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Το Μεσογειακο ινσΤιΤούΤο ΜελεΤών κοινώνικού Φύλού (MIGS), κύπροσ

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου [ΜIGS] είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός, συνδεδεμένος με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, που προωθεί και συμβάλλει σε 
προγράμματα κοινωνικής, πολιτικής, και οικονομικής φύσεως που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο, 
με έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου. Το Ινστιτούτο αναγνωρίζει την πολύπλευρη φύση των 
διακρίσεων κατά των γυναικών και αποδέχεται ότι αυτή λαμβάνει διάφορες μορφές. Το Ινστιτούτο 
έχει δεσμευτεί στην κατάργηση των διακρίσεων αυτών μέσω της χρήσης ενός συνδυασμού 
έρευνας, λόμπι, καθώς και μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών εργαστηρίων, συνέδριων, και άλλων 
δραστηριοτήτων. Το Ινστιτούτο ενθαρρύνει διάφορες προσεγγίσεις, δημιουργικές δραστηριότητες, 
και πληθώρα από μεθοδολογίες, και επιστημολογίες έτσι ώστε να προωθήσει τους ευρύτερους 
στόχους του για μια κοινωνία η οποία να βασίζεται στην δημοκρατία, στην ισότητα, στον μη-
σεξισμό, και στην ανεκτικότητα.  Το Ινστιτούτο έχει εμπλακεί ενεργά στον συντονισμό, αλλά και ως 
εταίρος στην υλοποίηση μεγάλου αριθμού Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων σε θέματα που 
σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με: 
Τζιωρτζίνα Χρήστου [Συντονίστρια προγράμματος] 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: georgina@medinstgenderstudies.org 
Ιστοσελίδα: www.medinstgenderstudies.org
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Γενικά

Η ενδοοικογενειακή βία -και γενικότερα η έμφυλη 
βία- αναγνωρίζονται ως σοβαρά κοινωνικά 
προβλήματα με καταστρεπτικές συνέπειες 
στα οποία εστιάζεται συνεχώς η προσοχή των 
χωρών της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, και τα 
οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής σε επίπεδο 
νομοθεσίας αλλά και έρευνας. Στα περισσότερα 
Κράτη-Μέλη της ΕΕ μάλιστα, η σχετική νομοθεσία 
για την ενδοοικογενειακή βία έχει βελτιωθεί, 
ενώ έχουν εκπονηθεί Εθνικά Σχέδια Δράσης για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. 
Η πλειονότητα, ωστόσο, των υφιστάμενων 
πολιτικών και της νομοθεσίας αναφορικά με την 
έμφυλη βία, αναφέρεται στον ενήλικο πληθυσμό 
και ως εκ τούτου αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα στη ρίζα του, κατά τα πρώιμα 
στάδια της εμφάνισης του. Από την άλλη πλευρά, 
παρότι έχει σημειωθεί πρόοδος και έχει δοθεί η 
απαιτούμενη προσοχή στην καταπολέμηση του 
σχολικού εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των 
νέων, δεν ισχύει το ίδιο για την έμφυλη βία μεταξύ 
των εφήβων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η 
βία στις ρομαντικές ή και στις ερωτικές σχέσεις, η 
σεξουαλική παρενόχληση και οι έμφυλες πτυχές 
του εκφοβισμού, καθώς αυτές οι μορφές βίας 
δεν έχουν τύχει μέχρι σήμερα της απαιτούμενης 
προσοχής ούτε στα προγράμματα πρόληψης 
αλλά ούτε και στο σχεδιασμό σχετικών πολιτικών 
και έρευνας.

Το πρόγραμμα

Ο κύριος στόχος του προγράμματος 
Youth4Youth είναι να συμβάλει στην πρόληψη 
και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας 
μεταξύ των εφήβων, παρέχοντάς τους έναν 
ασφαλή χώρο μέσα στον οποίο θα μπορέσουν 
να διερευνήσουν τις στάσεις τους και να 
επαναξιολογήσουν την ανοχή τους απέναντι 
στην έμφυλη βία, αλλά και να ενδυναμωθούν 
ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος χωρίς βία για τους/τις 
ίδιους/-ες και τα συνομήλικά τους άτομα. Η 

βασική προσέγγιση στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Προγράμματος θα είναι αυτή της ισότητας 
και των δικαιωμάτων των φύλων. 

Στόχοι του προγράμματος

 • Να διερευνηθούν οι στάσεις των νέων 
ανθρώπων απέναντι στην έμφυλη βία καθώς 
και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα 
στερεότυπα των φύλων και η έμφυλη βία 

 • Να παρουσιαστούν και να επανεξεταστούν οι 
στάσεις ανοχής προς την έμφυλη βία από τους/
τις νέους/νέες 

 • Να ενισχυθούν οι νέοι/ες ώστε να είναι σε 
θέση να αντιστέκονται στην έμφυλη βία και 
να αναπτύξουν στάσεις αυτοσεβασμού και 
αυτοαξίας

 • Να αναπτυχθεί και να προωθηθεί περαιτέρω 
η μεθοδολογία της αλληλοδιδακτικής 
προσέγγισης για την πρόληψη της έμφυλης 
βίας μεταξύ των νέων, καθώς και η ενεργός 
συμμετοχή τους στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς 
και προστατευτικού περιβάλλοντος για τους/τις 
ίδιους/ες και τους/τις συνομηλίκους τους 

 • Να ενισχυθεί η ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης των νέων ιδιαίτερα σε σχέση με 
σημαντικούς παράγοντες της έμφυλης νεανικής 
κοινωνικοποίησης, όπως τα ηλεκτρονικά και 
άλλα μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας

 • Να προσφερθεί στους/τις εκπαιδευτικούς της 
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, η ενημέρωση 
και τα κατάλληλα εργαλεία, που θα μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν, στο πλαίσιο της εργασίας 
τους με νεαρά άτομα, για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας

 • Να δοθεί έμφαση στο ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν τα σχολεία και άλλα κέντρα 
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην πρόληψη 
της έμφυλης βίας μεταξύ των νέων και στην 
ανάπτυξη σχέσεων που βασίζονται στην 
ανεκτικότητα, το σεβασμό και την ισότητα 

 • Να ενισχυθεί η ανάπτυξη πολιτικών για 
την πρόληψη της έμφυλης βίας εντός του 
εκπαιδευτικού πλαισίου σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο 

Δραστηριότητες

 • Διεξαγωγή έρευνας στις χώρες-εταίρους για 
τη διερεύνηση των στάσεων των νέων απέναντι 
στην έμφυλη βία, με τη χρήση ποσοτικών και 
ποιοτικών μεθόδων

 • Προετοιμασία Εθνικών Εκθέσεων που θα 
βασίζονται στα αποτελέσματα των αντίστοιχων 
ερευνών στις συμμετέχουσες χώρες 

 • Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου σε όλες τις 
χώρες  που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με 
στόχο τη διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων 

 • Διοργάνωση εργαστηρίων κατάρτισης 
εκπαιδευτικών σε όλες τις χώρες που 
συμμετέχουν, στο πλαίσιο των οποίων θα 
παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες της έμφυλης 
βίας και της αλληλοδιδακτικής προσέγγισης, με 
στόχο την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής 
των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες του 
προγράμματος

 • Υλοποίηση σειράς βιωματικών εργαστηρίων 
με τη συμμετοχή εφήβων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, όπου θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος 
της  αλληλοδιδακτικής για τη διερεύνηση των 
ρόλων και των στερεοτύπων του φύλου και την 
πρόληψη της έμφυλης βίας 

 • Οργάνωση μαθητικών εκθέσεων σε κάθε χώρα 
για να εορταστεί η συμμετοχή των μαθητών/-
τριων στα εργαστήρια και να προωθηθούν 
οι δικές τους απόψεις αναφορικά με την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας

 • Έκδοση οδηγού ευαισθητοποίησης με 
πληροφορίες που στοχεύουν στην πρόληψη 
της έμφυλης βίας μεταξύ των νέων, ο οποίος θα 
διανεμηθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως 
ΜΚΟ, κέντρα νεότητας, σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, Υπουργεία Παιδείας, ενώσεις 
εκπαιδευτικών

 • Έκδοση εγχειριδίου κατάρτισης για 
επαγγελματίες που απασχολούνται στην 
εκπαίδευση, τυπική και άτυπη, το οποίο θα 
περιλαμβάνει τη μεθοδολογία και τις ασκήσεις 

που δημιουργήθηκαν και εφαρμόστηκαν κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος 

 • Διοργάνωση ενός τελικού σεμιναρίου και 
εργαστηρίου για την έμφυλη βία μεταξύ εφήβων 
σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, στο οποίο και 
θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του 
προγράμματος σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Εταίροι

CaSa Delle Donne per non SubIre VIolenza, 
ιΤαλια

Το Casa Delle Donne per Non Subire Violenza 
(Σπίτι των Γυναικών για την Καταπολέμηση της 
Βίας) είναι ένας γυναικείος οργανισμός που 
ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποιείται σε 
συνεργασία και με την οικονομική υποστήριξη 
των Δημοτικών και Επαρχιακών Συμβουλίων 
της Μπολόνια. Παρέχει συμβουλευτική, 
υποστήριξη και καταφύγιο σε γυναίκες που 
έχουν πέσει θύματα βίας και στα παιδιά τους. 
Σκοπός του Οργανισμού είναι να στηρίξει και 
να βοηθήσει γυναίκες θύματα βίας, ιδίως αυτές 
που κακοποιήθηκαν μέσα στο οικογενειακό 
τους περιβάλλον, καθώς και τα παιδιά τους 
που συχνά είναι και αυτά θύματα βίας. Στόχος 
του, επίσης, είναι η παροχή ολοκληρωμένης 
βοήθειας και συμβουλευτικής, στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται η πληροφόρηση και η 
ψυχολογική και νομική υποστήριξη, προκειμένου 
να προαχθεί το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα κάθε 
ανθρώπου να μην κακοποιείται καθώς και το 
δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην ασφάλεια. Εκτός 
από τις υπηρεσίες που παρέχονται σε θύματα, το 
Κέντρο εργάζεται για την εξάλειψη της βίας μέσω 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης 
της κοινότητας και δράσεων πρόληψης και 
εκπαίδευσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα www.casadonne.it. 

Centre for SoCIal anD eDuCatIonal reSearCh 
(Crea), πανεπισΤήΜιο Βαρκελώνήσ, ισπανια

Το CREA (Κέντρο Ερευνών Θεωριών και 
Πρακτικών που Υπερβαίνουν τις Ανισότητες) είναι 
ένα διεπιστημονικό κέντρο με μεγάλη εμπειρία 
σε προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (RTD) σε εθνικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Μερικοί από τους πιο σημαντικούς 
τομείς έρευνας του CREA είναι η ανισότητα 
μεταξύ των φύλων, η εκπαιδευτική επιτυχία και οι 
πολιτισμικές ομάδες. Το CREA αυτή την περίοδο 
συντονίζει το Πρόγραμμα INCLUDE-ED, το οποίο 
αποτελεί το πιο σημαντικό RTD πρόγραμμα 
για την εκπαίδευση στην Ευρώπη. Η Γυναικεία 
Ομάδα SAFO του CREA εργάζεται σε ερευνητικά 
προγράμματα από το 1999, τα οποία σχετίζονται 
κυρίως με τις “άλλες” γυναίκες, τις γυναίκες και τη 
διαπολιτισμικότητα και την έμφυλη βία. Αυτή η 
ομάδα έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά 
συνέδρια και σε δημοσιεύσεις φεμινιστριών 
συγγραφέων και συνεργάζεται τακτικά με άλλες 
γυναικείες ομάδες και κέντρα που ασχολούνται 
με θέματα ισότητας των δύο φύλων. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.creaub.info.  

european antI-VIolenCe network (eaVn), 
ελλαδα

Το Ε.Δ.κ.Β. (Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας) 
είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός 
οργανισμός, πιστοποιημένος από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος 
ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2006 και έχει ως έδρα 
του την Αθήνα, στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες 
του Δικτύου περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και 
την εφαρμογή ερευνητικών, εκπαιδευτικών 
και άλλων επιστημονικών δράσεων που 
αποσκοπούν στην πρωτογενή, δευτερογενή 
και τριτογενή πρόληψη της βίας μέσω της 
διευρεύνησης και/ή του χειρισμού κοινωνικών 
ή άλλων παραγόντων που σχετίζονται άμεσα ή 
έμμεσα με το φαινόμενο της βίας και ιδιαιτέρως 
με το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής 

βίας. Συγκεκριμένα, το Δίκτυο επιτελεί την 
αποστολή του μέσω δραστηριοτήτων όπως: 
διαδικτύωση οργανισμών που καταπολεμούν 
τη βία, παραπομπή θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας σε υπηρεσίες υποστήριξης, δημιουργία 
εκπαι-δευτικού υλικού και υλικού ευαισθητοποί-
ησης, σχεδιασμός και διεξαγωγή ερευνών, 
εφαρμογή και αξιολόγηση δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, διεξαγω-
γή εκπαιδευτικών εργαστηρίων, συνεργασία 
με Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και 
συμμετοχή στη χάραξη πολιτικών. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.antiviolence-net.eu.

woMen’S ISSueS InforMatIon Centre (wIIC), 
λιθούανια

Το WIIC (Κέντρο Ενημέρωσης Γυναικείων 
Θεμάτων) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός 
που προωθεί ενεργά την ισότητα των φύλων στη 
Λιθουανία από το 1996. Το WIIC αποσκοπεί στην 
κατοχύρωση ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για 
τις γυναίκες και τους άνδρες της Λιθουανίας, στη 
βελτίωση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο 
και ιδιωτικό βίο της χώρας και στη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος ισότητας για τα δύο φύλα. 
Το Κέντρο διεξάγει έρευνες και στατιστικές 
μελέτες. Το WIIC συντονίζει ή συμμετέχει ως 
εταίρος σε πολυάριθμα Ευρωπαϊκά και Εθνικά 
προγράμματα που αφορούν τη βία εναντίον των 
γυναικών, την εμπορία γυναικών, την εξίσωση 
των αρμοδιοτήτων στην οικογενειακή και 
επαγγελματική ζωή, τις γυναίκες πρόσφυγες. 
Το Κέντρο διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο 
επαφών με γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ στη 
Λιθουανία και στην περιοχή της Βαλτικής. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.lygus.lt.


