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The Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS), Xipre
The Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) és una organització sense ànim de
lucre, afiliada a la Universitat de Nicòsia. MIGS té com a objectiu actuar com a principal
contribuent en la vida intel·lectual, política i sociopolítica de la regió pel que fa a les qüestions de gènere, i fer-ho a través d’un enfocament multidisciplinari en col·laboració amb
altres institucions. L’organització reconeix els diferents nivells i formes de discriminació
contra la dona. Està compromesa amb l’eliminació d’aquesta violència a través de la combinació de la recerca, els grups de pressió política i lobby, així com a través de la formació,
conferències i altres activitats.
Per a més informació, contactar amb:
Georgina Christou [Coordinadora del projecte]
Correu electrònic: georgina@medinstgenderstudies.org
Pàgina Web: www.medinstgenderstudies.org

medinstgenderstudies.org

Amb el suport de:

Directorate D: Fundamental Rights and Citizenship
Unit D4: Financial support – Fundamental Rights and Citizenship

Institució Coordinadora:
Mediterranean Institute of Gender Studies [M.I.G.S]
46 Makedonitissas Avenue
P.O. Box: 24005
Nicosia, 1703
Cyprus
Tel: 357 22 351274 (ext.115)
Fax: 357 22 353682
Email: info@medinstgenderstudies.org
Pàgina Web: www.medinstgenderstudies.org

Organitzacions col.laboradores:

EUROPEAN ANTIVIOLENCE NETWORK

Empoderar als joves en la
prevenció de la violència
de gènere entre iguals

Antecedents

Objectius del projecte

Activitats

desenvolupats i implementats durant el
projecte.

CREA, Universitat de Barcelona,
Espanya

La violència de gènere, i particularment la
violència domèstica és una àrea que durant els últims anys ha augmentat l’atenció
a Europa, identificant-se com un problema
social amb devastadors efectes que mereix
especial atenció en la legislació i la recerca.
S’han millorat la majoria de les lleis sobre
violència de gènere als estats membres de
la UE i s’han creat els Plans d’Acció Nacionals per a combatre la violència de gènere
(contra les dones). No obstant això, la majoria de polítiques i legislacions sobre la
violència de gènere en els estats membres
de la UE se centren en la població adulta,
i no orienta les bases d’aquest problema
en els primers moments d’aparició. Encara
que l’atenció cap al bullying i com combatre’l s’ha incrementat, la violència entre
joves, la violència de gènere entre joves
(incloent-hi la violència durant el festeig),
la violència en les relacions íntimes, l’assetjament sexual i els aspectes d’intimidació
per gènere han rebut menys atenció, tant
en els programes de prevenció com en el
desenvolupament de polítiques i investigacions.

•• Investigar i explorar les actituds dels i les
joves cap a la violència de gènere i els vincles entre els estereotips de gènere i la violència de gènere.

•• Estudi que explori les actituds envers la
violència de gènere en els països participants en el projecte utilitzant una metodologia quantitativa i qualitativa.

•• Seminari final i un taller sobre violència
de gènere entre adolescents a cada país
participant mitjançant el qual es difondran
els resultats a tots els principals interessats.

•• Exposar i investigar les actituds de tolerància cap a la violència de gènere entre els
i les joves.

•• Informes nacionals basats en la investigació duta a terme en cada país participant.

Membres de l’equip

•• Conferència de premsa a tots els països
participants per difondre els resultats de la
investigació.

Casa Delle Donne per Non Subire
Violenza, Italia

El Centre de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats Socials
(CREA) és un centre de recerca interdisciplinari amb una àmplia experiència en
recerca del més alt nivell tant nacional
com europeu. Algunes de les principals línies de recerca en les quals es treballa són
les desigualtats de gènere, l’èxit educatiu i
els grups culturals. Actualment CREA està
coordinant el projecte INCLUD-ED, el projecte de major envergadura i rellevància
sobre l’educació escolar a Europa. El grup
de dones de CREA SAFO, ha estat treballant en projectes de recerca des de 1999,
principalment relacionats amb les “altres
dones”, dones i interculturalitat, i violència de gènere. Aquest grup ha participat
en diverses conferències científiques i ha
publicat amb autores feministes, i habitualment col·labora amb altres grups de
dones i institucions vinculades a qüestions
de gènere.
Per a més informació, visiti la seva web:
visit www.creaub.info.

El projecte
L’objectiu principal del projecte és contribuir a la prevenció i combatre la violència
de gènere entre adolescents proporcionant-los un espai segur on revelar les seves
actituds cap a la violència, reconsiderar
la seva tolerància cap a ella, i donar-los la
possibilitat d’involucrar-se activament en
el desenvolupament d’un ambient lliure
de violència tant per a ells i elles mateixes,
com pels seus companys i companyes. El
projecte es durà a terme sota un enfocament d’igualtat de gènere i de drets.

•• Empoderar als i les joves per no cedir a
la violència de gènere i desenvolupar actituds d’autorespecte i d’autovaloració.
•• Desenvolupar i promoure una metodologia “d’educació entre iguals” per prevenir
la violència entre joves, així com promoure
la seva participació en el desenvolupament
d’un entorn segur per a ells i elles mateixes
i els seus companys i companyes.
•• Promoure el desenvolupament del pensament crític entre joves, en relació a
agents importants en la socialització de
gènere dels i les joves, particularment en
els mitjans de comunicació.
•• Proporcionar als educadors i educadores, tant en educació formal com no formal, informació i eines per treballar amb
els i les joves la prevenció de la violència
de gènere.
•• Promoure el paper de les escoles i altres
centres educatius no formals en la prevenció de la violència de gènere entre joves i la
promoció de relacions basades en la tolerància, el respecte i la igualtat.
•• Contribuir al desenvolupament de polítiques de prevenció de la violència de
gènere en contextos educatius a nivell
nacional i de la Unió Europea.

•• Tallers de formació per a professorat a
cada país participant per introduir els conceptes bàsics relacionats amb la violència de gènere i l’educació entre iguals i la
seva participació activa en les activitats del
projecte.
•• Tallers de formació amb adolescents en
educació secundària, utilitzant la metodologia entre iguals sobre la violència de
gènere i els rols i estereotips de gènere.
•• Exposicions dels alumnes en cada país
participant per celebrar la seva participació en els cursos de formació i promoure
els seus propis punts de vista sobre la lluita
contra la violència de gènere.
•• Publicació d’un fulletó de sensibilització
amb informació destinada a la prevenció
de la violència de gènere entre joves que
es difondrà entre els principals interessats,
incloent: ONG’s, centres juvenils, centres
d’educació secundària, Ministeris d’Educació, sindicats de professorat, entre altres.
•• Manual de formació per a professionals de l’educació formal i no formal, que
inclourà la metodologia i els exercicis

Casa delle donne per non subire violenza
(Centre de Dones contra la Violència) és
una organització de dones fundada el
1990 la qual ha estat treballant amb el
suport financer i amb la cooperació de la
Ciutat i els Consells Provincials de Bolonya.
Aquest centre proveeix assessorament,
suport i refugi per a dones i els seus fills i
filles víctimes de violència. El seu propòsit
és donar suport i assistir a dones víctimes
de violència, (especialment les víctimes
de violència o abús domèstic) on amb
freqüència també es veuen involucrats
nens i nenes. El seu objectiu és prestar
assistència integral i assessorament,
proporcionant informació, suport psicològic i jurídic amb l’objectiu de promoure
l’innegable dret humà de no ser violat,
així com el dret a la seguretat. A més
dels serveis de supervivència (o bàsics),
el centre treballa per a l’eliminació de la
violència a través de campanyes de sensibilització, educació i formació comunitària
i realitza esforços per a la seva prevenció.
Per a més informació, visiti la seva web:
www.casadonne.it.

Xarxa Europea de Lluita contra la
Violència, Grècia
Xarxa Europea de Lluita contra la Violència
(EAVN) és una organització sense ànim
de lucre i no governamental, certificada
pel Ministeri de Salut i Solidaritat Social, la qual va ser fundada el novembre
de 2006, amb seu a Atenes, Grècia. Les
activitats de la xarxa inclouen el disseny
i implementació de recerques, activitats
educatives i altres activitats centrades en
la prevenció de la violència en els sectors
primari, secundari i terciari i/o enfront d’un
altre tipus de factors socials que estan
directament o indirectament relacionats

amb el fenomen de la violència de gènere
i especialment la violència domèstica. En
concret, EAVN porta la seva missió a través
d’activitats com: xarxes d’organitzacions
per combatre la violència, derivar a les
víctimes de violència de gènere als serveis
de suport, desenvolupament de material
educatiu i de sensibilització, aplicació
i avaluació d’informació i activitats de
sensibilització i intervencions, realització
de tallers educatius, col·laboració amb
organitzacions nacionals i europees i
contribució a la formulació de polítiques.
Per a més informació, visiti la seva web:
www.antiviolence-net.eu.

Women’s Issues Information Centre,
Lithuania
The Women’s Issues Information Centre
(WIIC) és una organització no governamental que treballa activament en
la promoció de la igualtat de gènere a
Lituània des de 1996. L’objectiu d’WIIC és
buscar la igualtat de drets i oportunitats
entre homes i dones a Lituània; millorar la
posició de les dones tant en la vida pública
com en la privada i promoure un entorn
d’igualtat de gènere. El Centre ha iniciat
investigacions i ha portat a terme estudis
estadístics. WIIC ha coordinat i participat
en nombrosos projectes nacionals i europeus sobre violència contra les dones, tràfic de dones, TIC’s, reconciliació de la vida
familiar i professional, dones refugiades. El
centre té una extensa xarxa de contactes
amb organitzacions de dones, ONG’s de
dones dins de Lituània i els països Nòrdics.
Per a més informació, visiti la seva web:
www.lygus.lt.

