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Έναρξη του έργου MOVE για την αντιμετώπιση της βίας των ανδρών κατά των γυναικών 

και των κοριτσιών μέσω μιας πολιτισμικά ευαίσθητης προσέγγισης  

  

31 March 2022  

  
Ένα έργο σε επίπεδο ΕΕ που αναπτύσσει ένα μοντέλο πολλαπλών φορέων για υπηρεσίες πρώτης 

γραμμής και προγράμματα για θύτες που εργάζονται με άνδρες.  

  

Από τον Φεβρουάριο του 2022, εταίροι από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την 

Ιταλία και την Ισπανία έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να εργαστούν στο ευρωπαϊκό έργο 

"MOVE", με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   

  

Η έμφυλη βία αποτελεί εκδήλωση των ιστορικά άνισων σχέσεων εξουσίας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών. Οι εκτοπισμένες γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους και 

πολλαπλές μορφές βίας ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων, των διώξεων και του εκτοπισμού. 

Ορισμένες μελέτες έχουν επίσης διαπιστώσει συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης σε πολιτική βία πριν από 

τη μετανάστευση και της πρόσφατης διάπραξης IPV μεταξύ των ανδρών μεταναστών ή τις 

στρατηγικές "επαναδραστηριοποίησης" ορισμένων ανδρών μεταναστών μετά την κρίση ανδρισμού 

που βίωσαν λόγω της αναγκαστικής εκτόπισης.   

   

"Ο εκτοπισμός συχνά προκαλεί αστάθεια, περιθωριοποίηση και ανασφάλεια, που έχει ως αποτέλεσμα 

τη βία κατά των πιο ευάλωτων - των γυναικών και των κοριτσιών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 

κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αστάθειες και ταυτόχρονα να αναπτύξουμε εργαλεία 

για την πρόληψη της έμφυλης βίας συνολικά", λέει η Daliah Vakili, ειδικός της έμφυλης βίας και της 

μετανάστευσης WWP.   

  
Οι διαφορές στον πολιτισμό, τη θρησκεία, την εθνοτική καταγωγή, τα εθνικά σύνορα και τη 

γεωγραφική περιοχή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις αντιλήψεις και τις στάσεις απέναντι στη 

βία λόγω φύλου (1). Είναι σημαντικό να μην στιγματίζουμε τους μετανάστες άνδρες ως (δυνητικούς) 

δράστες μέσω των οποίων "εισάγεται" η σεξουαλική και έμφυλη βία στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα 

πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό 
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να εμπλακούν οι επαγγελματίες που εργάζονται στην πρόληψη της έμφυλης βίας και οι επαγγελματίες 

πρώτης γραμμής που εργάζονται με (στις) κοινότητες των μεταναστών, για να μοιραστούν μια 

πολιτισμικά ευαίσθητη και αντιρατσιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.   

  

Η πανδημία του Covid και η επιδείνωση της βίας κατά των μεταναστριών  
  

Η πανδημία COVID-19 έχει σαφώς επιδεινώσει την κατάσταση τόσο στους τομείς της ισότητας των 

φύλων και της έμφυλης βίας όσο και της μετανάστευσης , επιδεινώνοντας τα ευάλωτα σημεία τόσο 

των μεταναστευτικών πληθυσμών όσο και των γυναικών και των παιδιών, ειδικά των επιζώντων 

σεξουαλικής ή έμφυλης βίας. "Η πανδημία COVID-19 είχε εκτεταμένες επιπτώσεις σε όλους τους 

τομείς που σχετίζονται με το άσυλο και τη μετανάστευση σε όλη τη διάρκεια του 2020" (2).  

  

Αυτό καθιστά τις διαδικασίες μετανάστευσης και ένταξης ακόμη πιο δύσκολες και πλήττει 

δυσανάλογα τις κοινότητες των μεταναστών. Ταυτόχρονα, η πανδημία COVID19 έχει επίσης 

επιζήμιες επιπτώσεις στην ισότητα των φύλων στην Ευρώπη (3) και, ειδικότερα, στη βία λόγω φύλου, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών προκλήσεων όσον αφορά την παροχή επαρκούς υποστήριξης για 

αυτές (4). Οι ανάγκες που υπήρχαν ήδη πριν από το COVID19 αυξήθηκαν δραστικά μέσω της 

πανδημίας, με αποτέλεσμα δυσανάλογες επιπτώσεις σε αυτόν τον ευαίσθητο πληθυσμό-στόχο.  

  

«Οι ρόλοι των φύλων, οι προσδοκίες και οι ιδέες περί αρρενωπότητας συχνά αλλάζουν ριζικά κατά τη 

διάρκεια βίαιων συγκρούσεων (όπως πόλεμοι, προσφυγικές εμπειρίες) και η επιστροφή στα 

προπολεμικά πρότυπα φαίνεται αδύνατη, γεγονός που συχνά συμβάλλει σε ακραίες περιπτώσεις 

άγχους και σε έναν συνεχόμενο κύκλο βίαιής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της εμφυλης 

βίας. Ως εκ τούτου, τα προγράμματα πρόληψης της εμφυλης βίας στο πλαίσιο των 

μετασυγκρουσιακών παρεμβάσεων πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη και την ανάπτυξη υγιέστερων, μη βίαιων συμπεριφορών - και ταυτόχρονα να τονίσουν τα 

μοντέλα φροντίδας της αρρενωπότητας», λέει η Elli Scambor , μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.  
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Βασισμένοι στην ανάπτυξη προηγούμενων έργων για τον τερματισμό της βίας των ανδρών 

κατά των γυναικών και κοριτσιών μέσω μιας πολιτισμικής ευαίσθητης προσέγγισης .  
  

Το έργο MOVE βασίζεται στην εργασία και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενα 

ευρωπαϊκά έργα όπως το ENGAGE και το FOMEN , τα οποία τονίζουν τη σημασία της κατάρτισης 

των επαγγελματιών πρώτης γραμμής για τον προσδιορισμό και την αναφορά της εμφυλης βίας, ιδίως 

σε διαπολιτισμικά πλαίσια. Επιπλέον, η έρευνα της ASVARW (Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Βίας 

κατά των Γυναικών Προσφύγων), στην οποία συμμετέχει η καθηγήτρια Marianne Hester, μέλος του 

Συμβουλευτικού Συμβουλίου του MOVE, έδειξε ότι η κατάρτιση των επαγγελμάτων που εργάζονται 

σε μεταναστευτικό πλαίσιο έχει αυξήσει την ικανότητα των επαγγελματιών να αντιμετωπίσουν την 

εμφυλη και σεξουαλική βία κατά των γυναικών και έχει επίσης προσφέρει σε ενα ευρύ φάσμα 

επαγγελματιών,  νέες δεξιότητες και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των 

περιπτώσεων βίας, υιοθετώντας μια νέα προσέγγιση σε μια πολυεπιστημονική ομάδα . Τα 

προγράμματα θυτών ασχολούνται με τον τρόπο αντιμετώπισης και διευθέτησης πολιτισμικών 

ζητημάτων για τον εντοπισμό, τον στόχο και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δραστών 

εμφυλης βίας σε ένα μεταναστευτικό πλαίσιο χρησιμοποιώντας μια αντιρατσιστική , περιεκτική και 

πολιτισμικά ευαίσθητη προσέγγιση.  

  

«Είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν άνδρες στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και 

να δίνεται η δυνατότητα στους ιδίους να αναγνωρίσουν δικές τους πιθανές καταχρηστικές 

συμπεριφορές , καθώς και τις στάσεις που μπορούν να υπονομεύσουν τις γυναίκες . Έτσι το έργο 

MOVE θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων », επιβεβαιώνει το μέλος του συμβουλευτικού 

συμβουλίου, Καθηγήτρια Marianne Hester.  

  

Σχετικά με τη συνεργασία  

   

 Το έργο MOVE αναπτύσσεται από μια διεθνή διεπιστημονική ομάδα η οποια αποτελείται από :  

  

• CAM, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, Μη Κυβερνητική Οργάνωση  και 

πρόγραμμα δραστών που επικεντρώνεται στην παρέμβαση για τη βία κατά των γυναικών και των 

https://www.centrouominimaltrattanti.org/
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παιδιών προωθώντας τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται  με άνδρες που ενεργούν βίαια σε 

συναισθηματικές σχέσεις, Ιταλία.  

• Conexus, Associació CONEXUS Atenció, Formació i Investigació Psicosocials, μη 

κερδοσκοπική ΜΚΟ με εξειδίκευση και δραστηριότητα σχετικά με την εμφυλη βία, 

προσφέροντας προγράμματα παρέμβασης για γυναίκες και παιδιά και για άντρες θύτες, Ισπανία    

• Psytel, Γαλλία, ένας συνεταιρισμός ανεξάρτητων ειδικών οι οποίοι εργάζονται στον τομέα 

των πληροφοριακών συστημάτων για την υγεία και την πρόληψη της βίας κατά παιδιών, εφήβων 

και γυναικών.  

• UWAH, Μη Κυβερνητική Οργάνωση , η οποια  δραστηριοποιείται στην προώθηση και 

προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών ενώ παράλληλα ασχολείται με την 

ευαισθητοποίηση και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, Ελλάδα  

• WWP EN, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εργασία με τους Θύτες ενδοοικογενειακής βίας  

• ENoMW, κοσμική, μη κομματική πλατφόρμα που υποστηρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες 

και την αξιοπρέπεια των γυναικών και κοριτσιών μεταναστών, προσφύγων και εθνοτικών 

μειονοτήτων στην Ευρώπη  

  

Ένα εξωτερικό γνωμοδοτικό συμβούλιο εποπτεύει και υποστηρίζει την ομάδα έργου :   

   

Η καθηγήτρια Marianne Hester, Καθηγήτρια και κορυφαία ερευνήτρια της εμφυλης βίας  στο 

Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, και Πρόεδρος στο Gender, Violence & International Policy στο 

School for Policy Studies του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, επιβλέπει τη συνολική ποιότητα και 

μεθοδολογία ως κύριος εμπειρογνώμονας στην αντιμετώπιση της εμφυλης βίας  

   

Η Elli Scambor από το Ινστιτούτο Μελετών για την Αρρενωπότητα και την Έρευνα για τα Φύλα 

(VMG, Αυστρία ) υποστηρίζει την ποιότητα και τη μεθοδολογική ανάπτυξη σε συνεργασία με άνδρες 

πρόσφυγες και μετανάστες με βάση το πρόγραμμα της ΕΕ FOMEN - Focus on Men  

  

  

  

  

  

https://conexus.cat/
https://psytel.es/
https://kakopoiisi.gr/
https://www.work-with-perpetrators.eu/
https://www.migrantwomennetwork.org/
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