδεκτές ώστε να προβούν σε αναφορά ή/και να ζητήσουν υποστήριξη. Αρκετές βέβαια ήταν και
οι περιπτώσεις γυναικών Ρομά που αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη βίας είτε ως προσωπικό
βίωμα είτε στο ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, παρ' όλα αυτά δεν
προβαίνουν σε καταγγελία ή σε αναζήτηση υποστήριξης. Όπως προκύπτει από την έρευνα στα
πλαίσια του προγράμματος PATTERN, οι λόγοι πηγάζουν κυρίως από τον ρόλο της γυναίκας στην
κοινότητα Ρομά, βάσει του οποίου δεν της δίδεται το δικαίωμα να πάρει αποφάσεις για την ζωή της.

Απροθυμία καταγγελίας περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συμβάλλουν στην απροθυμία των γυναικών Ρομά να
καταγγείλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ενδεικτικά, στις περιπτώσεις γυναικών Ρομά
χωρίς έγγραφα ταυτοποίησης, οι πιθανότητες να ζητήσουν οι ίδιες βοήθεια, καθώς και να
καταγραφούν στο σύστημα προστασίας είναι σημαντικά λιγότερες. Ως επιπρόσθετος παράγοντας
λογίζεται η σχεδόν βέβαιη απομόνωση των γυναικών Ρομά που προβαίνουν σε αναφορά της
κατάσταση στις αρχές, από την ευρύτερη οικογένεια και την κοινότητα (PATTERN, 2021). Η απόφαση
των γυναικών να ζητήσουν βοήθεια και να διαφύγουν από καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας
εκλαμβάνεται από την κοινότητα ως εγκατάλειψη συζυγικής στέγης και προσβολή προς την ευρύτερη
οικογένεια. Κατά συνέπεια, η ευθύνη επιρρίπτεται αυτόματα στην γυναίκα.
Η έλλειψη προσδοκίας, από πλευράς γυναικών Ρομά, για ίση μεταχείριση από δημόσιες υπηρεσίες
υφίσταται, με τη δυσπιστία τους να εντείνεται αν έχουν βιώσει αρνητικές εμπειρίες διάκρισης,
ρατσισμού ή/και αδιαφορίας σε παλαιότερες επαφές τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί
στο φύλο των επαγγελματιών, καθώς κυρίως του διαμεσολαβητή φαίνεται να παίζει ρόλο στην
αναφορά και μαρτυρία περιστατικών βίας από γυναίκες Ρομά. Η δυνατότητα επιλογής
διαμεσολαβητή με βάση το φύλο είναι κομβικής σημασίας (SOLWODI, 2019).
«Θα συμβούλευα μια γυναίκα θύμα βίας να πάει στη μητέρα της αλλά όχι στην αστυνομία. Γιατί
σε περίπτωση που ο άντρας της μάθει ότι τη συμβούλευσα να πάει στην αστυνομία, θα βρω τον
μπελά μου.» (713_0155, 34 ετών)
«Έχουμε τέτοιες φίλες (θύματα βίας) αλλά δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν
κοινωνικοί λειτουργοί, ξέρω ότι υπάρχει αστυνομία. Γνωρίζουμε πού να απευθυνθούμε γι’ αυτό
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το πρόβλημα, αλλά δεν λέμε τίποτα ούτε κάνουμε τίποτα, γιατί φοβόμαστε. Το πρώτο είναι αυτό.
Εάν αποκαλυφθεί ότι συμβουλεύσαμε μια γυναίκα να πάει στην αστυνομία, τότε οι δύο
οικογένειες θα «σκοτωθούν» μεταξύ τους.» (713_0158, 41 ετών)
Βασιζόμενοι στις παραπάνω ιδιαιτερότητες, προτείνεται οι εμπλεκόμενοι φορείς και επαγγελματίες
να εστιάσουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας, όπου θα
συμπεριλαμβάνονται δράσεις υποστήριξης και ενδυνάμωσης των γυναικών Ρομά, ενισχύοντας και
προωθώντας την ενεργή συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Ενδεικτικά:
-

-

Ενημέρωση και διενέργεια στοχευμένων δράσεων με στόχο την προώθηση της ισότητας των
δύο φύλων αλλά και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μέσα από την παρουσίαση θετικών
προτύπων γυναικών Ρομά.
Σύσταση ομάδων με τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών με στόχο την ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση των επιβλαβών επιπτώσεων της ενδοοικογενειακής βίας και στα παιδιά.
Ενημερώσεις σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης γυναικών που
αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία.

Ο σχεδιασμός και η διάχυση των πληροφοριών και εφαρμογή των δράσεων θα πρέπει να
πραγματοποιούνται με την ενεργή συμμετοχή των διαμεσολαβητών, λαμβάνοντας υπόψη και
αναλύοντας όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με τον πληθυσμό στόχο (European Union Agency
for Fundamental Rights [FRA], 2018).

Εκτίμηση Κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες
Ως παράγοντες επικινδυνότητας λογίζονται εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου, μιας οικογένειας,
ενός ευρύτερου κοινωνικού και εργασιακού περιβάλλοντος, που αυξάνουν την πιθανότητα μία
γυναίκα Ρομά να δεχθεί ενδοοικογενειακή βία. Η εκτίμηση αυτών των παραγόντων είναι χρήσιμη
καθώς επιτρέπει στους επαγγελματίες να διαμορφώσουν ένα προφίλ για τις γυναίκες στις οποίες
προκύπτει ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να δεχθούν ενδοοικογενειακή βία και επιτρέπει την
έγκαιρη παρέμβαση τους (WHO, 2019).
Στον πίνακα 1 έγινε προσπάθεια να συνοψιστούν οι παράγοντες επικινδυνότητας που αυξάνουν την
πιθανότητα οι γυναίκες Ρομά να εκτεθούν σε ενδοοικογενειακή βία. Ελλείψει ερευνών που να
αφορούν συγκεκριμένα τις γυναίκες Ρομά, λάβαμε υπόψη την ανάλυση των παραγόντων εκείνων
που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό των κοινοτήτων Ρομά όπως αυτοί αποτυπώνονται στο
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά για την περίοδο 2017-2021, από την Ειδική
Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά. Για τους παράγοντες επικινδυνότητας που συνδέονται με
την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα – δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες - συμπεριλάβαμε τα ευρήματα της έκθεση της Action Aid τον Νοέμβριο 2018, καθώς επίσης
και των στοιχείων που προέκυψαν από την διεξαγωγή και ανάλυση της έρευνας του προγράμματος
PATTERN.

Πίνακας 1

Παράγοντες Επικινδυνότητας
Ατομικό επίπεδο

Κοινωνικό επίπεδο

Κοινοτικό επίπεδο

Νεαρή ηλικία

Συνθήκες διαβίωσης µε καλύβια,
παραπήγµατα και απουσία βασικών
υποδοµών

Αποδοχή της βίας σε
επίπεδο κοινότητας
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Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο/
αναλφαβητισµός

Απουσία δικτύου κοινωνικής
υποστήριξης

Οι επιζώντες/ασες από
ΕΒ έχουν κακή
αντιμετώπιση και
κατηγορούνται ότι είναι
δικό τους το φταίξιμο

Αναπηρία (σωματική /
νοητική)

Ελλιπής πρόσβαση σε ιατρική
φροντίδα και κοινωνικές υπηρεσίες

Αντιλήψεις για το ρόλο
της γυναίκας

Σοβαρή σωματική ή ψυχική
ασθένεια

Ελλιπής πρόσβαση στην τυπική
εκπαίδευση

Άγραφοι κανόνες που
δίνουν προνόμια στους
άνδρες και περιορίζουν
την αυτονομία των
γυναικών

Ιστορικό κακοποίησης /
έκθεση σε ενδοοικογενειακή
βία κατά την παιδική ηλικία

Αποκλεισμός από την αγορά εργασίας

Μεροληπτική πρόσβαση
σε ανθρώπινα
δικαιώματα εις βάρος
των γυναικών

οι ανεπαρκείς δεξιότητες
επίλυσης προβλημάτων ή
διαχείρισης στρεσογόνων
καταστάσεων
Προσωπικές αντιλήψεις για
τις αποδεκτές μεθόδους
τιμωρίας των παιδιών

Έκθεση στο ρατσισμό και τις
διακρίσεις

Ελλιπή ερεθίσματα
εξαιτίας κλειστών
κοινοτήτων

Διαμονή σε περιοχές με αυξημένα
ποσοστά
παραβατικότητας/εγκληματικότητας

Παραδόσεις που
αντίκεινται στα
δικαιώματα των
παιδιών, παιδικοί
/αναγκαστικοί γάμοι,
σχολική διαρροή.

Ανεπιθύμητη/πρόωρη
εγκυμοσύνη/πολλαπλές
κυήσεις ή διακοπές κύησης

Έκθεση σε κοινωνική βία

Σε περίπτωση
απόκλισης της
συμπεριφορά από τις
αποδεκτές στην
κοινότητα παραδόσεις,
συνεπάγεται και ο
αποκλεισμός από την
κοινότητα

Γάμος σε παιδική/νεαρή
ηλικία

Επαιτεία

Οικονομική εξάρτηση από
άλλα μέλη της οικογένειας
Έλλειψη γνώσης/επίγνωσης
των αποδεκτών προτύπων
συμπεριφοράς

Αίσθηση διάκρισης και ντροπής
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Στρες μειονοτήτων
Έως τώρα δεν έχει καταστεί κοινά αποδεκτός ένας γενικός όρος για τις μειονότητες9. Κατά συνέπεια
τα κράτη μέλη είναι εκείνα που αποφασίζουν για τον χαρακτηρισμό και αναγνώριση μειονοτήτων
στην επικράτεια τους. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, οι Ρομά δεν έχουν χαρακτηριστεί επίσημα ως
εθνική μειονότητα, εν τούτοις χρησιμοποιείται ο όρος μειονότητα εφόσον αποτελούν μία ομάδα η
οποία κυριαρχείται από μια μεγαλύτερη ομάδα, χωρίς όμως να αφομοιώνεται από αυτήν. Η
χρησιμοποίηση του όρου χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, ώστε να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις και ο
αποκλεισμός εις βάρος των Ρομά, αλλά και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους10.
Το στρες της πολιτισμικής προσαρμογής λειτουργεί συνεργικά με το στρες που προκαλείται από τα
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που είναι συνήθη στις μειονότητες, πολύ περισσότερο όταν
η ζωή των μειονοτήτων αυτών έχει νομαδικά χαρακτηριστικά, όπως συμβαίνει σε κάποιες κοινότητες
Ρομά και στην Ελλάδα (Κοτρώτσιου, 2014) .
Το Μοντέλο του Στρες Μειονοτήτων (Minority Stress Model), ερευνήθηκε για πρώτη φορά σε
πληθυσμούς ομοφυλοφίλων, ΛΟΑΤ το 2003 από τον Meyer. Αναφέρεται στο πρόσθετο άγχος που
αντιμετωπίζουν τα μέλη των περιθωριοποιημένων ομάδων λόγω της προκατάληψης και των
διακρίσεων που αντιμετωπίζουν. Η βίωση του είναι πρόσθετη σε αυτό του γενικού άγχους και μπορεί
να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία σε σύγκριση με άτομα που δεν το αντιμετωπίζουν (Meyer,
2003).
Η εγκυρότητα του μοντέλου εκτός ΛΟΑΤ ατόμων δεν προκύπτει από σχετικές έρευνες και
βιβλιογραφικές πηγές, παρ' όλα αυτά διακρίνονται κοινά στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω
διερεύνησης. Για παράδειγμα, μία πρόσφατη πτυχιακή εργασία διερεύνησε εάν και πώς η θεωρία
του Meyer εφαρμόζεται σε μετακινούμενους Ιρλανδούς ταξιδιώτες. Τα ευρήματα επιβεβαίωσαν ότι
το μοντέλο του Meyer βρίσκει πράγματι εφαρμογή και σε αυτή τη μειονοτική ομάδα (Darragh, 2020).
Τρεις βασικοί παράγοντες διακρίνουν το Μειονοτικό Στρες από το γενικό άγχος. Το Μειονοτικό Στρες
είναι μοναδικό11, χρόνιο και έχει κοινωνικά αίτια. Σε κοινωνικό επίπεδο, η προκατάληψη και οι
διακρίσεις αποτελούν κοινές εμπειρίες μεταξύ των μειονοτικών ατόμων και έχουν επιζήμια
αποτελέσματα για την ατομική ευημερία τους (Meyer, 2007).

9

Σύμφωνα με τον Franco Capotorti, όπως αποδόθηκε στο πλαίσιο μελέτης για τον Οργανισμό των Ηνωμένων
Εθνών www.ohchr.or ,United Nations Human Rights, Minorities under international law, 1977
με τον ορισμό «εθνική μειονότητα», η «μειονότητα» αποτελεί μια κοινότητα, η οποία:
α) βρίσκεται εγκατεστημένη στην περιοχή ενός κράτους
β) είναι μικρότερη σε αριθμό συγκριτικά με τον υπόλοιπο
πληθυσμό του κράτους
γ) τα μέλη της είναι πολίτες αυτού του κράτους
δ) τα μέλη της έχουν εθνικά, γλωσσικά ή πολιτιστικά
χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά του υπόλοιπου πληθυσμού
10
Το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισμοί έχουν ψηφίσει νόμους για τα
δικαιώματα των μειονοτήτων. Αυτά τα δικαιώματα γίνονται σεβαστά σε διαφορετικό βαθμό. Το Συμβούλιο
της Ευρώπης έχει δύο δεσμευτικά εργαλεία: τη Σύμβαση για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (ETS
No. 157, που υιοθετήθηκε το 1995) και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές γλώσσες
(ETS No. 148, που υιοθετήθηκε το 1992).
Το 1992, η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. υιοθέτησε επίσης τη Διακήρυξη για τα Δικαιώματα των Ατόμων που
ανήκουν σε Εθνικές ή Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές Μειονότητες.
11
Με τον όρο μοναδικό υποδηλώνεται ότι αποτελεί στρεσογόνο παράγοντα που βιώνεται αποκλειστικά από
τις μειονότητες.
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Σύμφωνα με την έρευνα του Meyer (1995), πάνω στο άγχος των μειονοτήτων, η συνεχής πίεση για
διατήρηση της ανθεκτικότητας12 μπορεί να οδηγήσει σε ψυχική κόπωση. Ο Meyer περιγράφει το
φαινόμενο της «αντιμετώπισης της κόπωσης» για άτομα που αντιμετωπίζουν διακρίσεις και
προκαταλήψεις, και βιώνουν μειονοτικό στρες. Αναγκάζονται να είναι πολύ πιο ανθεκτικά από
εκείνους που δεν αντιμετωπίζουν τέτοιους στρεσογόνους παράγοντες, και συνεπώς μπορεί να
εξαντληθούν με την ανάγκη από την προσπάθειά να διατηρήσουν υψηλά την ανθεκτικότητα τους
(Meyer, 1995). Σε αυτό το σημείο και σε σύνδεση με αυτό το είδος στρες, είναι σημαντικό να
σημειωθεί ότι οι Έλληνες Ρομά δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα, όπερ σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή
και περίπτωση είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνονται αντιληπτές οι ιδιαίτερες ανάγκες και τα
κοινωνικά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάριν, ενώ οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί και η
δυναμική της κοινότητας θα μπορούσαν να συγκαταλέγονται στους υποστηρικτικούς παράγοντες για
ένα άτομο ώστε να αντιμετωπίσει το μειονοτικό στρες, σε περιπτώσεις γυναικών Ρομά μπορεί να
αποτελούν εμπόδιο και επιπλέον άγχος. Με σκοπό να αποτελέσει μέρος της στρατηγικής για την
καταπολέμηση των παραγόντων που συνδέονται με διακρίσεις και στιγματισμό, η αντιμετώπιση του
μειονοτικού στρες χρειάζεται να εξεταστεί τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο
κοινότητας/ομάδας που διατηρεί τη σύνδεση της με την ευρύτερη κοινωνία.

Προστατευτικοί Παράγοντες
Κάθε άνθρωπος αναπτύσσει σε ένα βαθμό ψυχική ανθεκτικότητα που συνδέεται άμεσα με
προστατευτικούς παράγοντες (Werner, 2000). Σε ατομικό επίπεδο οι προστατευτικοί παράγοντες
περιλαμβάνουν το γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο, τις κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και τη
θετική αυτοεκτίμηση, τον βαθμός αυτονομίας και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (Allen,
1998). Σε κοινωνικό επίπεδο περιλαμβάνονται το εκπαιδευτικό πλαίσιο, η δικτύωση και η πρόσβαση
με φορείς και υπηρεσίες.
Σε περιπτώσεις όπου η σχέση μεταξύ παραγόντων επικινδυνότητας και προστατευτικών παραγόντων
είναι σε ισορροπία, τα άτομα μπορούν και διαχειρίζονται τις όποιες δύσκολες καταστάσεις και
προσαρμόζονται αναλόγως (Greenberg, 2006). Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι επαγγελματίες που
εργάζονται με γυναίκες Ρομά να στοχεύουν να εξασφαλίζουν την πρόσβαση τους στις απαραίτητες
συνθήκες, που λειτουργούν ως προστατευτικοί παράγοντες. Για παράδειγμα, η ενίσχυση της
απασχόλησης των γυναικών Ρομά, αποτελεί προστατευτικό παράγοντα σε περίπτωση
ενδοοικογενειακής βίας, αφού εξασφαλίζει οικονομική αυτονομία στις γυναίκες.

Ατομικό Επίπεδο

Κοινωνικό Επίπεδο

Κοινοτικό Επίπεδο

Ψυχική Ανθεκτικότητα

Παροχή κοινωνικών και
υγειονομικών υπηρεσιών

Διευρυμένο κοινωνικό δίκτυο

Εξασφάλιση πρόσβασης των
γυναικών Ρομά στην
εκπαίδευση και στην εργασία
(επιμορφωτικά προγράμματα)
Συμμετοχή στα κοινά
(Σύλλογοι, Πολιτική)

Αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των
μελών κοινότητας (ατομικό,
κοινωνικό, επαγγελματικό
επίπεδο)
Ύπαρξη γυναικών με ηγετικούς
ρόλους/θετικά πρότυπα

Παρακολούθηση
υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Άτυπα δίκτυα υποστήριξης
γυναικών σε περιπτώσεις
έμφυλης βίας

12

Ο όρος «ψυχική ανθεκτικότητα» υποδηλώνει μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία το άτομο εμφανίζει
θετική προσαρμογή ή την ικανότητα να διατηρήσει ή να ανακτήσει την ψυχική του υγεία μέσα σε πλαίσιο
προκλήσεων ή αντίξοων συνθηκών (Luthar & Cicchetti, 2000).
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Αντιλήψεις σχετικά με την
ισοτιμία ανδρών - γυναικών

Άμεση διασύνδεση με τον
κοινωνικό ιστό, παράλληλες
δράσεις στις ομάδες στόχος

Εργασία/απασχόληση

Προγράμματα υποστήριξης σε
νέους γονείς που
δυσκολεύονται στην
ανατροφή του παιδιού τους.

Δημιουργία συλλόγων και
δικτύων για την προώθηση των
ιδιαίτερων πολιτισμικών
χαρακτηριστικών (μουσική,
κουζίνα, παραδοσιακά
επαγγέλματα)

7. Διαχείριση περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας σε γυναίκες
Ρομά
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας πρέπει να είναι πολυτομεακή. Οφείλει
να στοχεύει στην αντιμετώπιση των άμεσων πρακτικών αναγκών των γυναικών που υφίστανται
ενδοοικογενειακή βία, παρέχοντας μακροπρόθεσμη παρακολούθηση και υποστήριξη. Εστιάζοντας
στην αλλαγή των πολιτιστικών κανόνων και αντιλήψεων που προωθούν την αποδοχή και σε κάποιες
περιπτώσεις ενθαρρύνουν τη βία κατά των γυναικών.
Οι όποιες προσεγγίσεις και στρατηγικές θα πρέπει να διέπονται από βασικές ανθρωπιστικές αρχές.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, οφείλουν να καθοδηγούνται από
τέσσερις ανθρωπιστικές αρχές που κατοχυρώνονται με δύο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης: την
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 46/182 (1999) και την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 58/114
(2004). Αυτές οι ανθρωπιστικές αρχές περιλαμβάνουν τον ανθρωπισμό, την ουδετερότητα, την
αμεροληψία και την ανεξαρτησία.

Ανθρωπισμός

Ουδετερότητα

Αμεροληψία

Ανεξαρτησία

Ο ανθρώπινος πόνος
πρέπει να
αντιμετωπίζεται
οπουδήποτε και αν
απαντάται. Ο σκοπός
των ανθρωπιστικών
δράσεων είναι η
προστασία της ζωής
και της υγείας καθώς
και η διασφάλιση του
σεβασμού κάθε
ανθρώπινου όντος.

Οι ανθρωπιστικοί
φορείς δεν πρέπει να
παίρνουν θέση υπέρ
της μιας ή της άλλης
πλευράς κατά τις
εχθροπραξίες ή να
εμπλέκονται σε
πολιτικές,
θρησκευτικές,
φυλετικές ή
ιδεολογικές διαμάχες.

Οι ανθρωπιστικές
δράσεις πρέπει να
λαμβάνουν χώρα με
βάση την ανάγκη, και
μόνο αυτή, δίνοντας
προτεραιότητα στις
πλέον επείγουσες
περιπτώσεις κινδύνου
και χωρίς διακρίσεις
λόγω εθνικότητας,
φυλής, φύλου,
θρησκευτικών
πεποιθήσεων,

Οι ανθρωπιστικές
δράσεις πρέπει να
είναι ανεξάρτητες από
τους πολιτικούς,
οικονομικούς,
στρατιωτικούς ή
άλλους στόχους που
μπορεί να έχουν
κάποιοι παράγοντες
σχετικά με τις
περιοχές όπου
υλοποιούνται
ανθρωπιστικές
δράσεις.13

Απόσπασμα από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (ΓΣΑΥ). 2012. ‘OCHA on Message:
Humanitarian Principles’,https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_HumPrinciple_English.pdf
13
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κοινωνικής τάξης ή
πολιτικής άποψης.
• Ασφάλεια: Η ασφάλεια της επιζήσασας και των προστατευόμενων μελών της αποτελεί
προτεραιότητα σε όλα τα στάδια της όποιας παρέμβασης.
• Εμπιστευτικότητα/απόρρητο14: Οι επιζήσασες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν που θα μιλήσουν
και ποιες πληροφορίες είναι έτοιμες να μοιραστούν τη δεδομένη στιγμή.
• Σεβασμός: Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να εφαρμόζονται με σεβασμό στις εκάστοτε επιλογές και
επιθυμίες των Γυναικών Ρομά. Ο ρόλος των επαγγελματιών είναι να παρέχουν πληροφορίες και να
διευκολύνουν την πρόσβαση των γυναικών Ρομά σε υπηρεσίες και δικαιώματα, με τρόπο
αντικειμενικό.
• Η Αρχή της μη διάκρισης: Οι γυναίκες Ρομά θα πρέπει να τυγχάνουν ισότιμης και δίκαιης
μεταχείρισης ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού
ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού γνωρίσματος.
• Οι ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της αμεροληψίας, της ανεξαρτησίας και της
ουδετερότητας πρέπει να περιλαμβάνονται στις όποιες παρεμβάσεις με τρόπο που να εξασφαλίζεται
η πρόσβαση σε υπηρεσίες για τις γυναίκες Ρομά.
• Μη Πρόκλησης Βλάβης: Σε κάθε στάδιο σχεδιασμού ή εφαρμογής ενός προστατευτικού
μηχανισμού για γυναίκες Ρομά που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία, σημαντικό κομμάτι της
αξιολόγησης κάθε πλάνου αφορά η αρχή μη πρόκλησης περαιτέρω βλάβης ως αποτέλεσμα των
ενεργειών των υποστηρικτικών υπηρεσιών.
• Διασφάλιση του Βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών: Τα παιδιά και οι έφηβοι, τα κορίτσια και
τα αγόρια που είναι επιζώντες / επιζήσασες σεξουαλικής και έμφυλης βίας έχουν το δικαίωμα να
αξιολογούν και να καθορίζουν τα συμφέροντά τους και η επιθυμία τους θα πρέπει να
συνυπολογίζεται στις όποιες δράσεις, καθώς και σε όλες τις αποφάσεις, που τα επηρεάζουν ανάλογα
με το επίπεδο ωριμότητας τους (UNFPA, 2015).
Οι μέχρι τώρα ευρωπαϊκές έρευνες για την καταγραφή της έκτασης του φαινομένου της
ενδοοικογενειακής βίας σε γυναίκες Ρομά (UN Women, 2019), αποτυπώνουν μία ζοφερή κατάσταση
μέσα από στοιχεία που σχετίζονται με τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης, τη σχολική διαρροή,
οικονομική κατάσταση, την περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας καθώς και τον

14

Η αρχή της εμπιστευτικότητας αφορά στην διασφάλιση του απορρήτου προς όφελος του ατόμου που
παρέχει πληροφορίες για το ίδιο ή για τρίτο πρόσωπο. Η αρχή της εμπιστευτικότητας δεσμεύει τους
επαγγελματίες και διασφαλίζεται με τους εκάστοτε επαγγελματικούς κώδικες δεοντολογίας.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4619/2019 ΦΕΚ 95/Α/11-6-2019 Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.Νόμος 4619/2019 - ΦΕΚ
95/Α/11-6-2019 - Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.(Ποινικός Κώδικας Κωδικοποιημένος)
Το απόρρητο μπορεί να αρθεί σύμφωνα με το Άρθρο 371 - Ποινικός Κώδικας - Παραβίαση επαγγελματικής
εχεμύθειας 4. Η πράξη δεν είναι άδικη και μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος απέβλεπε στην εκπλήρωση
καθήκοντός του ή στη διαφύλαξη έννομου ή για άλλο λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος
δημόσιου ή του ίδιου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά.
Ν. 3727/2008, Κεφάλαιο Α’, ά. 2, § 3: Οι επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά και πιστεύουν εύλογα
ότι ένα παιδί κακοποιείται σεξουαλικά ή το εκμεταλλεύονται σεξουαλικά επιτρέπεται να άρουν το απόρρητο
και να αναφέρουν το συμβάν ή τις υποψίες τους στις Αρχές.
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επαγγελματικό και κοινωνικό αποκλεισμό (Andrei, Martinidis, & Tkadlecova, 2014). Αν και είναι
πολλοί οι παράγοντες που δεν ευνοούν την καταγραφή περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας σε
γυναίκες Ρομά, στην Ελλάδα εντοπίζονται δύο κυρίως λόγοι. Κατά πρώτον, οι Ρομά είναι Έλληνες
πολίτες, οπότε δεν υπάρχει ξεχωριστή καταγραφή όταν απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Επιπλέον, όπως προκύπτει και από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων στα πλαίσια του
προγράμματος PATTERN15, οι γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα σπανίως απευθύνονται σε αρμόδιες
υπηρεσίες για ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Βασικά Στάδια Διαχείρισης Περίπτωσης
Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά στάδια διαχείρισης περίπτωσης όπως περιγράφονται σε διάφορα
εγχειρίδια που αφορούν επαγγελματίες. Στη συγκεκριμένη έκδοση βασιστήκαμε στον Πρακτικό
Οδηγό Διαχείρισης Περιπτώσεων του Υπουργείου Κοινωνικής και Οικογενειακής Ανάπτυξης της
Σιγκαπούρης (Ministry of Social and Family Development of Singapore, 2021).
1. Το πρώτο στάδιο αφορά την ενημέρωση του επαγγελματία σχετικά με το περιστατικό
ενδοοικογενειακής βίας· είτε με τη μορφή παραπομπής από άλλο φορέα ή επαγγελματία, είτε με τη
μαρτυρία της επιζήσασας ή κάποιου άλλου προσώπου.
2. Το δεύτερο στάδιο αφορά τη δομημένη διαδικασία εκτίμησης και αξιολόγησης των πληροφοριών
σχετικά με το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Αρμόδιοι είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί, αν και
συχνά κρίνεται αναγκαία και η εμπλοκή άλλων ειδικοτήτων για την συνεκτίμηση διαφορετικών
παραγόντων. Προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση ενός ασφαλούς πλαισίου, καθώς και η
ενημέρωση των γυναικών για όλες τις διαθέσιμες επιλογές που έχουν, για τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα τους.
3. Το τρίτο στάδιο αφορά τον σχεδιασμό ενός πλάνου παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
στοιχεία και τις πληροφορίες, σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες και την συμβολή του
διαπολιτισμικού μεσολαβητή. Ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το στάδιο είναι η συναίνεση του
περιστατικού και η εξασφάλιση από μέρος του επαγγελματία ότι το πλάνο ανταποκρίνεται στις
επιθυμίες του, χωρίς να θέτει το ίδιο ή άλλα εξαρτώμενα μέλη (παιδιά) σε κίνδυνο. Σε κάθε στάδιο
της παρέμβασης θα πρέπει να αξιολογείται από τον κοινωνικό λειτουργό, το κατά πόσο η γυναίκα
καταλαβαίνει πλήρως την διαδικασία.
4. Το τέταρτο στάδιο αφορά την εφαρμογή του πλάνου παρέμβασης. Στο στάδιο αυτό μπορεί να
περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών από τον φορέα που έγινε η καταγραφή, παραπομπή σε άλλες
υπηρεσίες (υγειονομικές, ξενώνα κακοποιημένων, συμβουλευτικό κέντρο για νομική υποστήριξη).
Συνοδείες σε αρμόδιους φορείς όπως αστυνομία, εισαγγελικές αρχές, ιατροδικαστική υπηρεσία).
5. Το πέμπτο στάδιο αφορά την παρακολούθηση της περίπτωσης και αξιολόγησης της παρέμβασης
τόσο από την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών αλλά και από την ίδια την εξυπηρετούμενη, με σκοπό
την καταγραφή πεδίων που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γυναικών Ρομά καθώς και
προτάσεις βελτίωσης τους.
6. Το έκτο στάδιο αφορά το κλείσιμο της περίπτωσης, σε αυτό το στάδιο είτε έχουν ακολουθηθεί όλα
τα παραπάνω βήματα και δεν εμπλέκεται πλέον η υπηρεσία μας στη διαχείριση της συγκεκριμένης
περίπτωσης είτε έχει παρέλθει το διάστημα που έχει οριστεί εσωτερικά στην υπηρεσία χωρίς
επικοινωνία/συνεργασία με την εξυπηρετούμενη για να θεωρείται ενεργή περίπτωση.

15
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8. Στρατηγικές πρόληψης
Σκοπός της πρωτοβάθμιας πρόληψης είναι η αντιμετώπιση και μείωση των περιστατικών
ενδοοικογενειακής βίας και η προώθηση της ισότητας των φύλων, ενώ σε δευτεροβάθμιο επίπεδο
αφορά τη στόχευση στους πιθανούς θύτες (VicHealth, 2007). Oι παρεμβάσεις σε επίπεδο ομάδας
που αφορούν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες και απευθύνονται σε ολόκληρη την κοινότητα
θεωρούνται ως αποτελεσματικές. Επίσης σε επίπεδο πρόληψης χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις
στοχευμένες σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους μέσα στην κοινότητα.
Η κοινοτική προσέγγιση εξασφαλίζει και προωθεί την ενεργή συμμετοχή των γυναικών Ρομά στην
ανάπτυξη στρατηγικών που σχετίζονται με την προστασία τους και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων
τους. Θα πρέπει να προβλέπεται η διαβούλευση με τις γυναίκες σε όλα τα στάδια της παροχής
προστασίας τόσο για τον έγκαιρο εντοπισμό κινδύνων αλλά και για τον σχεδιασμό μέτρων
προστασίας (FRA, 2018).
Στα πλαίσια του προληπτικού σχεδιασμού και τη λήψη μέτρων για την προστασία των γυναικών Ρομά
από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας θα πρέπει να διασφαλίζονται οι συνθήκες αναφοράς ώστε
οι επιζήσασες να μπορούν να αναφέρουν τα περιστατικά και να έχουν άμεση και χωρίς διακρίσεις
πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποστήριξη, που να ανταποκρίνονται με σεβασμό στην κουλτούρα και
τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των Ρομά (SOLWODI, 2019, σελ. 39).
Η θεσμοθέτηση μέτρων για την μείωση της σχολικής διαρροής και η ενίσχυση των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων με υλικό και δράσεις στοχευμένα στην ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ζητήματα
βίας και ισοτιμίας των φύλων αναμένεται να έχει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα
θετικά αποτελέσματα στην μείωση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και την ενημέρωση
τους σχετικά με τα δικαιώματα τους (SOLWODI, 2019, σελ. 48).
Η προώθηση της συμμετοχής των κοινοτήτων Ρομά στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την
αξιολόγηση στρατηγικών πρόληψης με τρόπο κατανοητό στους ίδιους είναι σημαντική, καθώς
επιτρέπει στα μέλη της κοινότητας την αναγνώριση και αποτύπωση των γνώσεων και των εμπειριών
τους με σκοπό την αλλαγή σε ζητήματα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε κάθε
προσπάθεια θα πρέπει να ενισχύεται και να διασφαλίζεται η συμμετοχή στο συντονισμό και από
γυναίκες και από άνδρες (SOLWODI, 2019, σελ. 48-49).
Ενώ τα προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης επικεντρώνονται σε καταστάσεις πριν από ένα βίαιο
περιστατικό, η τριτοβάθμια πρόληψη ασχολείται με προληπτικά μέτρα αφού έχει συμβεί βία. Ο
σκοπός αυτού του τύπου πρόληψης είναι να αποφευχθεί η επανεμφάνιση της βίας (VicHealth, 2007).
Συνήθως αφορά το κομμάτι της χρόνιας παρακολούθησης και υποστήριξης των γυναικών με σκοπό
την ενδυνάμωση και την αυτονόμηση τους, ώστε να μειωθούν οι επιβαρυντικοί παράγοντες που
συμβάλλουν στην έκθεση τους σε ενδοοικογενειακή βία. Ένα όχι τόσο γνωστό μοντέλο στην Ελλάδα
αφορά τις στρατηγικές παρέμβασης για τους θύτες.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 2011, υποχρεούνται να θεσπίσουν
προγράμματα για τους θύτες, τα οποία να δύνανται να εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα
παρέμβασης, όπως ψυχοθεραπευτικά ή συμπεριφορικά. Ενδεικτικά, η θεραπεία συμπεριφορικών
μεταβολών μπορεί να περιλαμβάνει έναν συνδυασμό ατομικής και ομαδικής εργασίας με τους θύτες
προκειμένου να κατανοήσουν οι ίδιοι την κακοποιητική συμπεριφορά τους, αλλά και να
ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τον ενεργό ρόλο τους στη χρήση βίας. (SOLWODI, 2019, σελ. 48-49).
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Στην Ελλάδα υλοποιείται Πρόγραμμα για θύτες ενδοοικογενειακής βίας. Το Ειδικό Συμβουλευτικό –
Θεραπευτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται στα πλαίσιο της Ποινικής Διαμεσολάβησης έτσι όπως
περιγράφεται στο Ν.3500/2006 (ΦΕΚ 232 Α΄/2006), κεφ. Δ΄16. και απευθύνεται σε άτομα που έχουν
εκδηλώσει βία σε άλλα μέλη της οικογένειας τους. Παρέχει συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική
υποστήριξη, με κύριο σκοπό την προστασία του θύματος και την αλλαγή συμπεριφοράς του θύτη.
Η στόχευση αφορά στην αλλαγή των αντιλήψεων για τη βία και το αίσθημα εξουσίας και ελέγχου, τη
διαχείριση του θυμού. Επίσης, γίνονται δράσεις με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ενώ παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με τη ισότητα των φύλων, με
απώτερο σκοπό την πρόληψη και αποφυγή μελλοντικών βίαιων πράξεων.
Η ενδοοικογενειακή βία που δέχονται οι γυναίκες Ρομά προέρχεται κυρίως από άνδρες και λιγότερο
από γυναίκες όπως προκύπτει από την έρευνα μας (PATTERN, 2021). Ως εκ τούτου οι άνδρες Ρομά
αποτελούν ομάδα στόχο για τις δράσεις πρόληψης και θα πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή τους σε
προγράμματα επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι
άνδρες Ρομά κατέχουν ρόλους εξουσίας μέσα στην κοινότητα και στην οικογένεια και είναι αυτοί
που λαμβάνουν αποκλειστικά τις αποφάσεις που αφορούν τις γυναίκες της ευρύτερης οικογένειας,
αν για παράδειγμα θα συνεχίσουν την εκπαίδευση, πότε και ποιον θα παντρευτούν, πόσα παιδιά
επιθυμούν κλπ. είναι αυτοί που παρουσιάζονται από τις γυναίκες Ρομά ως ”αυτοί που γνωρίζουν”.
Ειδικά σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, όπου οι μειωμένες επαγγελματικές
ευκαιρίες έχουν ως αποτέλεσμα τη φτώχεια, θα ήταν σκόπιμο να ενισχύονται ισότιμα τα δύο φύλα
έχοντας πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ενίσχυσης δεξιοτήτων.

9. Νομικό πλαίσιο17 και πολιτικές κατά της ενδοοικογενειακής
βίας
Οι Ελληνικές αρχές έχουν αναπτύξει στρατηγικές και εθνικά σχέδια δράσης κατά της βίας των
γυναικών σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές
διεθνών οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα Ηνωμένα Έθνη. Η Ελλάδα, θέτει
τους εξής στόχους, ως βασικές προτεραιότητες του ΕΣΔΓΕΑ18, για την περίοδο
2020-2024:
- Πρόληψη και προστασία από τις ένοπλες συγκρούσεις καθώς και από κάθε μορφής βία,
έμφυλη, σεξουαλική και ενδοοικογενειακή, που εκδηλώνεται ιδίως κατά μελών ευπαθών
ομάδων, όπως οι μετανάστριες, οι αιτούσες διεθνή προστασία και οι δικαιούχοι διεθνούς
προστασίας, στο πλαίσιο ενόπλων συγκρούσεων ή πέραν αυτών, με έμφαση στη προστασία
της γενετήσιας και αναπαραγωγικής υγείας και των σχετικών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερη
έμφαση αποδίδεται στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών
ενδοοικογενειακής βίας, ιδίως μετά τη ραγδαία επιδείνωση αυτών λόγω των περιοριστικών
μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
- Αποκατάσταση και ενδυνάμωση των θυμάτων, που επιβίωσαν από ένοπλες συγκρούσεις και
έμφυλη, σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με τις ατομικές τους εμπειρίες και
16

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχετική νομοθεσία βλέπε ενότητα στο παρόν Νομοθεσία.
Το τμήμα που αφορά το νομικό πλαίσιο έχει χρησιμοποιηθεί αυτούσιο από την εθνική έκθεση -Ελλάδα στα
πλαίσια του προγράμματος PATTERN
https://www.projectpattern.eu/wpcontent/uploads/2021/03/patternD2.2_national_report_KMOP_fv_GR.pdf
18
Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια-ΕΣΔΓΕΑ
(2020-2024) Ανακτήθηκε από http://www.opengov.gr/ypex/?p=873 3/8/2021
17
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ανάγκες. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών.
Ισόρροπη κατά φύλο αντιπροσώπευση, συμμετοχή και ηγεσία στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, με έμφαση στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας και της
άμυνας.
Ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης στην δημόσια και ιδιωτική ζωή, μέσω της ενίσχυσης
της ικανότητας ανταπόκρισης της δημόσιας διοίκησης σε ζητήματα, που άπτονται της
εφαρμογής της Ατζέντας ΓΕΑ και της ουσιαστικής έμφυλης ισότητας, της προώθησης αυτών
σε διμερές, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της ευαισθητοποίησης της
ελληνικής κοινωνίας.

Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια-ΕΣΔΓΕΑ
(2020-2024), προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις μέσω του Πυλώνα III: Προστασία των γυναικών
και κοριτσιών από την έμφυλη, σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία, συμπεριλαμβανομένης της
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κατάχρησης, καθώς και από άλλες παραβιάσεις του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα:
- Συστηματική καταγραφή και διαχείριση των περιστατικών έμφυλης, σεξουαλικής και
ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την διευκόλυνση της απρόσκοπτης, ίσης και χωρίς
διακρίσεις πρόσβασης των θυμάτων στους μηχανισμούς απόδοσης δικαιοσύνης.
- Καθιέρωση τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας του δικτύου δομών για την πρόληψη
και καταπολέμηση της έμφυλης, σεξουαλικής και ενδοοικογενειακής βίας και παραπομπής
των θυμάτων σε αυτό.
Πυλώνας IV: Ανακούφιση και ανάκαμψη γυναικών και κοριτσιών, που επιβίωσαν από ένοπλες
συγκρούσεις και έμφυλη, σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία. Πιο συγκεκριμένα:
- Ανακούφιση, ιατροφαρμακευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των θυμάτων έμφυλης,
σεξουαλικής και ενδοοικογενειακής βίας και αποκατάσταση της στιγματοποίησης αυτών,
μέσω της ουσιαστικής διευκόλυνσης της ίσης πρόσβασης στους κατάλληλους μηχανισμούς
ανάκαμψης και ανακούφισης.
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων
Άξονας Προτεραιότητας 1: Πρόληψη και καταπολέμηση έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας
«Δράση 1.4.2: Πρόληψη και αντιμετώπιση εξακολουθητικής παρακολούθηση/stalking, FGMακρωτηριασμός γυναικείων οργάνων, πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι).
o Ετήσια εξειδικευμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε κάθε μία μορφή βίας κατά
των γυναικών της δράσης 1.4.2.
o Συναντήσεις με ομάδες στόχου σχετικά με τον ΑΓΓΟ και τους πρόωρους γάμους με στόχο την
εξάλειψή τους
o Ενημέρωση για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα γυναικών προσφύγων,
μεταναστριών, αιτουσών ασύλου και των παιδιών τους
o Ενημέρωση πληθυσμών Ρομά για τους πρόωρους και εξαναγκαστικούς γάμους και τις προβλέψεις
του ελληνικού δικαίου, καθώς και για τα δικαιώματα του παιδιού
o Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για την εξακολουθητική παρακολούθηση
o Νομοθετικές προτάσεις για πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο ενάντια στην εξακολουθητική
παρακολούθηση» (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 2021)
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Η ελληνική νομοθεσία για τη βία κατά των γυναικών, όπως περιγράφεται παρακάτω, προβλέπει για
όλες τις γυναίκες ίση μεταχείριση, ανεξάρτητα από το νομικό, εθνικό ή κοινωνικό τους καθεστώς. Ο
νόμος, εντούτοις, αναγνωρίζει την ευάλωτη κατάσταση ορισμένων γυναικών από την άποψη ότι
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα βίας. Οι παράγοντες ευαλωτότητας αφορούν τις
συνθήκες διαβίωσης και την περιορισμένη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές
υπηρεσίες και την επίσημη εκπαίδευση. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, οι γυναίκες Ρομά
θεωρούνται πιο ευάλωτες περιπτώσεις θυμάτων βίας19.
Νόμος 4604/2019 για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και
καταπολέμηση της έμφυλης βίας»
Ο Νόμος 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/26-3-2019) ορίζει για πρώτη φορά ένα ανεξάρτητο θεσμικό
πλαίσιο για την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, το
οποίο διέπεται από μία συνολική θεώρηση των σχέσεων μεταξύ των φύλων και χωρίς να
αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως «ειδική κατηγορία». Σε ό,τι αφορά τη βία κατά των γυναικών, ο νόμος
προβλέπει ότι:
• Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) είναι
αρμόδια για τον συντονισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών
και μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης κάθε μορφής βίας που καλύπτεται από τη Σύμβαση του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και
της ενδοοικογενειακής βίας γνωστή και ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (Άρθρο 3).
• Οι Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας συνεργάζονται με τις δομές του Δικτύου της Γενικής
Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) για την πρόληψη και
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών (Άρθρο
6).
• Οι Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των Φύλων συνεργάζονται με τις δομές του Δικτύου της
Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) για την πρόληψη
και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, στην περιφέρεια, καθώς και με φορείς της κοινωνίας
των πολιτών (Άρθρο 7).
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Νόμος 4019/2011 (ΦΕΚ 216/A)
α) «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού»: γενικά, είναι οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην
κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε
εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής ή νοητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων,
τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας.
β) Οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
i) Στις «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» και ii) Στις «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού».
i) «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού»: ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική
και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε
αυτές ανήκουν άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή
απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες.
ii) «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού»: ανήκουν oι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική
θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια.
Σε αυτές ανήκουν ενδεικτικά οι άνεργοι νέοι, οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών, οι
μακροχρόνια άνεργοι, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες
θύματα κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, τα
άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.
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• Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) επιβραβεύει
τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που διακρίνονται για την εφαρμογή πολιτικών
που προωθούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους κατά τρόπο που συμβάλει στην πρόληψη της
έμφυλης βίας και αποθαρρύνει τη βία κατά των γυναικών και τον σεξισμό με τη χορήγηση «Σήματος
Ισότητας» (Άρθρο 21).
• Το σύστημα λειτουργίας του Δικτύου Δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας
και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών (Άρθρα 25 έως 30).
Νόμος 4531/2018 I) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και
την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας. Με τον Νόμο 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/5-4-2018), το Ελληνικό Κοινοβούλιο
επικύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της
Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), η
επικύρωση της οποίας επέφερε τροποποιήσεις του Νόμου 3500/2006 για την αντιμετώπιση της
ενδοοικογενειακής βίας, του Ποινικού Κώδικα και λοιπών διατάξεων. Οι κανονισμοί που
θεσπίστηκαν για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης
περιλαμβάνουν:
• την ενίσχυση της ποινικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων που
διαπράττονται κατά των γυναικών (Άρθρο 315Β του Ποινικού Κώδικα για ακρωτηριασμό γυναικείων
γεννητικών οργάνων, παρ. 1 του Άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα για την παραμονευτική καταδίωξη)
• την κατάργηση της άκρως αναχρονιστικής διάταξης της παρ. 3 του Άρθρου 339 του Ποινικού
Κώδικα, που προέβλεπε ότι αν ο υπαίτιος και το ανήλικο θύμα παντρευτούν δεν ασκείται ποινική
δίωξη.
• την τροποποίηση του Νόμου 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία με στόχο την ευρύτερη
και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του.
Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του Ν.3500/2006, σκοπός του είναι η αντιμετώπιση
του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, στη βάση των αρχών της ελευθερίας, της
αυτοδιαθέσεως και της αξιοπρέπειας του ατόμου, ώστε να ενισχυθεί η αρμονική συμβίωση των
προσώπων στο πλαίσιο της οικογένειας, θύματα του φαινομένου αυτού είναι πρωτίστως οι γυναίκες,
αλλά και οι ανήλικοι, οι υπερήλικοι, καθώς και οι ανάπηροι.
«Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης είναι η υποβολή
ανεπιφύλακτης δήλωσης εκ μέρους του προσώπου στο οποίο αποδίδεται η τέλεση του εγκλήματος,
ότι είναι πρόθυμο σωρευτικά:
α) να υποσχεθεί ότι δεν θα τελέσει στο μέλλον οποιαδήποτε πράξη ενδοοικογενειακής βίας (λόγος
τιμής) και ότι, σε περίπτωση συνοίκησης, δέχεται να μείνει εκτός οικογενειακής κατοικίας για εύλογο
χρονικό διάστημα, εάν το προτείνει το θύμα. Για την υπόσχεση αυτή συντάσσεται έκθεση κατά τα
άρθρα 148 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
β) να παρακολουθήσει Ειδικό Συμβουλευτικό - Θεραπευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της
ενδοοικογενειακής βίας σε δημόσιο φορέα, σε όποιον τόπο και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται
τούτο αναγκαίο από τους αρμόδιους θεραπευτές. Ο υπεύθυνος του προγράμματος πιστοποιεί την
ολοκλήρωση της παρακολούθησής του. Το σχετικό πιστοποιητικό επισυνάπτεται στο φάκελο της
δικογραφίας. Αναφέρονται δε σε αυτό, αναλυτικά, το αντικείμενο του συμβουλευτικού –
θεραπευτικού προγράμματος και ο αριθμός των συνεδριών που παρακολούθησε ο ενδιαφερόμενος.
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γ) να άρει ή να αποκαταστήσει, εφόσον είναι δυνατόν, αμέσως τις συνέπειες που προκλήθηκαν από
την πράξη και να καταβάλει εύλογη χρηματική ικανοποίηση στον παθόντα. (Άρθρ. 11)»20

• την τροποποίηση του Νόμου 3811/2009 για την Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης με στόχο την
ευχερέστερη πρόσβαση των θυμάτων στην αποζημίωση που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.
• την τροποποίηση του Νόμου 2168/1993 περί όπλων, προκειμένου να μην χορηγούνται άδειες
σε όσους διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας.
• την προστασία αλλοδαπών που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας από απέλαση και το
δικαίωμα να καταγγείλουν τη βία που υπέστησαν στις αρμόδιες αρχές.
• τον ορισμό της Γενικής Γραμματείας για την Ισότητα των Φύλων ως αρχή παρακολούθησης της
Σύμβασης.
Νόμος 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. H
κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης με τον Νόμο 4531/2018 επέφερε τις εξής
τροποποιήσεις στον Νόμο 3500/2006:
• Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Νόμου 3500/2006, μετά τη λέξη «συζύγους»
προστίθεται η φράση «ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης».
• Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Νόμου 3500/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στους μόνιμους συντρόφους και στα
τέκνα, κοινά ή ενός εξ αυτών, στους τέως συζύγους, στα μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί,
καθώς και στους τέως μόνιμους συντρόφους».
• Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του Νόμου 3500/2006 προστίθεται τελευταίο
εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της παρακολούθησης του προγράμματος
εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 13.»
• Το άρθρο 16 του Νόμου 3500/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν οι πράξεις των άρθρων 6, 7 και 9 του παρόντος στρέφονται κατά ανηλίκου, η έναρξη της
προθεσμίας παραγραφής αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος και για ένα έτος μετά,
εφόσον πρόκειται για πλημμέλημα, και για τρία έτη μετά, εφόσον πρόκειται για κακούργημα.»
• Η παρ. 1 του άρθρου 18 του Νόμου 3500/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση διαπράξεως εγκλήματος ενδοοικογενειακής βίας είναι δυνατόν, αν υπό τις
συγκεκριμένες συνθήκες κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας
του θύματος, να επιβληθούν στον κατηγορούμενο, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται,
περιοριστικοί όροι, όπως ιδίως η απομάκρυνσή του από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του,
η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του θύματος, κατοικίες στενών

20

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα για θύτες ενδοοικογενειακής βίας δείτε
παρακάτω
https://ekka.org.gr/index.php/el/programma-gia-thytes-endooikogeneiakis-vias ανακτήθηκε 8/7/2021
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/g-oikovia-eis.pdf

25

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας. Όποιος παραβιάζει τον
περιοριστικό όρο που του έχει επιβληθεί τιμωρείται με φυλάκιση.»
• Η παρ. 2 του άρθρου 18 του Νόμου 3500/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο περιοριστικός όρος που έχει επιβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
παραγράφου είναι δυνατόν να ανακληθεί, αντικατασταθεί ή τροποποιηθεί από το αρμόδιο δικαστικό
όργανο που τον επέβαλε, με αίτηση αυτού στον οποίο επιβλήθηκε ή του θύματος, στην οποία
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η ανάκληση, αντικατάσταση ή τροποποίησή του
ή και αυτεπαγγέλτως αν εκλείψουν οι λόγοι επιβολής ή προκύψει λόγος αντικατάστασης του όρου.
Το δικαστικό όργανο αποφαίνεται αφού ακούσει το θύμα και αυτόν στον οποίο επιβλήθηκε ο
περιοριστικός όρος» (ΓΓΟΠΙΦ, 2020).
Ανακεφαλαιώνοντας, η Ελλάδα έχει εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την
ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών και προσπαθεί να εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα
για τη διασφάλιση της προστασίας όλων των γυναικών.

10.

Εμπιστευτικότητα – Επαγγελματικό Απόρρητο

Οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στην διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας οφείλουν
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, τις αρμοδιότητες
όπως αυτές καταγράφονται στην περιγραφή καθηκόντων τους ή/και προβλέπονται από τις
αρμοδιότητες του φορέα που απασχολούνται. Επιπρόσθετα, αναλόγως με την επαγγελματική τους
ιδιότητα, θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τον εκάστοτε κώδικα δεοντολογίας.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε κώδικα δεοντολογίας (π.χ. των ψυχολόγων, ιατρών, κοινωνικών
λειτουργών και σχετικά πρόσφατα των διαμεσολαβητών Ρομά) εμπεριέχεται ενότητα που αφορά το
απόρρητο και η αρχή της εμπιστευτικότητας, αντιλαμβανόμαστε ότι το απόρρητο θεωρείται υψίστης
σημασίας για όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται με θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό
σημαίνει ότι οι επαγγελματίες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν σε κανέναν και σε καμία στιγμή
οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης με θύματα
ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό δεν είναι μόνο θεμελιώδες δικαίωμα των γυναικών Ρομά (Charter of
Fundamental Rights of the European Union, 2012, Article 7), αλλά και απαραίτητο για τη διασφάλιση
της ασφάλειάς τους (Washington State Coalition Against Domestic Violence, 2007). Οι επαγγελματίες
θα πρέπει να εξηγήσουν στις γυναίκες Ρομά ότι οι πληροφορίες τους θα παραμείνουν εμπιστευτικές,
αλλά και να τις ενημερώσουν για τα πλαίσια του απορρήτου (δηλαδή, πότε έχουν υποχρέωση να το
άρουν (Elger et al., 2015).
Η εξασφάλιση γραπτής συγκατάθεσης από τη γυναίκα Ρομά για την επεξεργασία των δεδομένων της,
στην οποία αναφέρονται με σαφή τρόπο οι υποχρεώσεις και τα όρια της εμπιστευτικότητας, είναι ο
πιο απλός τρόπος για τους επαγγελματίες να εξαλείψουν κάθε πιθανή αμφιβολία ότι ενεργούν
νόμιμα και σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους καθήκοντα (Data Protection Working Party, 2018,
άρθρο 29). Η γραπτή συναίνεση είναι υψίστης σημασίας για την οικοδόμηση μιας σχέσης
εμπιστοσύνης και την ενθάρρυνση των γυναικών Ρομά να καταγγέλλουν και να αναζητούν βοήθεια,
λαμβάνοντας υπόψη τη δυσπιστία και τον σκεπτικισμό τους προς τους επαγγελματίες και τις
δημόσιες αρχές (Perista, 2021). Επιπλέον, οι επαγγελματίες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
σε περιπτώσεις όπου το απόρρητο μπορεί να αρθεί ακούσια και να προκαλέσει βλάβη. Για
παράδειγμα, όταν αλληλεπιδρούν με άλλα μέλη της οικογένειας της γυναίκας Ρομά,
συμπεριλαμβανομένου του θύτη.
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Παρ 'όλα αυτά, πρέπει να έχουν κατά νου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η τήρηση του απορρήτου
και η μη έγκυρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών μπορεί να θέσει τα θύματα σε μεγαλύτερο κίνδυνο
(Department of Health and Social Care, 2017). Τι γίνεται εάν ένας επαγγελματίας θεωρήσει ότι η ζωή
μιας γυναίκας Ρομά κινδυνεύει; Υπό ποιες συνθήκες απαιτείται να αποκαλύψει πληροφορίες στις
δημόσιες αρχές;
Στο πλαίσιο της άρσης του απορρήτου και της ανταλλαγής πληροφοριών στις δημόσιες αρχές, δύο
στοιχεία του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [GDPR] 2016/679 της ΕΕ (2016) απαιτούν
την προσοχή των επαγγελματιών. Πρώτον, ο GDPR καλύπτει την επεξεργασία δεδομένων και η
ανταλλαγή πληροφοριών ενσωματώνεται στον ορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 4.2, σελ.33). Έτσι, οι
αρχές του GDPR ισχύουν για οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών με δημόσιες αρχές ή άλλες
υπηρεσίες. Αυτές οι αρχές είναι (α) η νομιμότητα, η δικαιοσύνη και η διαφάνεια, (β) ο περιορισμός
του σκοπού, (γ) η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, (δ) η ακρίβεια, (ε) ο περιορισμός της
αποθήκευσης, (στ) η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα και (ζ) η λογοδοσία (βλ. Άρθρο 5, σ. 35 για
λεπτομερή περιγραφή των αρχών).
Δεύτερον, σύμφωνα με τον GDPR απαιτούνται εύλογοι και νόμιμοι λόγοι για οποιαδήποτε
επεξεργασία πληροφοριών. Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9, οι νόμιμοι λόγοι περιλαμβάνουν τη
συγκατάθεση του προσώπου, την προστασία των θεμελιωδών συμφερόντων του ατόμου ή τρίτου
όταν δεν μπορεί να συναινέσει, όταν είναι απαραίτητο για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση
και όπου αποτελεί ζωτικό δημόσιο συμφέρον. Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με τον GDPR η
αποκάλυψη πληροφοριών επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Παρ 'όλα αυτά, η άρση απόρρητου
και η ανταλλαγή πληροφοριών δεν είναι μόνο θέμα νομικής ισχύος αλλά και ζήτημα νομικού
καθήκοντος σε ορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, η Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2011, σ. 4, άρθρο 28) καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν κάθε
άτομο που αντιμετωπίζει σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση παιδιών για να αναφερθεί στις
αρμόδιες εθνικές αρχές. Επομένως, οι επαγγελματίες σε όλες τις χώρες εταίρους πρέπει να
γνωρίζουν σε ποιες περιπτώσεις η αποκάλυψη είναι υποχρεωτική από την εθνική νομοθεσία.

11.

Ο ρόλος των επαγγελματιών και των διαμεσολαβητών

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε με σκοπό την επίλυση καταστάσεων
συγκρούσεων μέσω της παρέμβασης ενός ουδέτερου τρίτου ατόμου (Council of Europe Publishing,
2009). Ο διαμεσολαβητής συμμετέχει στη συμφωνία ή στο αίτημα των μερών στη σύγκρουση. Η
απόφαση επίλυσης της σύγκρουσης λαμβάνεται από τα εμπλεκόμενα μέρη και όχι από τον
διαμεσολαβητή. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης βασίζεται στην αρχή όπου μπορούν τα μέρη να
έχουν διαφορετικές ανάγκες, να παρουσιάζουν πολιτισμικές διαφορές και να βλέπουν τα πράγματα
διαφορετικά. Παρέχει περιθώρια για σαφή αναγνώριση των προβληματικών, κατάργηση των
εμποδίων επικοινωνίας, διερεύνηση πιθανών λύσεων και, εάν τα μέρη αποφασίσουν για μια τέτοια
πορεία δράσης, καταλήγοντας σε μια λύση ικανοποιητική και για τα δύο μέρη (Council of Europe
Publishing, 2009).
Η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία σε όλη την Ευρώπη για την καταπολέμηση
των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά σε θέματα πρόσβασης στον τομέα της εργασίας, της υγείας και
της εκπαίδευσης (PRAKSIS, 2014). O διαμεσολαβητής, ο οποίος είτε έχει καταγωγή Ρομά είτε έχει
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πολύ καλή γνώση της κουλτούρας και της γλώσσας των Ρομά, επικεντρώνεται στην προσπάθεια για
τη διασύνδεση της ομάδας που εκπροσωπεί με την κοινωνία στην οποία επιχειρείται η σύνδεση της.

Διαμεσολαβητές Ρομά
Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα θεσπιστεί επίσημα το επάγγελμα του διαμεσολαβητή στην Ελλάδα
δημιουργεί, σε αρκετές περιπτώσεις, μια σειρά προβλημάτων τα οποία δυσχεραίνουν την ομαλή
άσκηση του επαγγέλματός Η Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών21 συστάθηκε
το 2012, με απόφαση 79 διαμεσολαβητών γυναικών και ανδρών και έχει ως στόχο την ενδυνάμωση
και προώθηση του ρόλου των διαμεσολαβητών, καθώς και την αναγνώριση και κατοχύρωση του ως
επαγγελματική κατηγορία. Τα μέλη της Ένωσης έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο με άλλους φορείς, αρχές
και οργανώσεις, μέσω του οποίου συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, με σκοπό την
ανάπτυξη δεξιοτήτων και ενίσχυσης του ρόλου τους ως διαμεσολαβητές.
Στην Ελλάδα λειτουργούν πάνω από 50 παραρτήματα Ρομά σε Κέντρα Κοινότητας, στα οποία και
απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός διαμεσολαβητών σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης
Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών, κύριο Παϊτέρη Κωνσταντίνο. Διαμεσολαβητές Ρομά
απασχολούνται και στον τομέα της εκπαίδευσης όπου στοχεύουν στην άρση των διακρίσεων και των
γλωσσικών εμποδίων στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Ενδιαφέρον έχει ότι οι διαμεσολαβητές Ρομά ξεκίνησαν να απασχολούνται κυρίως στον
τομέα της υγείας μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Ο ρόλος του διαμεσολαβητή Ρομά έχει ως κύριο στόχο να προσεγγίσει την κοινότητα και να παρέχει
την απαραίτητη διασύνδεση στις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να επιτύχει την αλλαγή των
στάσεων και τη συμπεριφορά των μελών της, προς το συμφέρον αυτών. Σε κάποιες περιπτώσεις
λειτουργεί και ως εκπρόσωπος της εκάστοτε κοινότητας προασπίζοντας τα δικαιώματα τους και
προωθώντας τα αιτήματα τους. Οφείλει να είναι αμερόληπτος, με καλή γνώση των πολιτισμικών
κωδικών της κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας, δίνει έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας
και συνεργασίας ανάμεσά τους και παροτρύνει και τα δύο μέρη να αναλάβουν ευθύνη και να
εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία αλλαγής μιας κατάστασης.
Τα ελάχιστα προσόντα που θα πρέπει να συγκεντρώνει κάποιο άτομο για να εργαστεί ως
διαπολιτισμικός μεσολαβητής Ρομά σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ23/οικ.144351135/29.03.201622
«Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας», καθώς και τον «
Εφαρμογής & Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας» (ΕΥΣΕΚΤ 2016), αποσαφηνίζονται τα εξής σημεία:
Ο διαμεσολαβητής για Ρομά και ευπαθείς ομάδες πρέπει να είναι ΥΕ (εκτός αν δεν υπάρχουν
υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν). Παρόλα αυτά ο δικαιούχος της πράξης έχει το δικαίωμα
να ορίσει και ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης.
Η γνώση της διαλέκτου (ρομανί) διασφαλίζεται, κατά την διαδικασία των προσλήψεων, με την
υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 από τον/την υποψήφιο. Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί ότι η δήλωση είναι ψευδής, μετά την οριστική έκδοση των αποτελεσμάτων και
την πρόσληψη, καταγγέλλεται η σύμβαση και στη θέση προσλαμβάνεται ο/η πρώτος/η
αναπληρωματικός/ή.»
21

https://www.facebook.com/eldirom/

22

http://www.socialattica.gr/sites/default/files/field/file/apps/eysekt20170406_0221.pdf
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I.

Αρμοδιότητες

Ο Διαμεσολαβητής αποτελεί σημαντικό μέλος της ομάδας των στελεχών των Διευρυμένων Κέντρων
με Παράρτημα ΡΟΜΑ και ως εκ τούτου συμμετέχει ισότιμα στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την
αξιολόγηση των δράσεων, δεδομένου ότι ως μέλος ή/και συνομιλητής της κοινότητας των
ωφελούμενων, είναι σε θέση να γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες αυτών. Στο πλαίσιο αυτό
υποστηρίζει την ομάδα των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας ως προς την παροχή στοχευμένων
υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού ή των ατόμων. Ειδικότερα, και όπως
αποτυπώνεται το 2017, στον εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας με
Παράρτημα Ρομά Δήμου Καρδίτσας, ο διαμεσολαβητής συνεργάζεται με τις λοιπές ειδικότητες του
Κέντρου, για:
- Τη δημιουργία και εξασφάλιση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και ανοικτού διαλόγου μεταξύ των μελών
της Κοινότητας ΡΟΜΑ και των στελεχών του Κέντρου
- Τη δίκαιη και αμερόληπτη παροχή των υπηρεσιών στα πλαίσια του ρόλου του
- Την πληροφόρηση των στελεχών του Κέντρου για ζητήματα που αφορούν στους ωφελούμενους,
υπό το πρίσμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων
- Την έγκαιρη ενημέρωση των ωφελούμενων Ρομά σχετικά με τις προγραμματισμένες ενέργειες του
Κέντρου, αλλά και ευρύτερα των δράσεων που αφορούν τους ίδιους
- Τη διευκόλυνση και ενδυνάμωση της επικοινωνίας και των επαφών μεταξύ της Κοινότητας ΡΟΜΑ
και των δημόσιων/δημοτικών οργανισμών και υπηρεσιών (σχετικά με την εκπαίδευση, την υγεία, την
απασχόληση, τις αστικές υποθέσεις και διεκπεραιώσεις, κ.λπ.).
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους οι διαμεσολαβητές σε συνεργασία πάντα με τους επαγγελματίες
υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών οφείλουν να επικοινωνούν στην εκάστοτε κοινότητα ή άτομα
πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία και την σημασία του οικογενειακού
προγραμματισμού, δηλαδή ότι ένα άτομο ή ένα ζευγάρι αποφασίζει ελεύθερα τον αριθμό των
παιδιών που επιθυμούν να κάνουν και το πότε θέλουν να τα κάνουν, καθώς και πληροφορίες
λειτουργίας και πρόσβασης στις εκάστοτε διαθέσιμες υποστηρικτικές υπηρεσίες23.

II.

Δεξιότητες

Προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους, οι διαμεσολαβητές χρειάζεται αφενός να
αναπτύξουν ένα σύνολο πρακτικών δεξιοτήτων – όπως αυτό αναφέρεται στην Εθνική Στρατηγική για
τους Ρομά, 201324 – αφετέρου είναι σημαντικό να εκπαιδευτούν σε συγκεκριμένα εργαλεία και
μεθόδους. Απαραίτητη κρίνεται και η παροχή εποπτείας στα πλαίσια του φορέα εργασίας.
Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές και τους επαγγελματίες που συμμετείχαν στις ομάδες εστίασης
στα πλαίσια του προγράμματος PATTERN, για να επιτύχει κανείς ως επαγγελματίας διαμεσολαβητής
θα πρέπει να αναπτύξει τις παρακάτω δεξιότητες:
-

Επικοινωνιακές δεξιότητες
Διαχείριση συγκρούσεων
Γνώση του κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της κοινότητας που καλούνται να
υποστηρίξουν

23

https://dimoskarditsas.gov.gr/wp-content/uploads/2018/04/apofash-oik-ep-448-2017.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/toolip/doc/2013/04/18/e8nikh-strathgikh-gia-toys-roma-draft66.doc
σελ. 81.
24
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-

III.

Γνώση του θεσμικού και νομικού πλαισίου στο οποίο εργάζονται
Εξειδικευμένες γνώσεις, αναλόγως του αντικειμένου/φορέα απασχόλησης
Διερεύνηση των προσωπικών τους τυχόν στερεοτύπων, αντιλήψεων και πεποιθήσεων σε
ευαίσθητα ζητήματα

Προκλήσεις

Οι προκλήσεις αποτελούν κομμάτι της εργασίας των διαμεσολαβητών και εντείνονται καθώς το
πλαίσιο εργασίας τους δεν είναι ξεκάθαρο και θεσμοθετημένο. Παρακάτω αναφέρονται οι
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως αυτές εκφράστηκαν στα πλαίσια της διερεύνησης των
εκπαιδευτικών αναγκών των διαμεσολαβητών στα πλαίσια του προγράμματος PATTERN. Εξαιτίας
έλλειψης συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου για διαμεσολαβητές Ρομά, υπάρχουν αναφορές από
το νόμο 4640/201925 που αφορά το πλαίσιο για την διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις.
➢ Σχέση Εμπιστοσύνης
Η έλλειψη εμπιστοσύνης των Ρομά προς τις υπηρεσίες αποτελεί πρόκληση για τους διαμεσολαβητές
διότι κινδυνεύουν να θεωρηθούν ως υπερασπιστές του γενικού πληθυσμού και όχι των ατόμων
Ρομά. Οφείλουν να παραμείνουν αμερόληπτοι, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη και των
δύο μερών και παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη στους Ρομά που βοηθούν.
➢ Ανεξαρτησία- Σύγκρουση συμφερόντων
1. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η εμπλοκή του διαμεσολαβητή σε κάποιες περιπτώσεις όπου
ενδέχεται να επηρεαστεί η ανεξαρτησία του.
2. Σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ο διαμεσολαβητής υποχρεούται να μην αναλάβει
καθήκοντα και, εάν έχει ήδη αναλάβει, να μην εξακολουθήσει να τα ασκεί. Σύγκρουση συμφερόντων
υπάρχει, ιδίως, στις περιπτώσεις:
o

o
o

προσωπικής ή επαγγελματικής σχέσης του διαμεσολαβητή με ένα από τα
εμπλεκόμενα μέρη ή λήψης αμοιβής στο παρελθόν για παροχή υπηρεσιών σε
οποιοδήποτε από τα μέρη.
οποιουδήποτε προσωπικού/οικονομικού ή άλλου συμφέροντος, άμεσου ή έμμεσου,
από την έκβαση της διαμεσολάβησης
ανάμιξης του διαμεσολαβητή, κατά οποιοδήποτε τρόπο, στο αντικείμενο της
διαφοράς

3. Ο διαμεσολαβητής υποχρεούται πριν την εμπλοκή του σε οποιαδήποτε ενέργεια να ενημερώσει
τον υπεύθυνο στο φορέα εργασίας τους εάν συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων. Την
ίδια υποχρέωση έχει και εάν αναφανεί τέτοια περίπτωση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του
στη διάρκεια διαμεσολάβησης. Κατ’ εξαίρεση θα μπορούσε να συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών,
μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των μερών, και αφού διαπιστωθεί ότι είναι σε θέση να παραμείνει
αντικειμενικός και ανεξάρτητος.
4. Ο διαμεσολαβητής σε περιπτώσεις που εργάστηκε με αυτή την ιδιότητα, δεν επιτρέπεται να
εμπλακεί με άλλη επαγγελματική ιδιότητα.

IV.
25

Κώδικας Δεοντολογίας (Four Elements, 2017)

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4640-2019
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1. Σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των ατόμων και ενεργεί με
ειλικρίνεια και ακεραιότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
Οι διαμεσολαβητές οφείλουν σε κάθε πράξη και ενέργεια τους να δείχνουν ότι προασπίζονται τα
ανθρώπινα δικαιώματα και σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με τέτοιου είδους συμπεριφορά
ο διαμεσολαβητής έχει την εμπιστοσύνη τόσο της κοινότητας των Ρομά όσο και του εργασιακού
πλαισίου του ως επαγγελματίας με συγκεκριμένα καθήκοντα και ρόλο. Ο διαμεσολαβητής δύναται
να αποτελέσει επίσης ένα πρότυπο για τα μέλη της κοινότητας των Ρομά και για το προσωπικό
θεσμικού οργάνου που συνεργάζεται με τους Ρομά.
2. Εξασφαλίζει τις συνθήκες ίσης πρόσβασης στα δικαιώματα, με σεβασμό των νομικών
απαιτήσεων και των διοικητικών διαδικασιών
Η κύρια αποστολή του διαμεσολαβητή είναι να εξασφαλίσει ότι τα μέλη των κοινοτήτων των Ρομά
απολαμβάνουν πλήρη πρόσβαση στα δικαιώματά τους και υποστηρίζονται για να ξεπεράσουν τα
πιθανά εμπόδια που μπορεί να παρεμποδίσουν την πρόσβαση τους στα δικαιώματα. Μερικές φορές
χρειάζεται να παρθούν ειδικά μέτρα προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες και
δυνατότητες των Ρομά. Τα μέτρα θα πρέπει να είναι πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε
περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπάρχουσες διαδικασίες και το εκάστοτε νομικό
πλαίσιο, ο διαμεσολαβητής πρέπει να απευθύνεται στα αρμόδια θεσμικά όργανα και να γνωστοποιεί
ότι απαιτείται αλλαγή σε κάποια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτή η προσέγγιση είναι η μόνη που είναι
συμβατή με τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
3. Είναι αρμόδιος να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να βρουν αμοιβαία ικανοποιητικές λύσεις,
αλλά δεν έχει την ευθύνη να παρέχει λύσεις σε όλα τα προβλήματα που εγείρονται από τους
δικαιούχους ή από το προσωπικό του ιδρύματος
Ο διαμεσολαβητής ακούει τις ανάγκες των μελών της κοινότητας των Ρομά και του προσωπικού του
ιδρύματος και τους βοηθάει να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Ο διαμεσολαβητής δεν αναζητά
"ποιος φταίει", με σκοπό να λάβει ο ίδιος μια απόφαση για το ποια είναι η καλύτερη λύση και να πει
στους Ρομά ή στο προσωπικό των θεσμικών οργάνων τι πρέπει να κάνουν. Ο ρόλος του είναι να ρωτά
τους εμπλεκόμενους πώς θέλουν να αλλάξουν οι ίδιοι την εκάστοτε κατάσταση, τι μπορούν να
κάνουν για αυτό και ποια υποστήριξη θα χρειαστεί να προσφέρει ο ίδιος ως διαμεσολαβητής. Αυτό
καθιστά τον διαμεσολαβητή αμερόληπτο, αλλά όχι αμέτοχο καθώς απαιτείται μεγάλη προσοχή έτσι
ώστε να αντιμετωπίζει με ισορροπία και χωρίς διακρίσεις τα αιτήματα των Ρομά και του προσωπικού.
Αυτό αποτρέπει επίσης τις καταχρηστικές αιτήσεις και την αδικαιολόγητη πίεση από αμφότερα τα
μέρη.
4. Είναι ενεργός, έχει άμεσες αντιδράσεις και αναπτύσσει δραστηριότητες πρόληψης της υγείας
Σε πολλές περιπτώσεις, οι Ρομά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα που έχουν και πώς να τα
απολαμβάνουν. Έτσι, ο διαμεσολαβητής παραμένει κινητοποιημένος και σε εγρήγορση, δεν
περιμένει απλώς να εμφανιστεί ένα πρόβλημα, αλλά αναλύει συνεχώς την κατάσταση και
ευαισθητοποιεί όλους τους ενδιαφερόμενους για τα θέματα που εντοπίζονται. Με τον τρόπο αυτό
θα μπορεί να παρέχει άμεσα υποστήριξη και στα μέλη των κοινοτήτων αλλά και στο προσωπικό των
δημοσίων υπηρεσιών, για τυχόν καταστάσεις που αντιμετωπίζουν ή ερωτήματα που άπτονται του
ρόλου του. Η ανάλυση των διαφόρων προκλήσεων και καλών πρακτικών, οδηγεί στον καλύτερο
σχεδιασμό δραστηριοτήτων πρόληψης, αποφεύγοντας την επανάληψη ή την επέκταση
προβληματικών πρακτικών.
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5. Διατηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των
επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της συνεργασίας παραμένουν
εμπιστευτικές, δεν αποκαλύπτονται σε άλλα πρόσωπα ή ιδρύματα, εκτός εάν υπάρχει ρητή
συμφωνία του προσώπου που παρείχε τις πληροφορίες και με μόνη εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου
η ασφάλεια ενός προσώπου απειλείται. Όσοι μιλούν στον διαμεσολαβητή πρέπει να ενημερώνονται
για τη δέσμευση για εμπιστευτικότητα. Κανένας άνθρωπος, ακόμη και ο επικεφαλής του ιδρύματος
που απασχολεί τον διαμεσολαβητή, δεν μπορεί να ζητήσει από τον διαμεσολαβητή να παραβιάσει
την εμπιστευτικότητα. Οι πληροφορίες που αποκτώνται και παρουσιάζουν γενικό συμφέρον
μπορούν να κοινοποιηθούν κατά τρόπο που να διατηρεί την ανωνυμία της πηγής, με τη σύμφωνη
γνώμη της πηγής.
6. Δεν χρησιμοποιεί το ρόλο και τη δύναμή του για να χειραγωγήσει ή να βλάψει τους άλλους
Λόγω του ρόλου του, ο διαμεσολαβητής έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και μια σειρά επαφών εντός
της κοινότητας και των θεσμικών οργάνων. Ο διαμεσολαβητής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τη
δύναμη που αποκτάται από αυτές τις πληροφορίες ή τα προνόμια που συνδέονται με το ρόλο του
διαμεσολαβητή για να χειρίζεται ή να βλάπτει άλλους ανθρώπους.
7. Σέβεται τις παραδόσεις και τον πολιτισμό των κοινοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι
συμβατές με τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας
Ορισμένες κοινότητες έχουν συγκεκριμένες παραδόσεις, τρόπους ζωής και πολιτιστικά πρότυπα,
διαφορετικά από αυτά της κοινωνίας της πλειοψηφίας. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να γνωρίζει αυτές
τις παραδόσεις και τα άτυπα ήθη και έθιμα, να τα σέβεται και να βοηθάει όσους δεν είναι γνώστες
αυτών να τα κατανοήσουν και να συμπεριφερθούν με σεβασμό προς αυτά. Στις περιπτώσεις όπου
ορισμένα κοινοτικά πρότυπα ή έθιμα δεν συμβαδίζουν με τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και της δημοκρατίας, οφείλει να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις αρχές των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και τα καθήκοντα του ως διαμεσολαβητή, όπως αυτά περιγράφονται στη σύμβαση
εργασίας του και στον αντίστοιχο κανονισμό λειτουργίας του εκάστοτε εργασιακού πλαισίου.
Επιπλέον και σε συνεργασία με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα ή απευθυνόμενος στον
υπεύθυνο του εργασιακού πλαισίου θα πρέπει να αναζητά υποστήριξη για την διαχείριση τέτοιων
περιπτώσεων.
8. Θα μεταχειρίζεται όλα τα μέλη της κοινότητας με τον ίδιο σεβασμό και θα αποκαλύπτει
δημοσίως καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων
Ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, την κατάστασή των επωφελούμενων στην κοινότητα κλπ., o
διαμεσολαβητής οφείλει να επιδεικνύει ισότιμο σεβασμό προς όλους τους και να αντιμετωπίζει τα
αιτήματά τους με διαφανή και δίκαιο τρόπο. Σε περίπτωση που χρειαστεί να προτεραιοποιηθεί μια
υπόθεση έναντι μιας άλλης, ο λόγος πρέπει να είναι σαφής και αιτιολογημένος προς όλα τα μέλη της
κοινότητας. Όταν συγγενείς του διαμεσολαβητή ή άλλα κοντινά του πρόσωπα εμπλέκονται σε μια
σύγκρουση, θα πρέπει να ζητείται εξωτερική υποστήριξη για τον τη διαμεσολάβηση.
9. Κάνει σαφή διάκριση μεταξύ επαγγελματικών και ιδιωτικών δραστηριοτήτων
Είναι απαραίτητο ο διαμεσολαβητής να δηλώσει ρητά τα όρια μεταξύ επαγγελματικών
δραστηριοτήτων και ιδιωτικής ζωής. Η ισχυρή δέσμευση για τα προβλήματα της κοινότητας δεν
σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για τα αιτήματα των μελών της
κοινότητας. Τα μέλη της κοινότητας θα πρέπει να είναι ενήμερα για το πρόγραμμα εργασίας του
διαμεσολαβητή και για τους τρόπους επικοινωνίας με τον ίδιο.
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10. Συνεργάζεται με άλλους διαμεσολαβητές και με άλλους επαγγελματίες
Ο διαμεσολαβητής είναι επαγγελματίας ο οποίος πρέπει να διατηρεί ισχυρή συνεργασία τόσο με
άλλους επαγγελματίες (επαγγελματίες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς κλπ.) όσο
και με άλλους διαμεσολαβητές, προκειμένου να εκπληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα
καθήκοντά του. Οι διαμεσολαβητές οφείλουν να είναι υποστηρικτικοί ο ένας προς τον άλλον στη
δουλειά τους, με σκοπό την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όλοι οι διαμεσολαβητές
οφείλουν να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες πηγές με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και
πληροφοριών.

Κοινωνικοί Λειτουργοί
Οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι αναπόσπαστο μέρος της παροχής υποστήριξης για γυναίκες Ρομά που
είναι επιζήσασες οικογενειακής βίας. Στην πρακτική τους, οι κοινωνικοί λειτουργοί εργάζονται με την
πεποίθηση ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζει απαλλαγμένος από φόβο και βία τόσο σε ατομικό
όσο και κοινωνικό πλαίσιο. Το πεδίο εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας περιλαμβάνει όλα τα
επίπεδα διαχείρισης και προγραμματικού σχεδιασμού, μεταξύ άλλων παρέμβαση σε κρίση,
διαβούλευση, συντονισμός, ανάπτυξη κοινότητας, καθώς και συμβολή στην ανάπτυξη πολιτικής,
έρευνα, αξιολόγηση και συνηγορίας.
Οι κοινωνικοί λειτουργοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παροχής υποστήριξης σε γυναίκες
Ρομά επιζήσασες ενδοοικογενειακής βίας τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο
παρέμβασης. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεωριών, εμπειρικών γνώσεων, έρευνας και δεξιοτήτων
στοχεύουν στην παροχή μιας ολιστικής προσέγγισης με σκοπό την άμεση υποστήριξη τους αλλά και
την πρόληψη του φαινομένου.

I.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των κοινωνικών λειτουργών στα Κέντρα Κοινότητας με Παραρτήματα Ρομά, θα
πρέπει να περιγράφονται στην σύμβαση εργασίας ή σε συνοδευτικό έντυπο - περιγραφή θέσης- . Θα
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα επαγγελματικά δικαιώματα26 των κοινωνικών λειτουργών και να
ασκούνται σύμφωνα με τον εκάστοτε επαγγελματικό κώδικα δεοντολογίας27.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των κοινωνικών λειτουργών σε παραρτήματα Ρομά
περιλαμβάνονται οι παρακάτω τομείς:
●

Καταγραφή, διερεύνηση και αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών του εκάστοτε
οικισμού/των ατόμων και της ομάδας στόχου με έμφαση στα πιο ευάλωτα άτομα/ομάδες.

●

Συμμετοχή στο σχεδιασμό δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης του πληθυσμού στόχου

●

Υποδοχή εξυπηρετούμενων, λήψη κοινωνικού ιστορικού

●

Κοινωνική εργασία με: α) άτομα, β) οικογένειες, γ) ομάδες, δ) κοινότητες

26

Προεδρικό Διάταγμα 50/1989 - ΦΕΚ 23/Α/26-1-1989
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
27
https://www.skle.gr/index.php/el/xrisima-arxeia/nomothesia/item/521-deontologia-koinonikon-leitourgon
Άρθρο 113 - Νόμος 4488/2017 - Κώδικας δεοντολογίας των Κοινωνικών Λειτουργών. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:
13/09/2017
https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2018/07/Global-Social-Work-Statement-of-Ethical-PrinciplesIASSW-27-April-2018-1.pdf
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●

Διαχείριση περίπτωσης, δημιουργία πλάνου παρέμβασης

●

Παροχή συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής στήριξης

●

Ενημέρωση και υποστήριξη σχετικά με διοικητικά ζητήματα με άλλες υπηρεσίες του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

●

Διασύνδεση και διευκόλυνση της πρόσβασης των εξυπηρετούμενων σε δημόσια αγαθά και
υπηρεσίες (δημόσιο/ιδιωτικό)
Συνεργασία και επικοινωνία με τις υπόλοιπες ειδικότητες του κέντρου κοινότητας, και
ιδιαιτέρως με τους πολιτισμικούς διαμεσολαβητές.

●

II.

Δεξιότητες

Η εργασία με πληθυσμούς Ρομά καθώς και η διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας
αποτελεί μεγάλη επαγγελματική πρόκληση και απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες που απαιτούν συνεχή
εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη, ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω βασικές δεξιότητες
(Κανδυλάκη, 2008)
•

•

•
•
•

•
•

•

•

III.

Η ικανότητα να διαχειριστούν την πολιτισμική διαφορετικότητα των εξυπηρετούμενων
βασίζεται στις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν σε διαπολιτισμική κατάρτιση, καθώς και
σε δεξιότητές που αφορούν την ενσυναίσθηση, την προσαρμοστικότητα, την υπομονή, τη
θετική στάση, την ευαισθητοποίηση και την αναθεώρηση των προκαταλήψεων, των
στερεοτύπων και των ρατσιστικών αντιλήψεων.
Δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικής επικοινωνίας στην πρακτική της κοινωνικής
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργής ακρόασης και της μη λεκτικής επικοινωνίας και
παρατήρησης. Είναι σημαντικό να επιλέγεται το ανάλογο λεξιλόγιο, ο σωστός τόνος της
φωνής και ο κατάλληλος τρόπος επικοινωνίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι όσα αναφέρονται
γίνονται κατανοητά από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Επικαιροποιημένη γνώση του εκάστοτε νομικού και θεσμικού πλαισίου για ζητήματα
ενδοοικογενειακής βίας και συναφή θέματα.
Κινητοποίηση της κοινότητας για κοινωνική αλλαγή, οργάνωση δράσεων διασύνδεσης.
Εποπτικές ικανότητες και ενίσχυση των ικανοτήτων των διαμεσολαβητών Ρομά μέσω της
συνεχούς
επικοινωνίας
και
καθοδήγησης,
παροχή
ανατροφοδότησης
για
αποτελεσματικότερη συνεργασία και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Δεξιότητες παρέμβασης σε κρίση και διαχείριση του στρες.
Σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας σε γυναίκες Ρομά, οφείλουν να αναπτύξουν κριτική
σκέψη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και επιλέγοντας τον κατάλληλο
τρόπο που θα επικοινωνηθούν, με γνώμονα το βέλτιστο δυνατό συμφέρον των γυναικών.
Οι κοινωνικοί λειτουργοί χειρίζονται πολλές περιπτώσεις ταυτόχρονα. Οι οργανωτικές
δεξιότητες είναι επιτακτικές για την παρακολούθηση των ανοιχτών υποθέσεων, όπως και η
διατήρηση αρχείου περιπτώσεων.
Οι δεξιότητες δικτύωσης με άτομα, συλλόγους, κοινότητες, ομάδες, φορείς αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας των κοινωνικών λειτουργών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι
επίσης η διατήρηση του δικτύου και η επέκταση του ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Προκλήσεις

Στα πλαίσια του προγράμματος PATTERN και κατά τη διάρκεια των εστιασμένων ομάδων για την
διερεύνηση προκλήσεων και καλών πρακτικών στο πεδίο από επαγγελματίες κοινωνικούς
λειτουργούς, εκφράστηκαν οι παρακάτω προκλήσεις:
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➢ Διερεύνηση προσωπικών προκαταλήψεων
Οι επαγγελματίες σε κοινωνικές, υγειονομικές, εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσίες που εργάζονται
με Ρομά οφείλουν να διερευνήσουν τις δικές τους προσωπικές αντιλήψεις και στάσεις σε σχέση με
τον συγκεκριμένο πληθυσμό και να εντοπίσουν τυχόν αντιλήψεις και συμπεριφορές που
παρεκκλίνουν από τον επαγγελματικό τους ρόλο και την επαγγελματική δεοντολογία. Η
επαγγελματική εποπτεία θα μπορούσε να συμβάλλει σε αυτή την πρόκληση και καταγράφεται ως
ανάγκη από τους επαγγελματίες.
➢ Δικτύωση με άλλους φορείς και επαγγελματίες
Είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των γυναικών Ρομά οι φορείς και οι υπηρεσίες που
παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες να έχουν διασφαλίσει την ύπαρξη και λειτουργία
υποστηρικτικών δικτύων πέρα από τα γεωγραφικά όρια της περιοχής που δραστηριοποιούνται, έτσι
ώστε σε περίπτωση ανάγκης να ενεργοποιείται ο αντίστοιχος μηχανισμός προστασίας και να
εξασφαλίζεται η παροχή ασφαλούς πλαισίου. Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου και η διάσπαση των
υπηρεσιών αποτελεί καθημερινή πρόκληση για την ουσιαστική και ξεκάθαρη συνδιαλλαγή μεταξύ
υπηρεσιών αλλά και για τους πολίτες.
➢ Αποτύπωση στερεοτύπων για το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού
Υπάρχει το ενδεχόμενο οι γυναίκες Ρομά που δέχονται ενδοοικογενειακή βία να βλέπουν με
καχυποψία τους κοινωνικούς λειτουργούς και φοβούνται ότι θα απομακρύνουν τα παιδιά τους από
αυτές αν αναφέρουν τι βιώνουν. Η παρουσία και συνεργασία με τον διαμεσολαβητή μπορεί να
συμβάλλει στην κατανόηση του συστήματος και των αρμοδιοτήτων των κοινωνικών υπηρεσιών με
αποτέλεσμα να μειωθεί ο αρχικός δισταγμός. Ο φόβος και η υποψία μπορούν να αντιμετωπιστούν
μόνο με την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και κατανόησης.

12.

Στρατηγικές αυτοφροντίδας για τους επαγγελματίες

Δεν υπάρχει ένας ομόφωνα αποδεκτός ορισμός για την αυτοφροντίδα ομόφωνα (Godfrey et al.,
2011). Ως σημείο αναφοράς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 1998, σελ.2) ορίζει την
αυτοφροντίδα ως:
«Τις ενέργειες που κάνει κάθε άνθρωπος για τον εαυτό τους ώστε να
εδραιώσουν και να διατηρήσουν την υγεία τους τόσο μέσω της πρόληψης
όσο και για την αντιμετώπιση τυχόν ασθενειών. Είναι μια ευρεία έννοια που
περιλαμβάνει την καλή υγιεινή, την διατροφή (είδος και ποιότητα τροφής
που καταναλώνεται), τον τρόπο ζωής (αθλητικές δραστηριότητες, αναψυχή
κ.λπ.), περιβαλλοντικούς παράγοντες (συνθήκες διαβίωσης, κοινωνικές
συνήθειες
κ.λπ.)
κοινωνικοοικονομικούς
παράγοντες
(επίπεδο
εισοδήματος , πολιτισμικές πεποιθήσεις κ.λπ.) και αυτοθεραπεία».
Οι επαγγελματίες πρέπει να υιοθετήσουν μια ενεργητική στάση προκειμένου να αποτρέψουν τις
δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις από την εργασία με θύματα ενδοοικογενειακής βίας διότι το άγχος
δεν θα αντιμετωπιστεί αυτόματα (Sansbury, Graves, & Scott, 2015). Επιπλέον, για να είναι
αποτελεσματική, η αυτοφροντίδα θα πρέπει να αποτελεί εργαλείο πρόληψης και όχι μέθοδο
θεραπείας.

Το σύνδρομο Burn out
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H έννοια της εργασιακής εξουθένωσης (burnout syndrome) φαίνεται να είναι οικεία στην
πλειοψηφία των εργαζομένων σήμερα. Ο πρώτος που μελέτησε το φαινόμενο του «burnout» ήταν ο
Herbert Freudenberger (1974), ο οποίος όρισε την επαγγελματική εξουθένωση ως το βίωμα της
αποτυχίας και της εξάντλησης. Είναι ένας ιδιαίτερος τύπος στρες που βιώνουν οι εργαζόμενοι και
μπορεί να οριστεί ως η αυξανόμενη εξάντληση των συναισθηματικών και σωματικών αντοχών.
Ορίζεται ως «η απώλεια ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους με τους οποίους κάποιος εργάζεται,
συμπεριλαμβανομένης της σωματικής εξάντλησης και χαρακτηρίζεται από συναισθηματική
εξάντληση, όπου ο επαγγελματίας δεν έχει πλέον καθόλου θετικά αισθήματα συμπάθειας ή
σεβασμού για τους πελάτες ή ασθενείς».

Προειδοποιητικά Σημάδια Burn out
Το σύνδρομο burnout, εκφράζει την ψυχοσωματική κόπωση των εργαζομένων και την εξάντληση
των ψυχικών αποθεμάτων σε καθημερινές εργασίες που σχετίζονται με την επαγγελματική του
δραστηριότητα.
Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης έχει πολύπλευρες επιδράσεις στη ζωή των
εργαζομένων και μπορεί να εκφράζεται με διάφορους τρόπους από άτομο σε άτομο. Ενδεικτικά
αναφέρουμε κάποια σημάδια που θα μπορούσαν να αποτελούν ένδειξη/ξεις για Burn out.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα πιο συνηθισμένα σημάδια burn out χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εάν
κάποιο άτομο αντιμετωπίζει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Απώλεια ευχαρίστησης, ενεργητικότητας και κινήτρου
Λύπη ή καταθλιπτική αντίδραση,
Ευερεθιστότητα,
Ανυπομονησία,
Συνεχείς διαμαρτυρίες για τις συνθήκες εργασίας,
Απάθεια, αδιαφορία ή έλλειψη συναισθημάτων
Κούραση, εξουθένωση ή μόνιμη υπερένταση,
Αίσθημα «παγίδευσης»,
Αίσθημα αποτυχίας εργαζομένου καθώς νιώθει ότι δε μπορεί να κάνει τίποτα να βοηθήσει,
ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του,
Επιθυμία για αλκοόλ ή ουσίες, ώστε να διαχειριστεί την κατάσταση,
Παραμέληση προσωπικής υγιεινής,
Απομόνωση ή αποσύνδεση από τους άλλους.

«Συναδελφικό ζεύγος υποστήριξης»
Τεχνικές διαχείρισης, όπως είναι η εφαρμογή της τεχνικής «του συναδελφικού ζεύγους υποστήριξης»
μπορούν να αποτρέψουν ή να μειώσουν την εργασιακή εξουθένωση. Αφορά στην επιλογή και τη
συνεργασία με έναν αξιόπιστο συνάδελφο, ώστε να υπάρχει αλληλοϋποστήριξη και εμπεριέχει τον
έλεγχο ασφάλειας του άλλου, του φόρτου εργασίας και του στρες. Βασίζεται στην επικοινωνία για
τυχόν προσωπικά θέματα, ενδιαφέροντα, οικογένεια, με σκοπό την μείωση του στρες.
•

Γνωριστείτε μεταξύ σας, χαλαρώνοντας από την ένταση και το εργασιακό στρες, μιλώντας
για πιο προσωπικά θέματα. Μιλήστε για το επαγγελματικό σας υπόβαθρο, τα ενδιαφέροντα,
την οικογένειά σας, τα όνειρά σας για μετά την κρίση που αντιμετωπίζετε ως άνθρωποι και
ως επαγγελματίες.
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•
•

•

•
•
•

Προσδιορίστε ο ένας τα δυνατά και αδύναμα σημεία του άλλου. Πού μπορείτε να
υπερτερείτε και πού έχετε ανάγκη
Έχετε το νου σας ο ένας στον άλλο, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχετε μοιραστεί για τα
δυνατά και λιγότερα δυνατά σημεία. Σιγουρευτείτε ότι νοιώθει άνετα και ασφαλής να
μιλήσει για τυχόν ζητήματα που τον απασχολούν με στους ανωτέρους του.
Κανονίστε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές εντός της ημέρας για να συναντιέστε ο ένας με
τον άλλο, έστω και για λίγα λεπτά. Ακούστε προσεκτικά και μοιραστείτε συναισθήματα και
εμπειρίες. Μοιραστείτε τις δύσκολες συνθήκες και αναγνωρίστε τα «επιτεύγματα» της
μέρας, ακόμα κι αυτά που σας φαίνονται μικρά.
Γελάστε και αστειευτείτε, μοιραστείτε ευχάριστα γεγονότα
Προσφερθείτε να βοηθήσετε με βασικές ανάγκες (π.χ. την ασφαλή μεταφορά του
συναδέλφου σας από τη δουλειά στο σπίτι ή/και αντίστροφα, πάντα με προστασία)
Ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλο να κάνει διαλείμματα, και μοιραστείτε τεχνικές χαλάρωσης που
σας βοηθούν, όπως τεχνικές αναπνοής.

Οι πληροφορίες για το συναδελφικό ζεύγος υποστήριξης έχουν ανακτηθεί από τον Οδηγό για
Υγειονομικό Προσωπικό για την ψυχική Διαχείριση της Επιδημίας COVID-19, οι οδηγίες εκπονήθηκαν
από την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Διαχείριση άγχους/Αυτοφροντίδα
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Οργάνωσε το χρόνο σου
Εστίασε την προσοχή σου στο «εδώ και τώρα»
Μοιράσου τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου με τους γύρω σου
Υγιεινή διατροφή, Ενυδάτωση
Ελαφρά άσκηση
Επαρκής ύπνος κατά το δυνατό
Αποφυγή ή περιορισμός καφεΐνης και κατανάλωσης αλκοόλ
Έλεγχος/παρατήρηση εαυτού για αντιδράσεις άγχους
Σύντομα διαλείμματα κατά τη διάρκεια της βάρδιας
Ολιγόλεπτες ασκήσεις αναπνοής και τεχνικές χαλάρωσης
Ημερολόγιο συναισθημάτων
Οριοθέτηση- αν αισθάνεστε ότι μια κατάσταση σας υπερβαίνει.
Εργασία σε ομάδες
Επικοινωνία/συζήτηση με επόπτες, προϊσταμένους, συναδέλφους σχετικά με τα
συναισθήματα, τα προβλήματα και τις εμπειρίες που αντιμετωπίζετε
Ενασχόληση με τις τέχνες/χόμπι
Διεπιστημονική συνεργασία- Εμπιστοσύνη
Δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων επαγγελματιών
Προσπάθεια διαχωρισμού επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
Συνεχής επιμόρφωση και εύρεση καλών πρακτικών
Αν το άγχος επιμένει, αναζήτησε επαγγελματική βοήθεια

Ο ρόλος των οργανισμών
Οι οργανώσεις φέρουν μεγάλη ευθύνη τόσο για τον μετριασμό των επιπτώσεων του άγχους, όσο και
για την προώθηση της αυτοφροντίδας μεταξύ των επαγγελματιών που εργάζονται με θύματα
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ενδοοικογενειακής βίας. Το προσωπικό διατρέχει μικρότερο κίνδυνο να βιώσει άγχος όταν
αισθάνεται ότι υποστηρίζεται από τον οργανισμό του, κάτι που ισχύει ιδιαίτερα σε απαιτητικά
επαγγελματικά περιβάλλοντα όπου οι εργαζόμενοι έχουν χαμηλή αίσθηση ελέγχου (Devereux,
Hastings, & Noone, 2009).
Αρχικά, η κουλτούρα και το εργασιακό περιβάλλον ενός οργανισμού θα πρέπει να αποτελούν
παράδειγμα εφαρμογής των αρχών που αναμένεται να υιοθετήσει το προσωπικό του απέναντι στα
θύματα ενδοοικογενειακής βίας – συμπόνια, ενσυναίσθηση, ενθάρρυνση, εμπιστοσύνη, επιλογή,
ευελιξία, συνεργασία και κατανόηση. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να προτείνουν
αλλαγές με γνώμονα την καθιέρωση αυτών των αρχών στην κουλτούρα του οργανισμού.
Επιπλέον, οι οργανισμοί θα πρέπει να παρέχουν «ψυχοεκπαίδευση» στους επαγγελματίες που
απασχολούν σχετικά με την αυτοφροντίδα και τα σημάδια του στρες, καθώς εμπειρικές μελέτες
υποστηρίζουν τα ευεργετικά αποτελέσματα της ψυχοεκπαιδευτικής κατάρτισης στην πρόληψη του
εργασιακού άγχους (Kagan, Kagan, & Watson, 1995). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω επίσημων
προγραμμάτων ψυχοεκπαίδευσης ή/και μέσω συναντήσεων προσωπικού όπου συζητούνται το
επαγγελματικό στρες και η αυτο-φροντίδα. Οι συναντήσεις προσωπικού θα μπορούσαν να
μετριάσουν το άγχος, παρέχοντας μια αίσθηση κοινωνικής υποστήριξης και ένα αίσθημα ανήκειν,
εφόσον διέπονται από μία μη επικριτική, ανοιχτή και συμπονετική ατμόσφαιρα (Lopes Cardozo et
al., 2012). Οι προσπάθειες ψυχοεκπαίδευσης των επαγγελματιών θα μπορούσαν να διευκολυνθούν
περαιτέρω με την παροχή, σχετικού με τη θεματική, υλικού. Η ψυχοεκπαίδευση πρέπει να
συνοδεύεται με ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, ειδικά εφόσον οι οργανισμοί ισχυρίζονται
ότι εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές (Schostak et al., 2010). Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
κατευθυντήριες γραμμές για τη θεραπεία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας αναθεωρούνται
συνεχώς, η διαρκής επαγγελματική κατάρτιση παρέχει στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να
αισθάνονται σίγουροι και ικανοί να διαχειριστούν δύσκολες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας
(Fratila, 2021).
Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι το εργασιακό άγχος έχει θετική συσχέτιση με τον αριθμό των
βίαιων περιπτώσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες (Meadors, Lamson,
Swanson, White, & Sira, 2010) καθώς επίσης και με το μέγεθος του φόρτου εργασίας (Ager et al.,
2012). Αυτό συνεπάγεται ότι οι οργανισμοί όχι μόνο θα πρέπει να ρυθμίζουν το συνολικό φόρτο
εργασίας αλλά και τη δομή του φόρτου υποθέσεων που ανατίθεται σε κάθε επαγγελματία
(ενδεικτικά, αποφυγή ανάθεσης διαχείρισης πολλών σύνθετων περιπτώσεων ενδοοικογενειακής
βίας σε έναν επαγγελματία).
Οι οργανισμοί θα μπορούσαν επίσης να θέσουν σε εφαρμογή έναν μηχανισμό παρακολούθησης με
τον οποίο οι επαγγελματίες θα μπορούσαν να αξιολογούνται τακτικά για αυξημένο άγχος (Sansbury
et al., 2015). Ο μηχανισμός αυτός δεν θα λειτουργούσε μόνο ως μέτρο ελέγχου και πρόληψης, αλλά
θα ενσωμάτωνε επίσης μια κουλτούρα αυτοφροντίδας μέσα στον οργανισμό. Εναλλακτικά, θα
μπορούσε να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός ενημέρωσης μέσω του οποίου οι επαγγελματίες που
εργάζονται με θύματα ενδοοικογενειακής βίας θα έχουν τη δυνατότητα να ανασυνθέσουν τις
εμπειρίες τους και να εκφράσουν λεκτικά τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους (Walsh, 2009). Τέλος,
οι οργανισμοί θα μπορούσαν επίσης να εξετάσουν την κατάρτιση του προσωπικού τους σε πιο
προηγμένες στρατηγικές αυτοφροντίδας, όπως η ενσυνειδητότητα (Joyce, Shand, Bryant, Lal, &
Harve, 2018) και το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Διαχείριση του Στρες και την Ανθεκτικότητα
(Chemali, Smati , Johnson, Borba, & Fricchione, 2018).

38

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

13.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Αγγλική Βιβλιογραφία
Adams, A. E., Sullivan, C. M., Bybee, D., & Greeson, M. R. (2008). Development of the Scale of
Economic Abuse. Violence Against Women, 14(5), 563–588.
https://doi.org/10.1177/1077801208315529
Ager, A., Pasha, E., Yu, G., Duke, T., Eriksson, C., & Cardozo, B. L. (2012). Stress, mental health, and
burnout in national humanitarian aid workers in Gulu, Northern Uganda. Journal of traumatic stress,
25(6), 713-720. https://doi.org/10.1002/jts.21764
Allen, J. R. (1998). Of resilience, vulnerability, and a woman who never lived. Child and Adolescent
Psychiatric Clinics of North America, 7, 53-71. https://doi.org/10.1016/S1056-4993(18)30259-1
Andrei, R., Martinidis, G., & Tkadlecova, T. (2014). Challenges faced by Roma women in Europe on
education, employment, health and housing: focus on Czech Republic, Romania and Greece. Balkan
Social Science Review, 4, 323-351.
Bandura, A. (1973). Aggression: a social learning analysis. Eaglewood Cliffs: Prentice-Hall.
Bosch, K. (2004). EC04-469 When words are used as weapons: the signs of verbal abuse (Part 2 of a
four part series). Historical Materials from University of Nebraska-Lincoln Extension. 545.
https://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/545
Brown, H. (2004). Violence against vulnerable groups. Integrated project “Responses to violence in
everyday life in a democratic society”. Council of Europe Publishing.
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25587.pdf
Charter of Fundamental Rights of the European Union (2012/C 326/02). (2012). Official Journal of
the European Union, C326, pp. 391-407.
Chemali, Z., Smati, H., Johnson, K., Borba, C. P., & Fricchione, G. L. (2018). Reflections from the
Lebanese field: “First, heal thyself”. Conflict and health, 12(1), 1-5. https://doi.org/10.1186/s13031018-0144-2
Council of Europe Publishing (2009). Guide for Roma school mediators/assistants. Ανακτήθηκε
Ιούλιος, 29, 2021, από
https://www.schooleducationgateway.eu/files/esl/downloads/07_Guide_for_Roma_School_Mediat
ors.pdf
Darragh, L. (2020). A phenomenological exploration of stress within the Irish traveller ethnic minority
group [Unpublished Doctoral Thesis]. Dublin Business School, Dublin. Ανακτήθηκε Ιούλιος, 10, 2021,
από
https://esource.dbs.ie/bitstream/handle/10788/4023/hdip_darragh_l_2020.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y
Data Protection Working Party. Article 29 Working Party. Guidelines on consent under Regulation
2016/679 (wp259rev.01) (2018). Ανακτήθηκε Ιούλιος, 10, 2021, από
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/623051

39

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Department of Health and Social Care (2017). Responding to domestic abuse: a resource for health
professionals. Department of Health. Ανακτήθηκε Ιούνιος, 23, 2021, από
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/597435/DometicAbuseGuidance.pdf
Devereux, J., Hastings, R., & Noone, S. (2009). Staff stress and burnout in intellectual disability
services: Work stress theory and its application. Journal of Applied Research in Intellectual
Disabilities, 22(6), 561-573. https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2009.00509.x
Dobash, R. E., & Dobash, R. P. (1998). Violent men and violent context. In R. E. Dobash & R. P.
Dobash (Eds.), Rethinking violence against women (pp. 141-168). Thousand Oaks, CA: Sage
Publications.
European Union Agency for Fundamental Rights [FRA] (2018). Working with Roma: Participation and
empowerment of local communities. Ανακτήθηκε Ιούλιος, 23, 2021, από
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-working-with-roma_en.pdf
Elger, B. S., Handtke, V., & Wangmo, T. (2015). Informing patients about limits to confidentiality: A
qualitative study in prisons. International journal of law and psychiatry, 41, 50-57.
https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2015.03.007
Follingstad, D. R., & DeHart, D. D. (2000). Defining psychological abuse of husbands toward wives:
Contexts, behaviors, and typologies. Journal of Interpersonal Violence, 15, 891–920.
https://doi.org/10.1177/088626000015009001
Fratila, L. (2021). PATTERN WP3 Training Needs Assessment. PCRM | Fundatia Policy Center for
Roma and Minorities.
Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn-out. Journal of Social Issues, 30, 159-165.
https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x
Gkofa, P. (2017) Being Roma – being Greek: academically successful Greek Romas’ identity
constructions. Race Ethnicity and Education, 20, 624-635.
https://doi.org/10.1080/13613324.2016.1191700
Godfrey, C. M, Harrison, M. B., Lysaght, R., Lamb, M., Graham, I. D., & Oakley, P. (2011). Care of self–
care by other–care of other: The meaning of self-care from research, practice, policy and industry
perspectives. International Journal of Evidence-Based Healthcare, 9(1), 3-24.
https://doi.org/10.1111/j.1744-1609.2010.00196.x
Greenberg, M. T. (2006). Promoting resilience in children and youth: Preventive interventions and
their interface with neuroscience. Annals of the New York Academy of Sciences, 1094(1), 139-150.
https://doi.org/10.1196/annals.1376.013
Hajioff, S., & McKee, M. (2000). The health of the Roma people: a review of the published literature.
Journal of epidemiology & community health, 54(11), 864-869.
https://doi.org/10.1136/jech.54.11.864
Itzin, C., Taket, A., & Barter-Godfrey, S. (2010). Domestic and sexual violence and abuse. London,
New York: Routledge.
Jackson, N. (2007). Encyclopaedia of domestic violence. New York, NY: Routledge.

40

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

John, N., Casey, S.E., Carino, G., & McGovern, T. (2020). Lessons never learned: crisis and genderbased violence. Developing World Bioethics. 20, 65–68. https://doi.org/10.1111/dewb.12261
Joyce, S., Shand, F., Bryant, R. A., Lal, T. J., & Harvey, S. B. (2018). Mindfulness-based resilience
training in the workplace: pilot study of the internet-based Resilience@ Work (RAW) mindfulness
program. Journal of medical Internet research, 20(9), e10326. https://doi.org/10.2196/10326
Kaur, R., & Garg, S. (2008). Addressing domestic violence against women: an unfinished agenda.
Indian journal of community medicine: official publication of Indian Association of Preventive & Social
Medicine, 33(2), 73–76. https://doi.org/10.4103/0970-0218.40871
Kagan, N. I., Kagan, K., H., & Watson, M. G. (1995). Stress reduction in the workplace: the
effectiveness of psychoeducational programs. Journal of Counseling Psychology, 42(1), 71–78.
https://doi.org/10.1037/0022-0167.42.1.71
Kazdin, A. E. (Ed.). (2000). Encyclopedia of psychology (Vols. 1–8). Washington, DC: American
Psychological Association.
Lopes Cardozo, B., Gotway Crawford, C., Eriksson, C., Zhu, J., Sabin, M., Ager, A., ... & Simon, W.
(2012). Psychological distress, depression, anxiety, and burnout among international humanitarian
aid workers: a longitudinal study’. PLoS One, 7(9), e44948.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0044948
Lutha, S. S., & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: implications for interventions and
social policies. Development and psychopathology, 12(4), 857–885.
https://doi.org/10.1017/s0954579400004156
Meadors, P., Lamson, A., Swanson, M., White, M., & Sira, N. (2010). Secondary traumatization in
pediatric healthcare providers: compassion fatigue, burnout, and secondary traumatic stress.
OMEGA-Journal of Death and Dying, 60(2), 103-128. https://doi.org/10.2190/OM.60.2.a
Meyer, I. H. (1995). Minority stress and mental health in gay men. Journal of health and social
behavior, 36, 38-56. https://doi.org/10.2307/2137286
Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual
populations: conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129(5), 674–697.
https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.5.674
Meyer, I. H. (2007). Prejudice and discrimination as social stressors. In I. H. Meyer & M. E. Northridge
(Eds.), The health of sexual minorities (pp. 242–267). Washington, DC: APA.
Ministry of Social and Family Development of Singapore (2021). FSC – CSWP casework practice
guide. Ανακτήθηκε Αύγουστος, 28, 2021, από
https://www.msf.gov.sg/ODGSW/documents/Casework%20Practice%20Guide%20-%20Final.pdf
Perista, H. (2021). PATTERN WP2 Summary report. CESIS | Centro de Estudos para a Intervenção
Social.
Rác, I. (2020). Barriers to assistance for women from marginalised Roma communities who are
experiencing domestic violence. Kontakt - Journal of nursing and social sciences related to health and
illness, 22(4), 251-257. http://doi.org/10.32725/kont.2020.042
Rodelli, M., Koutra, K., Thorvaldsdottir, K. B., Bilgin, H., Ratsika, N., Testoni, I., & Saint Arnault, D. M.
(2021). Conceptual development and content validation of a multicultural instrument to assess the
41

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

normalization of gender-based violence against women. Sexuality & Culture.
https://doi.org/10.1007/s12119-021-09877-y
Sansbury, B. S., Graves, K., & Scott, W. (2015). Managing traumatic stress responses among
clinicians: Individual and organizational tools for self-care. Trauma, 17(2), 114-122.
https://doi.org/10.1177/1460408614551978
Schostak, J., Davis, M., Hanson, J., Schostak, J., Brown, T., Driscoll, P., ... & Jenkins, N. (2010).
‘Effectiveness of continuing professional development’ project: a summary of findings. Medical
teacher, 32(7), 586-592. https://doi.org/10.3109/0142159X.2010.489129
Stith, S. M., Rosen, K. H., Middleton, K. A., Busch, A. L., Lundeberg, K., & Carlton, R. P. (2000). The
intergenerational transmission of spouse abuse: a meta-analysis. Journal of Marriage & the Family,
62, 640-654. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.00640.x
UNFPA. (2015). Minimum standards for prevention and response to gender-based violence in
emergencies. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος, 9, 2021, από
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women [UN Women] (2019).
Regional report on discrimination of Roma women in the area of healthcare, child marriages and
support and protection in cases of domestic violence. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος, 9, 2021, από
https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20eca/attachments/publications/2019/10/regional%20report%20on%20disc
rimination%20of%20roma%20women%20english.pdf?la=en&vs=24
VicHealth (2007). Preventing violence before it occurs: a framework and background paper to
primary prevention of violence against women in Victoria. Ανακτήθηκε Ιούλιος, 18, 2021, από
https://www.vichealth.vic.gov.au/media-and-resources/publications/preventing-violence-before-itoccurs
Viero, A., Barbara, G., Montisci, M., Kustermann, K., & Cattaneo, C. (2021). Violence against women
in the Covid-19 pandemic: a review of the literature and a call for shared strategies to tackle health
and social emergencies. Forensic Science International, 110650.
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110650
Violence Against Women and Girls [VAWG] (2015). Resource guide disaster risk management brief.
Ανακτήθηκε Ιούλιος, 18, 2021, από https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/violenceagainst-women-2017-03ws-vawg-resource-guide-disaster-risk-management-brief.pdf
Walsh, D. S. (2009). Interventions to reduce psychosocial disturbance following humanitarian relief
efforts involving natural disasters: an integrative review. International journal of nursing practice,
15(4), 231-240. https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2009.01766.x
Washington State Coalition Against Domestic Violence (2007). Model protocol on confidentiality
when working with battered women. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος, 9, 2021, από https://wscadv.org/wpcontent/uploads/2015/06/Confidentiality-When-Working-with-Battered-Women.pdf
Werner, E. E. (2000). Protective factors and individual resilience. In J. P. Shonkoff & S. J. Meisels
(Eds.), Handbook of early childhood intervention (pp. 115–132). Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511529320.008
42

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

World Health Organization [WHO] (1998). The role of the pharmacist in self-care and selfmedication: Report of the 4th WHO Consultive Group on the role of the pharmacist. Ανακτήθηκε
Σεπτέμβριος, 9, 2021, από
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/65860/WHO_DAP_98.13.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y
World Health Organization [WHO] (2012). Understanding and addressing violence against women.
Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος, 9, 2021, από
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdf
World Health Organization [WHO] (2013). Report highlights violence against women as a “global
health problem of epidemic proportions”. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος, 9, 2021, από
https://www.who.int/pmnch/media/news/2013/violence_report/en/
World Health Organization [WHO] (2019). Respect women: preventing violence against women.
Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος, 9, 2021, από
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312261/WHO-RHR-18.19eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Zimmerman, C. (1994). Plates in the basket will rattle: domestic violence in Cambodia. Asia
Foundation/USAID, Phnom Penh.
Ελληνική Βιβλιογραφία
Action Aid (2018). Η ενδοοικογενειακή βία κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης : Η οπτική των
επαγγελματιών και προτάσεις βελτίωσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών.
https://www.actionaid.gr/media/2046870/Domestic-Violence_GR_Final_2018-.pdf
CSR HELLAS (χ.χ.). Υποστήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας: οδηγός για τις επιχειρήσεις
https://cease-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/GREEK_BOOKLET_FINAL_06.06.2019.pdf
Elc team (2021). Μια συζήτηση με την 27χρονη Μαριάννα από τον Δενδροπόταμο. Ανακτήθηκε
Ιούλιος, 18, 2021, από https://www.elculture.gr/blog/article/i-zoi-ton-gynaikon-roma-stin-elladaallazei-mia-syzitisi-me-tin-27chroni-marianna-apo-ton-dendropotamo/
Four Elements (2017). Οδηγός διαμεσολαβητών Ρομά. Ανακτήθηκε Ιούλιος, 29, 2021, από
https://cesie.org/media/SERCo_Roma-mediators-Guide_GR.pdf
Hellenic Roma Action [HEROMACT] (χ.χ.). Έκθεση της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση της
εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά στην Ελλάδα: αξιολογώντας την πρόοδο στα τέσσερα
βασικά πεδία πολιτικής της Εθνικής Στρατηγικής. Ανακτήθηκε Ιούλιος, 29, 2021, από
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-societymonitoring-report-2-greece-2018-eprint-gr.pdf
PRAKSIS (2014). Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νέοι Ρομά Διαμεσολαβητές Υγείας»: οδηγός
εκπαιδευτών και εισηγητών. Ανακτήθηκε Ιούλιος, 19, 2021, από
https://praksis.gr/assets/files/Trainers-and-Presenters-Manual-GR.pdf
Solidarity with Women in Distress [SOLWODI] (2019). Η έμφυλη βία κατά γυναικών προσφύγων &
αιτουσών άσυλο - εκπαιδευτικό εργαλείο: εγχειρίδιο εκπαίδευσης του έργου CCM-GBV.
Ανακτήθηκε Ιούλιος, 30, 2021, από
https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/training_manual_ccm-gbv_el.pdf

43

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Α΄ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(2020). Οδηγός για Υγειονομικό Προσωπικό για την ψυχική Διαχείριση της Επιδημίας COVID-19.
Ανακτήθηκε Αύγουστος, 5, 2021, από https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynshdhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6955-odhgos-giaygeionomiko-proswpiko-gia-thn-psyxikh-diaxeirish-ths-epidhmias-covid-19
Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων [Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.] (2020). 1η
ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος, 9, 2021, από
https://isotita.gr/wp-content/uploads/2020/12/1η-Έκθεση-για-τη-Βία-κατά-των-Γυναικών.pdf
Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά (2017). Εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για
την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Ανακτήθηκε Ιούλιος, 29, 2021, από
https://peproe.gr/images/diavouleusi_2021-2027/stratigikes-ee-keimena/14-ethniko-epixeirisiakosxedio-drasis-gia-tin-koinoniki-entaxi-roma.pdf
Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης Τάξης και Δικαιοσύνης (2015). Οδηγός μελέτης. Ανακτήθηκε Ιούλιος,
5, 2021, από https://mve.gr/documents/sg-public-order.pdf
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2019). Σύμβαση Κωνσταντινούπολης: όλα τα κράτη μέλη να την
επικυρώσουν άμεσα [Δελτίο Τύπου]. Ανακτήθηκε Ιούλιος, 12, 2021, από
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191121IPR67113/sumvasikonstantinoupolis-ola-ta-krati-meli-na-tin-epikurosoun-amesa
Ζυγούρη, Α. (2012). Κοινωνική οργάνωση, εθιμικοί κανόνες και κοινωνικός αποκλεισμός της
κοινωνικής ομάδας των Τσιγγάνων στην Ελλάδα [Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία]. Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Ανακτήθηκε από
http://ikee.lib.auth.gr/record/130837/files/GRI-2012-9713.pdf
Κανδυλάκη, Α (2008). Η συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία: δεξιότητες και τεχνικές. Αθήνα:
Μοτίβο Εκδοτική
Κατσιαούνη, Μ. (χ.χ). Το δικαίωμα στη συλλογική ταυτότητα: ατομικός αυτοπροσδιορισμός και
συλλογική μειονοτική ταυτότητα στην νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Ανακτήθηκε Σεπτέμβρης, 9 2021, από
https://www.academia.edu/9972356/Το_δικαίωμα_στη_συλλογική_ταυτότητα
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας [ΚΕΘΙ] (2020). Η βία κατά των γυναικών την εποχή του COVID19. Ανακτήθηκε Σεπτέμβρης, 9 2021, από https://www.kethi.gr/nea/i-bia-kata-ton-gynaikon-tinepohi-toy-covid-19
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας [ΚΕΘΙ] (χ.χ). Οδηγός για επαγγελματίες υγείας σε θέματα βίας
κατά των γυναικών. Ανακτήθηκε Σεπτέμβρης, 9 2021, από
https://www.kethi.gr/sites/default/files/attached_file/file/202007/Έντυπο%20για%20επαγγελματίες%20υγείας.pdf
Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας [ΚΜΟΠ] (2020). Εθνική έκθεση Ελλάδα: πρόγραμμα
PATTERN. https://www.projectpattern.eu/wp-content/uploads/2021/03/patternD2.2_national_report_KMOP_fv_GR.pdf
Κοτρώτσιου, Α. (2014). Διασύνδεση ψυχολογικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των τσιγγάνων
με την ποιότητα ζωής τους και η επίδραση αυτών στη φροντίδα της υγείας τους [Αδημοσίευτη

44

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Διδακτορική Διατριβή]. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα.
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/34737
Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (2004). Η τσιγγάνικη οικογένεια στην ελληνική κοινωνία [Επιμορφωτικό υλικό
στα πλαίσια του προγράµµατος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο»]. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Ιωάννινα. http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/1593/265.pdf
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016). Δεύτερη έρευνα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις: επιλεγμένα πορίσματα για τους
Ρομά. Ανακτήθηκε Ιούλιος, 29, 2021, από https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_el.pdf
Συμβούλιο της Ευρώπης (2011). Σύµβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Ανακτήθηκε
Σεπτέμβριος, 7, 2021, από
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000
1680462536

45

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

