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Κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη προτύπων σε
προγράµµατα µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας
Version 1.1

Εισαγωγή
Η αντρική βία κατά των γυναικών εµφανίζεται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα και αποτελεί ένα σοβαρό και
διαδεδοµένο πρόβληµα. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί έκφραση των ιστορικά άνισων σχέσεων
δυνάµεων µεταξύ αντρών και γυναικών οι οποίες οδήγησαν στην επικράτηση των αντρών, σε
διακρίσεις κατά των γυναικών και στην παρεµπόδιση της πλήρους ανάπτυξης των γυναικών. Κατά
συνέπεια αποτελεί καθολική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και βασικό εµπόδιο στην
επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων1. Κράτη µέλη διεθνών οργανισµών όπως τα Ηνωµένα Έθνη και
το Συµβούλιο της Ευρώπης καθώς και οι χώρες της ΕΕ δεσµεύονται από το διεθνές και εθνικό δίκαιο
να ασκήσουν δέοντα νοµικό έλεγχο µε σκοπό την αποφυγή, έρευνα και τιµωρία πράξεων βίας για τις
οποίες ο δράστης είναι είτε το κράτος είτε φυσικά πρόσωπα και την παροχή προστασίας στα θύµατα2.
Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα πρότυπο συµπεριφοράς κυριαρχίας του νυν
ή πρώην συντρόφου το οποίο περιλαµβάνει σωµατική και σεξουαλική βία, συναισθηµατική
κακοποίηση, αποµόνωση, οικονοµική κακοποίηση, απειλές, εκφοβισµός και παρενόχληση χωρίς όµως
να περιορίζεται µόνο σε αυτά3. Η βία κατά των γυναικών µέσα στην οικογένεια επηρεάζει και τα
παιδιά τα οποία έχουν επίσης το δικαίωµα στην προστασία και την υποστήριξη. Οργανισµοί οι οποίοι
τρέχουν προγράµµατα δραστών φέρουν µεγάλη ευθύνη για όλα τα εµπλεκόµενα άτοµα. Η δουλειά µε
άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας σκοπό έχει την παύση της βίας και την ενίσχυση της
ασφάλειας των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας (γυναίκες και παιδιά). Ωστόσο θα πρέπει να
αντιµετωπιστεί και ως µια εργασία ενσωµατωµένη σε µια ευρύτερη διαδικασία πολιτιστικών και
πολιτικών αλλαγών προς την κατάργηση των ιεραρχιών, της βίας και των διακρίσεων µεταξύ των
φύλων καθώς και άλλων µορφών διαρθρωτικής βίας και διακρίσεων. Τα πρότυπα είναι απαραίτητα
για να διασφαλίσουν την ποιότητα της δουλειάς και ειδικά για να διαβεβαιώσουν ότι η ασφάλεια των
θυµάτων αποτελεί προτεραιότητα και ότι η δουλειά αυτή δε θα θέσει σε κίνδυνο τους συντρόφους ή
τα παιδιά των συµµετεχόντων. Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη προτύπων
στη δουλειά µε άντρες δράστες καταρτίστηκαν από την κοινοπραξία του προγράµµατος DAPHNE II
Εργασία µε ∆ράστες Ενδοοικογενειακής Βίας στην Ευρώπη «Work with Perpetrators of Domestic
Violence in Europe – WWP» και έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια ενός διεθνούς
workshop ειδικών στο Βερολίνο το 2008. Οι κατευθυντήριες γραµµές απευθύνονται σε προγράµµατα
για άντρες δράστες οι οποίοι χρησιµοποιούν βία κατά των συντρόφων και παιδιών τους.
Τα προγράµµατα διαφέρουν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα όσον αφορά στο έργο, στην οµάδα-στόχο, στη
χρηµατοδότηση, στη νοµική βάση και σε πολλές άλλες απόψεις και συνθήκες εργασίας. Για το λόγο
αυτό οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές δεν έχουν ως σκοπό να παρέχουν λεπτοµερείς οδηγίες.
Απεναντίας στόχος τους είναι να παρέχουν σε προγράµµατα δραστών ένα πλαίσιο ανάπτυξης
συγκεκριµένων προτύπων για υπεύθυνη δουλειά. Το κεφάλαιο που ακολουθεί περιγράφει το στόχο
και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των προγραµµάτων δραστών και το δεύτερο κοµµάτι παρουσιάζει
τις βασικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, έτσι ώστε να διεξάγεται υπεύθυνη
εργασία µε τους άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας.
Στα πρότυπα εργασίας µε τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας θα πρέπει να ενταχθούν νέα ευρήµατα
ερευνών και καλύτερες πρακτικές εµπειρίες. Πρόκειται για µια συνεχή διαδικασία στην προσπάθεια
να δοθεί απάντηση στο γενικό ερώτηµα «τι είναι αυτό που φέρει αποτέλεσµα σε ποιόν τύπο άντρα και
κάτω από ποιες συνθήκες»;
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−Α

Προϋποθέσεις εργασίας µε άντρες δράστες

A.1.

Στόχος

Ο βασικός στόχος της εργασίας µε άντρες δράστες είναι να αυξήσει την ασφάλεια των θυµάτων βίας.
Τα προγράµµατα δραστών θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των γυναικών
συντρόφων και των παιδιών τους σε κάθε επίπεδο του προγράµµατος. Ο στόχος των προγραµµάτων
δραστών θα πρέπει να είναι σαφής και για τους υπεύθυνους αλλά και για τους άντρες µε τους οποίους
εργάζονται.

A.2. Συνεργασία µε υπηρεσίες υποστήριξης θυµάτων και µηχανισµούς
παρεµβάσεων
Τα προγράµµατα δραστών αποτελούν µόνο ένα µέρος του απαραίτητου πιο εκτεταµένου συστήµατος
παρεµβάσεων κατά της ενδοοικογενειακής βίας και δε θα έπρεπε να λειτουργούν µεµονωµένα ή να
εφαρµόζονται εκεί όπου δεν υπάρχουν συγκεκριµένες υπηρεσίες υποστήριξης θυµάτων. Τα
προγράµµατα δραστών θα πρέπει να χρηµατοδοτούνται από επιπρόσθετες πηγές και όχι εις βάρος των
υπηρεσιών υποστήριξης θυµάτων.
Τα προγράµµατα δραστών για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά την
ενδοοικογενειακή βία θα πρέπει να ενσωµατώνονται σε ένα µηχανισµό παρεµβάσεων και να
συµµετέχουν ενεργά σε διοργανικές ενώσεις και δίκτυα ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία.
Συγκεκριµένα είναι σηµαντική η στενή συνεργασία µε υπηρεσίες για γυναίκες θύµατα και τα παιδιά
τους έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους καθώς και για να επιτευχθεί µια ολοκληρωµένη
προσέγγιση της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτές οι αρχές της συνεργασίας θα πρέπει να εφαρµοστούν
συµπεριλαµβάνοντας και εκπροσώπους υπηρεσιών υποστήριξης γυναικών ως ειδικούς που θα
κατευθύνουν τις επιτροπές και τις συµβουλευτικές οµάδες των προγραµµάτων δραστών. Επίσης
σηµαντική είναι η συνεργασία και η δικτύωση µε όλες τις άλλες υπηρεσίες, οργανώσεις και τους
ειδικούς που ασχολούνται µε την ενδοοικογενειακή βία (π.χ. το σύστηµα κανόνων δικαίου,
κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και υπηρεσίες προστασίας του παιδιού). Η συνεργασία και
συµµετοχή σε ενώσεις και δίκτυα θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να χρηµατοδοτούνται.

A.3. Θεωρητική αντίληψη και σαφής ιδέα
Τα προγράµµατα δραστών πρέπει να βασίζονται στην αντίληψη και στάση ότι η βία κατά των
γυναικών και των παιδιών είναι απαράδεκτη και ότι οι βίαιοι άντρες είναι υπεύθυνοι για την άσκηση
βίας τους. Όλο το προσωπικό των προγραµµάτων δραστών οφείλει να αποφεύγει κάθε δικαιολόγηση,
παράβλεψη ή υποτίµηση και να καταδικάζει κάθε µορφή επίρριψης ευθύνης στο θύµα. Επιπλέον κάθε
πρόγραµµα δραστών χρειάζεται να έχει σαφείς θεωρητικές αντιλήψεις, οι οποίες περιλαµβάνουν τα
ακόλουθα σηµεία αλλά δεν περιορίζονται µόνο σε αυτά:
•
•
•
•

θεωρία των φύλων – αντίληψη της ιεραρχίας των φύλων και του άρρενα πληθυσµού,
συµπεριλαµβανοµένου κοινωνικών, θρησκευτικών, εθνοτικών και πολιτικών επιρροών,
ορισµός της ενδοοικογενειακής βίας και των τύπων κακοποίησης,
προέλευση της βίας – κατανόηση των αιτιών και των µηχανισµών που οδήγησαν στην βία,
θεωρία της παρέµβασης / θεωρία της αλλαγής – κατανόηση του γιατί οι προτεινόµενες
παρεµβάσεις πρόκειται να αλλάξουν τη βίαιη στάση και συµπεριφορά των συµµετεχόντων.

Αυτές οι θεωρητικές αντιλήψεις θα πρέπει να οδηγούν σε µια σαφή και έγγραφη ιδέα της δουλειάς µε
τους δράστες. Κάποια µοντέλα τα οποία περιγράφονται καλά παρέχονται ως προσανατολισµός για την
ανάπτυξη µιας τέτοιας ιδέας.

A.4. Εστίαση σε σχετικές διαστάσεις για τη χρήση βίας
Για την κατάλληλη εξέταση της περιπλοκότητας της βίας την οποία ασκούν οι άντρες κατά των
συντρόφων τους, η παρέµβαση θα πρέπει να εστιάζει σε διάφορες σχετικές διαστάσεις των
παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται µε το φαινόµενο αυτό. Οι διαστάσεις αυτές µπορούν να
οργανωθούν σε ένα οικολογικό µοντέλο:

www.work-with-perpetrators.eu

2

WWP – Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe – Daphne II Project 2006 - 2008
−Κοινωνικο-πολιτιστικοί παράγοντες που περιλαµβάνουν το κοινωνικό πλαίσιο των φύλων, την
άνιση σχέση δυνάµεων µεταξύ αντρών και γυναικών στις κοινωνίες µας, την επικράτηση της
βίας ως µέθοδος αντιµετώπισης των διαφορών στις κοινωνίες µας, τις κυρώσεις του
συστήµατος κανόνων δικαίου και τις κοινωνικές κυρώσεις για τη χρήση ενδοοικογενειακής
βίας,4 κ.τ.λ.
−Παράγοντες σχέσεων που περιλαµβάνουν τις σχέσεις δυνάµεων των φύλων στο ζευγάρι, µοντέλα
επίλυσης συγκρούσεων και µοντέλα επικοινωνίας, κ.τ.λ.
−ατοµικοί παράγοντες οι οποίοι µπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. γνωστικοί παράγοντες που περιλαµβάνουν τα πιστεύω και τις στάσεις όσον αφορά στις
σχέσεις και τους ρόλους των φύλων, τις προσδοκίες από µια σχέση (π.χ. ροµαντικός
έρωτας), προσδοκίες από τον σύντροφο και τα παιδιά (π.χ. δικαιώµατα σε υπηρεσίες), και
προσδοκίες από τον ίδιο τους τον εαυτό (π.χ. αρρενωπότητα, ταυτότητα),
2. Συναισθηµατικοί παράγοντες που περιλαµβάνουν τον έλεγχο (αναγνώριση, κατανόηση και
έκφραση) των συναισθηµάτων θυµού, απογοήτευσης, αποτυχίας, ντροπής, ζήλειας, φόβου,
κ.τ.λ. που σχετίζονται µε τα δύο φύλα και τον έλεγχο των βιωµατικών µοντέλων πάνω στα
οποία βασίζονται (τρόπος δεσµού, αίσθηση της ταυτότητας, προσδοκίες, κ.τ.λ.),

3. Παράγοντες συµπεριφοράς που περιλαµβάνουν την αντικατάσταση µιας συµπεριφοράς
βίαιης που σκοπό έχει την επιβολή στο άλλο φύλο µε δεξιότητες και ικανότητες προς ίσες
σχέσεις πλήρους σεβασµού όπως η κατανόηση, η επικοινωνία και η επίλυση συγκρούσεων,
η καταπολέµηση του στρες και του θυµού, κ.τ.λ.

−B

Σηµαντικές αρχές για την εργασία µε άντρες δράστες

B.1. Επαφή και στήριξη της συντρόφου
Για την αύξηση της ασφάλειας της συντρόφου, τα προγράµµατα δραστών οφείλουν να εξασφαλίσουν
την ενηµέρωση των συντρόφων των αντρών όσον αφορά στους στόχους και στο περιεχόµενο του
προγράµµατος, στους περιορισµούς που θέτει (π.χ. δεν υπάρχει εγγύηση απουσίας της βίας), στο
ενδεχόµενο ότι οι σύντροφοί τους µπορεί να χρησιµοποιήσουν την συµµετοχή τους στο πρόγραµµα µε
σκοπό να τις εκµεταλλευτούν ή να τις ελέγξουν ακόµα περισσότερο και στις δυνατότητες
υποστήριξης και σχεδιασµού ασφάλειας που µπορούν να έχουν οι ίδιες. Οι πληροφορίες που
παρέχονται από τη σύντροφο µπορούν να συµπεριληφθούν στην εκτίµηση κινδύνου από τον δράστη.
Η γυναίκα θα πρέπει να προειδοποιείται σε περίπτωση που ο σύντροφός της διακόπτει την
παρακολούθηση του προγράµµατος ή σε περίπτωση που ο υπεύθυνος αντιλαµβάνεται κάποιο κίνδυνο
για την γυναίκα ή τα παιδιά.
Θα πρέπει να διαβεβαιωθεί ότι η επαφή µε τις συντρόφους είναι οικιοθελής για αυτές και ότι δεν
εξυπακούεται καµία ευθύνη για την συµµετοχή ή εξέλιξη του άντρα στο πρόγραµµα. Θα πρέπει να
υπάρχει σεβασµός των αναγκών των γυναικών και να γίνονται προσπάθειες περιορισµού κάθε
πιθανού κινδύνου που σχετίζεται µε την επικοινωνία µαζί τους. Επικοινωνία µε την σύντροφο µπορεί
να παρέχεται µέσω συναφούς υπηρεσίας υποστήριξης θυµάτων ή του ίδιου του προγράµµατος
δραστών.

B.2. Πολιτική προστασίας του παιδιού
Τα παιδιά τα οποία ζουν σε σχέσεις κακοποίησης επηρεάζονται πάντα (έµµεσα ή άµεσα) από την
ενδοοικογενειακή βία. Για το λόγο αυτό, η προοπτική των παιδιών αυτών θα πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα των προγραµµάτων δραστών και στην άµεση εργασία µε τους άντρες αλλά και στο
επίπεδο της ενσωµάτωσης σε πιο ευρείς µηχανισµούς παρεµβάσεων και της συνεργασίας µε άλλους
οργανισµούς. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί µια συγκεκριµένη πολιτική προστασίας του παιδιού από το
πρόγραµµα σύµφωνα µε τα τοπικά πλαίσια και την νοµική κατάσταση, η οποία θα περιλαµβάνει
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συγκεκριµένα βήµατα ενεργειών όταν το παιδί κινδυνεύει. Οι συνέπειες της ενδοοικογενειακής βίας
στα παιδιά και η πατρότητα των συµµετεχόντων θα πρέπει να αποτελούν µέρος του προγράµµατος
των προγραµµάτων δραστών.

B.3. Προσεγγίσεις και συµπεριφορά κατά την εργασία µε τους δράστες
Τα προγράµµατα δραστών έχουν ως βάση την πίστη στη δυνατότητα του ανθρώπου να αλλάξει.
Τα προγράµµατα δραστών θα πρέπει να κρατούν τους άντρες µε τους οποίους δουλεύουν υπεύθυνους
για τη χρήση βίας και να τονίζουν την ανάγκη λήψης ευθύνης για την βίαιη συµπεριφορά τους και τις
συνέπειες αυτής. Ωστόσο ακόµα και έτσι είναι σηµαντικό οι υπεύθυνοι να αντιµετωπίζουν τους
δράστες µε σεβασµό και ως άτοµα µε εσωτερική αξία.
Μια από τις βασικές υποθέσεις των προγραµµάτων θα πρέπει να είναι ότι η χρήση βίας είναι θέµα
επιλογής. Έτσι, ένας από τους πρώτους στόχους της δουλειάς µε τους άντρες θα πρέπει να είναι η
υποστήριξη των δραστών να αναγνωρίσουν ότι επιλέγουν να κάνουν χρήση βίας. Συζητήσεις
άρνησης, δικαίωσης δικαιολογίες και επίρριψη των ευθυνών σε άτοµα και καταστάσεις θα πρέπει να
αµφισβητούνται και να καταρρίπτονται.
Μια λεπτοµερής εστίαση στη βίαιη συµπεριφορά αναπαριστώντας τις ακριβείς πράξεις τους, σκέψεις
και συναισθήµατα τους βοηθάει να αναγνωρίσουν τον ενεργό ρόλο τους στη χρήση βίας. Μια στενή
διερεύνηση των πολλών διαφορετικών αντίκτυπων και συνεπειών που έχει η βία στους συντρόφους
και τα παιδιά τους βοηθάει στην ενίσχυση της αντρικής κατανόησης, της υπευθυνότητας και δίνει
κίνητρα για αλλαγή.
Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα θύµατα καθώς και οι δράστες δε θα κινδυνέψουν από
τις προσεγγίσεις του προγράµµατος. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ.
κατάχρηση αλκοόλ, προσωπικές διαταραχές) θα ήταν ίσως πιο σωστό να παραπέµψουν το άτοµο σε
κάποια υπηρεσία που θα είναι προς όφελός τους.

B.4. Εκτίµηση κινδύνου
Θα πρέπει να εφαρµόζεται συστηµατική εκτίµηση κινδύνου. Οι υπεύθυνοι, ταυτίζοντας τους άντρες
µε υψηλό κίνδυνο βιαιοπραγίας, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν τα κατάλληλα µέτρα για την
ασφάλεια των θυµάτων και να παίρνουν σηµαντικές πληροφορίες όσον αφορά σε ειδικές ανάγκες
θεραπείας. Η εκτίµηση κινδύνου θα πρέπει να διενεργείται και να τεκµηριώνεται και στο στάδιο της
εισαγωγής του προγράµµατος αλλά και όποτε υπάρχουν ενδείξεις πιθανής αλλαγής του κινδύνου στην
συµπεριφορά του δράστη ή την κατάσταση. Στην εκτίµηση κινδύνου θα πρέπει να περιλαµβάνονται
όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και ειδικά η άποψη της συντρόφου, αλλά και ποινικά
µητρώα και πληροφορίες από κάθε υπηρεσία που επιµελείται του συµµετέχοντος ή της οικογένειάς
του. Οι περιορισµοί στην ακρίβεια της εκτίµησης κινδύνου θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.

B0,5. Προσόντα προσωπικού
Για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δουλειάς µε τους δράστες, οι υπεύθυνοι πρέπει πέρα από την
βασική τους εκπαίδευση να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
•
•
•
•
•
•
•

Αφοσίωση στις σχέσεις χωρίς βία και στην ισότητα των φύλων
Εκπαίδευση στην επίγνωση ειδικής βίας
Προβληµατισµό πάνω στις δικές τους σχέσεις µε τους ρόλους των φύλων και τις ταυτότητες
και ευαισθησία στην ιεραρχία των φύλων και σε διακρίσεις σε βάρος του γυναικείου φύλου
Προβληµατισµό πάνω στις δικές τους τάσεις βίαιης και δεσπόζουσας συµπεριφοράς, γνώση
του δικού τους ιστορικού βίας
Εκτενής κατανόηση της δυναµικής των σχέσεων βίας
Συνεχή εκπαίδευση και επιτήρηση
Ικανότητες εργασίας σε οµάδα (για υπεύθυνους οµάδων)
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Εάν οι υπεύθυνοι δεν είναι επαγγελµατίες µε οργανωµένο ηθικό κώδικα (π.χ. ψυχολόγοι /
ψυχοθεραπευτές µε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος), θα πρέπει ηθικά θέµατα όπως εµπιστευτικότητα,
το απόρρητο της πληροφορίας, σχέσεις µεταξύ του υπεύθυνου και του πελάτη, κ.τ.λ. να ρυθµίζονται.

B.6. Εξασφάλιση ποιότητας, τεκµηρίωση και αξιολόγηση
Η εξασφάλιση ποιότητας, η τεκµηρίωση και η αξιολόγηση της δουλειάς θα πρέπει να αποτελούν
αναπόσπαστα τµήµατα του κάθε προγράµµατος. Τα προγράµµατα δραστών θα πρέπει να
τεκµηριώνουν και να αξιολογούν τις διαδικασίες και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος.
Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να δηµιουργήσουν και να εφαρµόσουν µέτρα για τη συνεχή παρακολούθηση
των διαδικασιών και των αποτελεσµάτων της δουλειάς τους και να τα συσχετίσουν µε εθνικά και αν
είναι δυνατό µε διεθνή ευρήµατα των καλύτερων πρακτικών και ερευνών. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει
να περιλαµβάνουν:
•
•
•
•

τακτικές οµαδικές συνεδρίες και εποπτεία,
συνεχή τεκµηρίωση της δουλειάς,
ανάλυση της τεκµηρίωσης αυτής,
εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του αποτελέσµατος του προγράµµατος.

Μια πιο λεπτοµερής περιγραφή των σηµαντικών απόψεων που σχετίζονται µε την τεκµηρίωση και την
αξιολόγηση µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα (βλέπε παρακάτω).

C. Επιπλέον πληροφορίες
Οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές για προγράµµατα δραστών ενδοοικογενειακής βίας µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη ή αναθεώρηση των πρότυπων του προγράµµατος. Μπορείτε να

βρείτε συνδέσµους σε υπάρχοντα έγγραφα πρότυπων, τα οποία µπορούν να χρησιµεύσουν ως
παράδειγµα επεξεργασίας των πρότυπων, καθώς και άλλες πληροφορίες στη σελίδα
www.work-with-perpetrators.eu.
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