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1. Εισαγωγή
Η σεξουαλική και έμφυλη βία (Gender based Violence) είναι ένα διαδεδομένο πρόβλημα
δημόσιας υγείας αλλά και μια σημαντική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει τις
ρίζες του στις ανισότητες φύλου και εξουσίας. Οι αιτούντες άσυλο , οι μετανάστες και οι
πρόσφυγες που φιλοξενούνται στα κέντρα υποδοχής αλλά και στα διαμερίσματα του
προγράμματος ΕΣΤΙΑ, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη σεξουαλική και έμφυλη βία. Διαθέσιμα
στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR ) αλλά και ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται στο πεδίο, υποδηλώνουν ότι ο αριθμός των περιστατικών είναι μεγάλος,
ότι πολλά περιστατικά δεν έχουν αναφερθεί και, κυρίως, ότι ένας σημαντικός αριθμός των
αναφερθέντων περιστατικών δεν έχει ή/και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς.
Η σωματική και/ή σεξουαλική βία είναι ένα οξύ πρόβλημα στους προσφυγικούς πληθυσμούς,
στους οποίους οι γυναίκες τα παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες (LGBTI) είναι εκτεθειμένες σε
αυξημένους κινδύνους έμφυλης βίας (WHO). Η έμφυλη βία είναι ένα παράλληλο θέμα
ανησυχίας τόσο στα σημεία εισόδου και τις Δομές Στέγασης προσφύγων, όσο και στα
διαμερίσματα στο πλαίσιο του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη
Στέγαση-ΕΣΤΙΑ που υποστηρίζει πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και τις οικογένειές τους να
στεγαστούν σε διαμερίσματα.
Το έργο «Ενδυνάμωση των επαγγελματικών και προσφυγικών κοινοτήτων να ανιχνεύσουν, να
αντιμετωπίσουν, να διευθύνουν και να αποτρέψουν τη σεξουαλική και έμφυλη βία στην Ελλάδα
(EMPOWER _REF)» φιλοδοξεί να συμβάλλει στους ακόλουθους στόχους:
•
Να βελτιώσει τη γνώση και κατανόηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της έμφυλης
βίας στον προσφυγικό πληθυσμό της Ελλάδας.
•
Να αναπτύξει τις ικανότητες 120-150 επαγγελματιών και εργαζομένων σε καμπς και στο
στεγαστικό πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ για να μπορούν να εντοπίζουν, αναγνωρίζουν, αντιμετωπίζουν και
προλαμβάνουν περιστατικά σεξουαλικής και έμφυλης βίας
•
Να βελτιώσει τη συνεργασία και τη δικτύωση επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται
στο πεδίο, ώστε να αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των περιστατικών σεξουαλικής
και έμφυλης βίας
Να ευαισθητοποιήσει την προσφυγική κοινότητα αναφορικά με τη σεξουαλική και
έμφυλη βία (SGBV) και να ενδυναμώσει τους ενδιαφερόμενους για να δράσουν ως
πολλαπλασιαστές.
•

2. Στόχος της έρευνας
Η έρευνα είναι ένα από τα σημαντικά συστατικά του συγκεκριμένου έργου και στοχεύει σε μία
συστηματική και ακριβή τεκμηρίωση του φαινομένου της σεξουαλικής και έμφυλης βίας (SGBV)
στις Δομές Φιλοξενίας προσφύγων αλλά και στα διαμερίσματα του προγράμματος ΕΣΤΙΑ. Πιο
συγκεκριμένα, η έρευνα θα χαρτογραφήσει μέσω της εμπειρίας των επαγγελματιών που
εργάζονται στο πεδίο, την τρέχουσα κατάσταση και ειδικότερα τις μορφές, το πλαίσιο, τα
διαθέσιμα εργαλεία αλλά και τα διορθωτικά μέτρα σχετικά με τον εντοπισμό, τη διαχείριση και
την πρόληψη της βίας. Επιπροσθέτως, θα εντοπίσει την ικανότητα καθώς και τις ανάγκες των
επαγγελματιών ως προς την ανίχνευση, αναγνώριση, αντιμετώπιση και πρόληψη περιστατικών
βίας στην πράξη. Η έρευνα θα καλύψει την περίοδο από το 2015 έως και σήμερα.
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3. Μεθοδολογία της έρευνας
Για την αποτύπωση της κατάστασης θα χρειαστεί έρευνα πεδίου αλλά και εμπειρική έρευνα στα
προσφυγικά camps αλλά και στα διαμερίσματα του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.

3.1

Έρευνα γραφείου

Ο σκοπός της έρευνας γραφείου είναι να συλλέξει, να παρουσιάσει και να αναλύσει όλα τα
διαθέσιμα ποσοτικά δεδομένα με σκοπό να αποτυπωθεί το φαινόμενο της σεξουαλικής και
έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό ο οποίος διαμένει σε camps και σε διαμερίσματα.
Η έρευνα γραφείου θα περιλαμβάνει:


Ποσοτικά και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη κατάσταση του προσφυγικού
πληθυσμού στα camps, στα διαμερίσματα του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ή σε άλλες δομές
φιλοξενίας (π.χ. ξενώνες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων κλπ).



Διαθέσιμα δεδομένα και μελέτες σχετικά με το φαινόμενο της σεξουαλικής και έμφυλης
βίας στον προσφυγικό πληθυσμό που διαμένει στα camps ή σε άλλες δομές φιλοξενίας.



Διαθέσιμα πρωτόκολλα, εγχειρίδια ή άλλες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην
ανίχνευση, την αναγνώριση, την αντιμετώπιση και την πρόληψη περιστατικών βίας.



Διαθέσιμες παρεμβάσεις ή πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση ή την ευαισθητοποίηση
της κοινότητας των προσφύγων και των θυμάτων ή των επιζώντων σε θέματα
σεξουαλικής και έμφυλης βίας.

 Εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων που στοχεύουν
είτε τους επαγγελματίες του χώρου, είτε τον πληθυσμό των προσφύγων


3.2

Άλλα εθνικά ερευνητικά έργα που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται ακόμα σε εφαρμογή
σε θέματα σεξουαλικής και έμφυλης βίας.

Έρευνα πεδίου

Ο στόχος της έρευνας πεδίου είναι η εις βάθος κατανόηση των ποιοτικών πτυχών της
σεξουαλικής και έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό που διαμένει στην Ελλάδα καθώς και
η αποτύπωση της εξειδίκευσης των επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται
της σεξουαλικής και έμφυλης βίας. Επίσης μέσω της έρευνας πεδίου θα καταγραφεί η ικανότητά
τους να ανιχνεύουν, να αναγνωρίζουν αλλά και να διαχειρίζονται περιστατικά σεξουαλικής και
έμφυλης βίας ενώ θα διερευνηθεί η γνώση τους ως προς τα διαθέσιμα προληπτικά μέτρα.
Η έρευνα πεδίου θα περιλαμβάνει συνολικά 30 ημιδομημένες συνεντεύξεις με επαγγελματίες
που εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες σε τοπικό επίπεδο (δηλαδή σε σημεία εισόδου
στην Ελλάδα, περιφέρειες και αστικές περιοχές). Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν 15
συνεντεύξεις με επαγγελματίες που εργάζονται σε camps και 15 συνεντεύξεις με τους
εργαζόμενους στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ. Όλες οι συνεντεύξεις θα χρησιμοποιήσουν ένα κοινό οδηγό
ερωτήσεων και θα ηχογραφηθούν με την συγκατάθεση των συνεντευκτών. Η συλλογή
δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί επίσης, για τον σχεδιασμό ειδικά προσαρμοσμένων
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εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία θα διαμορφωθούν με βάση τις καταγεγραμμένες
εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματιών.
3.2.1.

Δείγμα

Οι συνεντευκτές θα είναι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες στα camps και συνεργάζονται
στενά με ευάλωτες ομάδες όπως γυναίκες, παιδιά και νεαρά αγόρια. Ειδικότερα στην έρευνα θα
συμμετέχουν protection officers, case managers, child protection officers, case workers και
επαγγελματίες υγείας (γιατροί, ψυχολόγοι, νοσοκόμοι κλπ). Αναφορικά με τους επαγγελματίες
που εργάζονται στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, οι συνεντεύξεις θα απευθύνονται σε όσους παρέχουν
υπηρεσίες στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος (ειδικότερα υπάλληλοι των δήμων και
των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων). Οι συνεντευκτές θα μοιραστούν την εμπειρία τους
σχετικά με την κατάσταση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στις παραπάνω περιοχές από το
2015, εστιάζοντας κυρίως σε πληθυσμούς από τον Ιράν, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Συρία και την
Υποσαχάρια Αφρική (Νιγηρία, Σουδάν και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό). Για τον εντοπισμό των
συμμετεχόντων στην έρευνα η ομάδα έργου θα ενημερώσει διάφορες ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται στα κέντρα υποδοχής (όπως PRAKSIS, Ηλιαχτίδα, Διοτίμα, A21, MSF, MDM,
DRC, Solidarity now), διεθνείς οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με τα θέματα αυτά
(ΔΟΜ, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) καθώς και τους Δήμους όπου υλοποιείται
το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτη, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Ιωάννινα, Τρίπολη,
Χανιά, Λέσβος) αλλά και εθνικές αρχές (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Γενική
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων).

3.2.2. Γεωγραφική κάλυψη
Η έρευνα θα καλύψει τόσο την ηπειρωτική χώρα, όσο και τα νησιά της Ελλάδας. Συγκεκριμένα,
η έρευνα θα διεξαχθεί στα κέντρα υποδοχής προσφύγων κα μεταναστών στις ακόλουθες
περιοχές:
















Οινόφυτα
Μαλακάσα
Θήβα
Σχιστό
Ριτσώνα
Ελαιώνας
Κουτσόχερο
Θερμοπύλες
Καβάλα
Δράμα
Σέρρες
Κατσικάς
Καρά Τεπέ
Διαβατά
Χίος

Επιπρόσθετα, η έρευνα θα διεξαχθεί σε 9 Δήμους, όπου υλοποιείται το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ και
συγκεκριμένα στις ακόλουθες πόλεις:
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Πειραιάς
Θεσσαλονίκη
Τρίπολη
Καρδίτσα
Ηράκλειο Κρήτης

4. Δομή και διάρθρωση της μελέτης
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

Εισαγωγή
Κατάσταση του προσφυγικού πληθυσμού στα camps, διαμερίσματα και σε άλλες δομές
φιλοξενίας
Σεξουαλική και έμφυλη βία στον προσφυγικό πληθυσμό που διαμένει σε camps και σε
άλλες δομές φιλοξενίας (στατιστικά δεδομένα, διαθέσιμα πρωτόκολλα, εκπαιδευτικά
προγράμματα, ερευνητικά προγράμματα κλπ.)
Η άποψη των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες στα camps
a. Εμπειρία σε περιστατικά σεξουαλικής και έμφυλης βίας
b. Προσδιορισμός περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας
c. Διαχείριση του φαινομένου
d. Μηχανισμοί και μέτρα πρόληψης
e. Εκπαιδευτικές ανάγκες
Η άποψη των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ
a. Εμπειρία σε περιστατικά σεξουαλικής και έμφυλης βίας
b. Προσδιορισμός περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας
c. Διαχείριση του φαινομένου
d. Μηχανισμοί και μέτρα πρόληψης
e. Εκπαιδευτικές ανάγκες
Σύνοψη: καλές πρακτικές, ελλείψεις και προκλήσεις

5. Χρονοδιάγραμμα
Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της
υλοποίησης του έργου. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα θα αναπτυχθεί η
μεθοδολογία και στη συνέχεια θα διεξαχθούν η έρευνα γραφείου και η έρευνα πεδίου (2ο με 5ο
μήνα) και τέλος τα αποτελέσματα και τα κύρια ευρήματα θα αποτυπωθούν στην έκθεση, η οποία
θα οριστικοποιηθεί κατά τον 6ο μήνα. Το χρονοδιάγραμμα των προαναφερθέντων
δραστηριοτήτων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Πακέτο εργασίας 2: - Χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης βίας του φύλου στα καμπς
προσφύγων και νέο σύστημα στέγασης
Δραστηριότητες
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ
A2.1: Ανάπτυξη Μεθοδολογίας
A2.2: Συλλογή και Ανάλυση
Ποιοτικών Δεδομένων
A2.3 Καταγραφή των ευρημάτων
και των συστάσεων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
Ενδυνάμωση επαγγελματιών και προσφυγικών κοινοτήτων στην Ελλάδα, ώστε να
εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν και να προλαμβάνουν την σεξουαλική και
έμφυλη βία
Αυτή η έρευνα πραγματοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα
Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία και τη
Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (ΓΓΙΦ) ως τμήμα του έργου «Ενδυναμώστε τους Πρόσφυγες».
Το έργο αποσκοπεί να καταγράψει και να ενισχύσει την ικανότητα του κράτους και των τοπικών
φορέων να βοηθούν και να στηρίζουν επιζήσασες/ επιζήσαντες έμφυλης βίας σε δομές υποδοχής
και φιλοξενίας για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.
Η έρευνα στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους εντοπισμού, διαχείρισης και
πρόληψης της έμφυλης βίας από επαγγελματίες της «πρώτης γραμμής». Οι πληροφορίες αυτές θα
αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό κατάλληλων εργαλείων για τη διοργάνωση σεμιναρίων
ενίσχυσης ικανοτήτων. Οι πληροφορίες θα συλλεγούν μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις με 30
επαγγελματίες της πρώτης γραμμής οι οποίοι εργάζονται σε διαφορετικές τοποθεσίες σε όλη τη
χώρα.
Ο παρόν οδηγός συνεντεύξεων στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών για τις ποιοτικές παραμέτρους
της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στους τόπους φιλοξενίας των προσφύγων και στις δομές του
προγράμματος ενοικιαζόμενης στέγασης ΕΣΤΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο στοχεύει να καταγράψει τις εμπειρίες
των επαγγελματιών ως προς:
 Εμπειρία και περιστατικά έμφυλης βίας (σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση,
ενδοοικογενειακή βία και βία μεταξύ συντρόφων)
 Τρόπους εντοπισμού περιπτώσεων έμφυλης βίας
 Διαχείριση υποθέσεων έμφυλης βίας
 Εκπαιδευτικές ανάγκες σε ζητήματα έμφυλης βίας.
Έχετε προσκληθεί να συμμετάσχετε σε αυτήν την έρευνα γιατί έχετε ταυτοποιηθεί ως ένας
επαγγελματίας που μπορεί να έχει αναμειχθεί με διάφορους τρόπους στην παροχή βοήθειας σε
επιζήσασες/ επιζήσαντες έμφυλης βίας και στην απομείωση της έμφυλης βίας στις
προαναφερθείσες δομές. Η συμμετοχή σας σε αυτήν την έρευνα είναι οικειοθελής και μπορείτε να
επιλέξετε να μην συμμετάσχετε οποιαδήποτε στιγμή.

Προφίλ συνεντευξιαζόμενων:
Η ομάδα των συνεντευξιαζόμενων θα αποτελείται από επαγγελματίες που εργάζονται σε κέντρα
υποδοχής και των οποίων τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την ενασχόληση με υποθέσεις έμφυλης
βίας (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εργαζόμενοι σε σημεία επαφής για την έμφυλη βία που
έχουν οριστεί ως τέτοια από τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς) καθώς και εργαζόμενοι στο
πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ.
Ημερομηνία συνέντευξης:
Τόπος συνέντευξης:
Όνομα συνεντευκτή:
Δημογραφικά δεδομένα
ΜΕΡΟΣ 1Ο: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ
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1.1 Παρακαλώ συστηθείτε μας και αναλύστε το επαγγελματικό σας υπόβαθρο, τη θέση
εργασίας και την εμπειρία σας







Όνομα:
Φύλο:
Ηλικία:
Οργάνωση/ φορέας στον οποίο απασχολείστε:
Υπόβαθρο (ειδικότητα):
Χρόνια εμπειρίας:

1.2 Έχετε έρθει αντιμέτωπος/η με φαινόμενα βίας (σεξουαλική βία, ενδοοικογενειακή βία, βία
μεταξύ συντρόφων) όσο δουλεύετε με πρόσφυγες;
1.3 Μπορείτε να μας δώσετε 1-2 χαρακτηριστικά παραδείγματα;
1.4 Από την εμπειρία σας, πόσο συχνά είναι τα περιστατικά σεξουαλική βίας, ενδοοικογενειακής
βίας, ή βίας μεταξύ συντρόφων στον τόπο εργασίας σας;
1.5 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των περιστατικών;
1.6 Ποιες συνθήκες παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόκληση περιστατικών βίας;
1.7 Πόσο σημαντικά είναι κατά τη γνώμη σας:


Η διάρθρωση της δομής φιλοξενίας



Η διάρθρωση των δωματίων/ containers



Η εγγύτητα των χώρων ύπνου και υγιεινής



Ο φωτισμός



Οι υπηρεσίες ασφάλειας



Το αν οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς/ άνετα να πηγαίνουν στις τουαλέτες κατά
τη διάρκεια της νύχτας;

1.8 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των δραστών (φύλο, ηλικία, σχέση με την επιζήσασα/ τον
επιζήσαντα έμφυλης βίας, καθεστώς διαμονής στη χώρα, δράση κατά μόνας ή από κοινού
με άλλους);
1.9 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των επιζησασών/ επιζησάντων έμφυλης βίας;

ΜΕΡΟΣ 2Ο: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ
2.1 Πώς αναγνωρίζετε περιστατικά βίας; Μπορείτε να περιγράψετε τι κάνετε και να δώσετε ένα
παράδειγμα;
2.2 Τι είδους συμπεριφορές μπορεί να υποδεικνύουν τη χρήση βίας εναντίον πιθανών
επιζησασών/ επιζησάντων έμφυλης βίας ή τη χρήση βίας από πιθανούς δράστες;
2.3 Τι άλλους δείκτες (πέρα από την ατομική συμπεριφορά) λαμβάνετε υπόψη σας;
2.4 Τι είδους μέτρα λαμβάνετε όταν υποψιάζεστε ότι έλαβε χώρα περιστατικό βίας;
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2.5 Τι είδους προκλήσεις αντιμετωπίζετε;
2.6 Πώς διαχειρίζεστε αυτές τις προκλήσεις;

ΜΕΡΟΣ 3Ο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ
3.1 Αν καταλήξετε θετικά ότι έλαβε χώρα κάποιο περιστατικό βίας τι κάνετε; Πώς
διαχειριστήκατε μια τέτοια υπόθεση; Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα;
3.2 Με ποιούς συνεργάζεστε;
3.3 Πώς καταγράφετε το περιστατικό;
3.4 Πώς προσεγγίζετε/ αντιμετωπίζετε την επιζήσασα/ τον επιζήσα της έμφυλης βίας;
3.5 Πώς αντιμετωπίζετε τον δράστη;
3.6 Τι προκλήσεις/ προβλήματα αντιμετωπίζετε (π.χ. άλλοι εμπλεκόμενοι παράγοντες, οι
επιζήσασες/ επιζήσαντες της έμφυλης βίας, η κοινότητα κ.λπ.)
3.7 Πώς αντιμετωπίζετε τις παραπάνω προκλήσεις και προβλήματα;
3.8 Τι είδους εργαλεία ή στήριξη έχετε όταν διαχειρίζεστε τέτοια περιστατικά;

ΜΕΡΟΣ 4Ο: ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ
4.1 Είναι εφικτή κατά τη γνώμη σας η πρόληψη περιστατικών βίας; Πώς; Παρακαλώ
κατονομάστε τρεις παράγοντες που θεωρείτε ως τους πιο σημαντικούς.
4.2 Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο ρόλος της πρόληψης σε υποθέσεις έμφυλης βίας;
4.3 Πώς μπορεί η κοινότητα των προσφύγων να συμβάλλει στην πρόληψη της έμφυλης βίας; Τι
είδους δράσεις θα ήταν απαραίτητες;
4.4 Πιστεύετε ότι υπάρχουν προβλήματα ως προς την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε
θέματα έμφυλης βίας; Τι μπορεί να γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση;

ΜΕΡΟΣ 5Ο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ
5.1 Έχετε λάβει κάποια εκπαίδευση σε θέματα έμφυλης βίας; Παρακαλώ περιγράψτε τη φύση,
το εύρος και το περιεχόμενο αυτής της εκπαίδευσης.
5.2 Ποιες δεξιότητες θεωρείτε ως τις πιο αναγκαίες για την αναγνώριση, διαχείριση και
πρόληψη της έμφυλης βίας;
5.3 Πιστεύετε ότι εσείς και οι συνάδελφοί σας έχετε τις απαραίτητες δεξιότητες για να
αντιμετωπίσετε περιστατικά έμφυλης βίας;
5.4 Τι είδους εργαλεία ή κατευθύνσεις έχετε διαθέσιμα όταν αντιμετωπίζετε περιστατικά
έμφυλης βίας; Παρακαλώ περιγράψτε τη φύση και το εύρος των εργαλείων (παραχωρείστε
αντίγραφα ή δείγματα αν έχετε διαθέσιμα)
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5.5 Πώς αξιολογείτε τα διαθέσιμα εργαλεία; Είναι επαρκή; Λειτουργούν καλά στην πράξη; Τι
λείπει; Τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα;
5.6 Τι θα σας βοηθούσε να βελτιώσετε την ικανότητά σας να αναγνωρίζετε, να διαχειρίζεστε ή
να προλαμβάνετε περιστατικά έμφυλης βίας;

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Συμφωνώ να συμμετάσχω στη συνέντευξη που πραγματοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού
Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου στο πλαίσιο του
προγράμματος “Empower Refugees, - “Empowering professional and refugee communities to
detect, identify, address and prevent sexual and gender - based violence in Greece”". Το
πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή
και Δημήτρη Τσάτσου σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου (Ελληνική Αντιπροσωπία) και
τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δικαιώματα,
Ισότητα, Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenship).
Κατανοώ ότι οι δηλώσεις από τη συνέντευξη μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε αναφορές και
δημοσιεύσεις του προγράμματος, με γενική αναφορά στην επαγγελματική μου ιδιότητα και στη
χώρα μου, αλλά όχι στο όνομα ή σε άλλα προσωπικά στοιχεία μου (όπως η συγκεκριμένη
εργασιακή μου θέση).
Κατανοώ ότι έχω το δικαίωμα να αρνηθώ ανά πάσα στιγμή να μετέχω στη συνέντευξη, ότι έχω
δικαίωμα να αποκτήσω πρόσβαση, να διορθώσω και να απαιτήσω τη διαγραφή προσωπικών
δεδομένων που παραχώρησα στη διάρκεια της συνέντευξης.
Κατανοώ ότι οι πληροφορίες που παρέχω στη συνέντευξη και συλλέγονται σήμερα από τον/την
………………………………………. θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού
Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου για τη διενεργούμενη έρευνα.
Κατανοώ ότι ο/η………………………………... και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου θα
χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές εμπιστευτικά και δεν θα τις αντιγράψουν,
αποθηκεύσουν ή παραχωρήσουν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
Συμφωνώ στην ηχογράφηση της συνέντευξης. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται αποκλειστικά για
τη συλλογή δεδομένων.
Οι ηχογραφημένες πληροφορίες (ηχητικό αρχείο) θα ανωνυμοποιηθούν και θα φυλαχθούν σε
ασφαλές μέρος σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Οι πληροφορίες θα
φυλαχθούν για 24 μήνες μετά το πέρας του έργου (μέχρι 31/12/2022). Μετά το πέρας 24 μηνών
από την ολοκλήρωση του έργου οι πληροφορίες θα καταστραφούν.

Ερευνητής
Όνομα: ___________________________ (Υπογραφή και ημερομηνία)

Συνεντευξιαζόμενος
Όνομα: ___________________________ (Υπογραφή και ημερομηνία)
Συμφωνώ με τη διατήρηση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων υπό τους προβλεπόμενους
όρους
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