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Κεφάλαιο 1 

Υποστήριξη Θυµάτων Σεξουαλικής Βίας στο Πλαίσιο του Πανεπιστηµίου 

Οι νεαρές γυναίκες και ιδίως οι φοιτήτριες είναι αρκετά επισφαλείς όσον αφορά στο 
ενδεχόµενο να βιώσουν έµφυλη και σεξουαλική βία. Επιπλέον, σε αρκετές ευρωπαϊκές 
χώρες οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αντιµετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας 
από τις υπηρεσίες υποστήριξης, ενώ συχνά τα θύµατα έχουν πολύ αρνητικές εµπειρίες 
όταν καταγγέλλουν περιστατικά στο Πανεπιστήµιο που σπουδάζουν. Το USVreact, 
όπως αποκαλούµε το Πρόγραµµα για την Υποστήριξη Θυµάτων Σεξουαλικής Βίας στο 
Πλαίσιο του Πανεπιστηµίου, συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος για τα Δικαιώµατα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια (Rights, 
Equality and Citizenship Programme 2014-2020). Καταρτήθηκε και υποβλήθηκε στις 
αρχές του 2015 στο υποπλαίσιο της προκήρυξης που αφορούσε στην υποστήριξη 
θυµάτων έµφυλης βίας. Είναι το µεγαλύτερο πρόγραµµα που εγκρίθηκε και 
χρηµατοδοτήθηκε από τη συγκεκριµένη δράση, καθώς και πρώτη φορά που 
σχεδιάστηκε πρόγραµµα επιµόρφωσης επί του θέµατος σε πανεπιστηµιακό επίπεδο. 
Στόχος ήταν να βελτιωθεί η θεσµική «πρώτη αντίδραση» σε καταγγελίες φοιτητών/
τριών για σεξουαλική βία, µε απώτερο σκοπό να δηµιουργηθούν πιο «ανοιχτές» και 
υποστηρικτικές κουλτούρες στα Πανεπιστήµια. Η βασική επιδίωξη ήταν να 
συγκροτηθούν, δοκιµαστούν και αξιολογηθούν εµπειρικά και καινοτόµα µοντέλα 
επιµόρφωσης, ως προς τη διαχείριση σχετικών περιστατικών, απευθυνόµενα στις 
πανεπιστηµιακές κοινότητες διαφόρων ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων, τα οποία θα 
υλοποιούνταν από τους συνεργαζόµενους φορείς του προγράµµατος στα οικεία 
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, τα µοντέλα 
επιµόρφωσης θα διατίθενται  διαρκώς και δωρεάν, για χρήση από άλλα πανεπιστήµια 
και ιδρύµατα. 

Πρόσθετοι στόχοι του έργου ήταν: η αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών «πρώτης 
αντίδρασης» και εκπαίδευσης αντιµετώπισης ώστε να ενηµερωθούν τα υπό ανάπτυξη 
µοντέλα⋅ ο έλεγχος των πολιτικών και των θεραπευτικών οδών για θύµατα/επιζώντες 
στα πανεπιστήµια-εταίρους και διεθνώς⋅ η δηµιουργία εθνικών και διεθνών δικτύων 
ειδικών επιστηµόνων, εξειδικευµένων φορέων, φοιτητικών ενώσεων καθώς και 
σωµατείων διδακτικού και διοικητικού προσωπικού πανεπιστηµίων, ώστε να παραχθεί 
και να διαµοιραστεί γνώση⋅ η ενσωµάτωση επιµορφωτικών προγραµµάτων, όπου είναι 
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εφικτό να είναι βιώσιµα. Το πρόγραµµα βασίστηκε στην δηµοσιευµένη έρευνα αρκετών 
Εταίρων (βλ. Π.χ. Alldred & Biglia 2015, Biglia & San Martin 2007, Jackson και 
Sundaram 2015, Love κ.α. 2017, Phipps 2009, 2017, Phipps & 2015, Rymer & Cartei 
2015), καθώς και στο ολοκληρωµένο πρόγραµµα Gap Work που συγχρηµατοδοτήθηκε 
στο πλαίσιο του Daphne III, το οποίο εστίασε στην επιµόρφωση νέων επιστηµόνων στη 
διαχείριση και αντιµετώπιση της έµφυλης βίας και στο οποίο συµµετείχαν πολλοί από 
τους συνεργάτες του USVreact (Alldred κ.α. 2014). Στο πρόγραµµα υπήρχε µία διεθνής 
συµβουλευτική επιτροπή ειδικών, που προέρχονταν από όλα τα κράτη-εταίρους, πολλοί 
από τους οποίους έχουν πολυάριθµες δηµοσιεύσεις στον συγκεκριµένο τοµέα (βλ. Π.χ. 
Bustelo και Lombardo 2007, Fenton κ.ά. 2016, McGlynn, Downes και Westmarland 
2017, Sanders-McDonagh , Neville & Nolas 2016, Westmarland και Graham 2010). 

Το USVreact βασίστηκε στην Κοινοτική Οδηγία για τα Θύµατα, η οποία ορίζει ότι τα 
θύµατα αναγνωρίζονται και αντιµετωπίζονται µε αξιοπρέπεια και σεβασµό, 
προστατεύονται από τη δευτερογενή και επαναλαµβανόµενη θυµατοποίηση, λαµβάνουν 
την κατάλληλη υποστήριξη και έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Τα πανεπιστήµια-
εταίροι του προγράµµατος, κάθε ένα από τα οποία συµµετέχει µε µία µικρή οµάδα 
ερευνητών και επιµορφωτών, ήταν το Universitat Rovira i Virgili και το Universidad 
del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea στην Ισπανία, το Universita degli Studi di 
Torino στην Ιταλία, το Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών 
στην Ελλάδα και το Πανεπιστηµίο Brunel του Λονδίνου, το Πανεπιστηµίου Sussex και 
το Πανεπιστηµίου του York στη Βρετανία. Την διαχείριση του έργου ανέλαβε η CEPS 
Projectes Socials στη Βαρκελώνη. Τη στιγµή της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, το 
έργο είχε 16 συνεργαζόµενους φορείς από όλα τα κράτη-εταίρους, καθώς και στη 
Λετονία και τη Σερβία, καθένα από τα οποία είτε διοργάνωσε ένα µοντέλο 
επιµόρφωσης, είστε συνέβαλε στην διάδοση του εκπαιδευτικού υλικού. 

Η έναρξη του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε µε µία συνάντηση στο Πανεπιστήµιο 
του Sussex τον Απρίλιο του 2016. Στη συνέχεια ακολούθησε η συγγραφή των κειµένων 
σχετικά µε τον έλεγχο των πολιτικών και την αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών 
(και τα δύο είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του USVreact), βάση των οποίων 
διοργανώθηκαν οι επιµορφώσεις. Κάθε πρόγραµµα επιµόρφωσης προσαρµόστηκε 
σύµφωνα µε το τοπικό, γενικό και πολιτισµικό, πλαίσιο και τις εκάστοτε βέλτιστες 
πρακτικές. Μέσα στο 2016 ξεκίνησαν και τα επτά προγράµµατα. Η επιµόρφωση και η 
αξιολόγηση διήρκησαν µέχρι τα τέλη του 2017, ενώ ορισµένα πανεπιστήµια συνέχισαν 
την υποστήριξη των επιµορφώσεων. Συνολικά, µέχρι αυτή τη στιγµή, έχουν 
συµµετάσχει στην επιµόρφωση σχεδόν 900 µέλη πανεπιστηµιακών κοινοτήτων από 21 
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διαφορετικά ιδρύµατα. Η ολοκλήρωση του προγράµµατος ξεκίνησε µε ένα διεθνές 
συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο, στο οποίο ανακοινώθηκαν τα βασικά 
πορίσµατα σε ειδικούς στον τοµέα. Ακολούθως, διοργανώθηκαν τοπικά συνέδρια από 
τους συνεργαζόµενους φορές µε στόχο να συναντηθούν Πανεπιστηµιακοί και 
εργαζόµενοι σε δοµές και υπηρεσίες και να συζητήσουν τις τοπικές προτάσεις. 

Η παρούσα έκθεση 

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται αρχικά το εµπειρικό και θεωρητικό πλαίσιο του 
προγράµµατος, όσον αφορά στην γενίκευση της σεξουαλικής βίας εναντίον των 
φοιτητών/τριων στην Ευρώπη και στους παράγοντες που µπορούν να διευκολύνουν και 
να υποστηρίξουν την δηµοσιοποίηση. Στη συνέχεια, παρατίθεται συνοπτικά το 
περιεχόµενο, η παρουσίαση και η αξιολόγηση των επτά επιµορφωτικών προγραµµάτων. 
Ολοκληρώνεται µε µία σύνοψη των προτάσεων κάθε συνεργαζόµενου φορέα, καθώς 
και µε γενικότερες προτάσεις σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 
Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα επιµέρους εκπαιδευτικά προγράµµατα, καθώς 
και πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα γενικότερα, είναι διαθέσιµες στην 
ιστοσελίδα µας στο http://USVreact.eu. Σε αυτό το site, κάθε Εταίρος θα παράσχει 
σύντοµα τη δική του πληρέστερη αναφορά που θα περιγράφει λεπτοµερέστερα το 
περιεχόµενό της επιµόρφωσης που υλοποιήθηκε και θα την αξιολογεί πιο 
ολοκληρωµένα. To site διατίθεται σε όλες τις γλώσσες των συνεργαζόµενων φορέων. Η 
παρούσα έκθεση ανακεφαλαίωσης συντάχθηκε από τις Alison Phipps και Pam Alldred 
(Συντονίστρια και Επιστηµονική Υπεύθυνη, αντίστοιχα, του USVreact) σύµφωνα µε τις 
αρχικές αξιολογήσεις των Εταίρων. 

 
Προτείνουµε σε όσους/ες χρησιµοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό να το προσαρµόσουν 
σύµφωνα µε το δικό τους πολιτισµικό και αξιακό πλαίσιο, καθώς και να αναφέρουν τις 
τοπικές υπηρεσίες και φορείς υποστήριξης, όπως και τις πληροφορίες παραποµπής. Θα 
ήµασταν ευτυχείς εάν κοινοποιούσατε την δική σας εµπειρία, όπως και το δικό σας 
εκπαιδευτικό υλικό. Για να αναρτήσετε οποιοδήποτε υλικό στο site µας επικοινωνήστε 
µε την Gigi Guizzo στο CEPS ή την Pam Alldred ή την Alison Phipps. 
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Κεφάλαιο 2 

Η σεξουαλική βία στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια: Γενίκευση, πολιτικές και 
πρακτικές 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία σχετικά µε την γενίκευση 
του φαινοµένου της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, 
καθώς και πληροφορίες που συγκεντρώσαµε αναφορικά µε τις υπάρχουσες πολιτικές 
αντιµετώπισης και τα προγράµµατα επιµόρφωσης. Γενικά, η εικόνα που προκύπτει 
είναι πως η ευαισθητοποίηση και η αντίδραση αναπτύσσονται ταχύτατα. Ωστόσο, η 
πρόβλεψη παραµένει άνιση και υπάρχουν ελάχιστα τεκµηριωµένα πρότυπα για να 
αναπαραχθούν. Ευελπιστούµε πως το πρόγραµµά µας θα αποτελέσει µία χρήσιµη 
παρέµβαση σε αυτό το πλαίσιο, παρέχοντας µία ποικιλία τεκµηριωµένων 
προγραµµάτων επιµόρφωσης τα οποία είναι κατάλληλα για ποικίλα θεσµικά και 
πολιτισµικά περιβάλλοντα. 

2:1 Γενίκευση του φαινοµένου 

Από τη δεκαετία του 1980, η σεξουαλική θυµατοποίηση των φοιτητριών έχει 
αποτελέσει αντικείµενο έρευνας σε πολλές χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, η Νότια 
Κορέα, η Αϊτή, η Ιορδανία, η Χιλή, ο Καναδάς, η Γερµανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η 
Ισπανία, το Μπαγκλαντές, και η Βρετανία (Phipps 2018). Έχουν εκφραστεί αρκετές 
απόψεις όσον αφορά στη γενίκευση του φαινοµένου , κυρίως επειδή οι στατιστικές 
συχνά βασίζονται σε εκτιµήσεις, παρεκτάσεις ή υποθέσεις, ελλείψει πραγµατικών 
στοιχείων. Ωστόσο, είναι δυνατόν να υποστηρίξουµε ότι, σε γενικές γραµµές, η 
σεξουαλική βία στα πανεπιστήµια δεν είναι ασυνήθιστη και διαπράττεται κατά κύριο 
λόγο εναντίον γυναικών από τους άνδρες. Στις χώρες εταίρους του USVreact, τα 
στοιχεία για τη σεξουαλική βία, γενικά, παρουσιάζουν παρόµοιες τάσεις. Το 2014, 
σύµφωνα µε την  έρευνα του Οργανισµού Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (FRA), ένα ποσοστό  10-19% των γυναικών της Ελλάδας ανέφεραν σωµατική 
και/ή σεξουαλική βία από ένα σύντροφο, 30-39% ανέφεραν ψυχολογική βία, 10-19% 
ανέφεραν «παρενοχλητική παρακολούθηση» και 15% ανέφεραν ότι είχαν υποστεί 
σεξουαλική παρενόχληση το ίδιο έτος (FRA, 2014). Σχεδόν το 70% των γυναικών 
θεωρεί ότι η βία κατά των γυναικών συµβαίνει «πολύ συχνά» ή «αρκετά συχνά», ενώ 
µόνο το 2% αισθάνεται ότι τέτοια περιστατικά είναι «σπάνια» (FRA, 2014).  
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Την ίδια χρονιά, µια έρευνα της Ιταλικού Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (Istat) 
διαπίστωσε ότι το 31% των γυναικών ηλικίας 16-70 ετών είχε υποστεί κάποια µορφή 
βίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους, το 20% είχε βιώσει σωµατική βία, το 21% 
σεξουαλική βία και το 74% σεξουαλική παρενόχληση (Istat, 2015). Το 77% των 
περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης διαπράχθηκαν από ξένους, ενώ οι 
περισσότεροι βιασµοί ή απόπειρες βιασµών διαπράχθηκαν από συντρόφους, πρώην 
συντρόφους ή φίλους (Istat, 2015). 

Στην περίπτωση της Ισπανίας, η αδυναµία της Κεντρικής Κυβέρνησης να  αποδώσει 
στοιχεία σχετικά µε τη σεξουαλική βία, έχει υποστηριχθεί πως αποτελεί έκφανση της 
απόκρυψης και αορατότητας επιβολής της σεξουαλικής βίας (Toledo και Pineda, 2016). 
Από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέµβριο του 2016 καταγγέλθηκαν στην αστυνοµία 7240 
περιστατικά σεξουαλικής βίας (Ministerio del Interior, 2017). Ωστόσο, οι 6067 από 
αυτές τις υποθέσεις εντάσσονται στην γενικότερη κατηγορία «λοιπές αξιόποινες 
πράξεις κατά της σεξουαλικής ελευθερίας και ασφάλειας», οι οποίες δεν παρέχουν 
καµία ένδειξη για το χαρακτήρα τους. Μια έρευνα του 2015 σχετικά µε τη βία κατά των 
γυναικών συµπεριέλαβε για πρώτη φορά ερωτήσεις σχετικά µε τη σεξουαλική βία 
σύµφωνα µε τις συστάσεις του Οργανισµού Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (FRA, 2014). Τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν ότι το 24,2% των γυναικών άνω 
των 16 ετών είχαν υποστεί σωµατική ή σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 
Το 7,2% είχε βιώσει σεξουαλική βία από κάποιον που δεν ήταν και δεν υπήρξε ποτέ 
σύντροφος τους. Το 3,5% των Ισπανίδων είχε βιώσει σεξουαλική βία σε ηλικία 
µικρότερη των 15 ετών (Ministerio del Interior, 2017). 

Στην Βρετανία, το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών εντόπισε 106.098 αστυνοµικές 
καταγραφές για σεξουαλικά αδικήµατα κατά το έτος 2016 (ONS, 2017)⋅ η εθνική 
φιλανθρωπική οργάνωση Rape Crisis εκτιµά ότι περίπου 85.000 γυναίκες και 12.000 
άνδρες κάθε χρόνο γίνονται θύµα βιασµού στην Αγγλία και την Ουαλία (Rape Crisis 
England & Wales, 2017). Η έρευνα του Οργανισµού Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA, 2014) διαπίστωσε ότι το 2014 το 29% των γυναικών στη 
Βρετανία είχαν υποστεί σωµατική και/ή σεξουαλική βία από νυν ή πρώην σύντροφο, το 
46% είχαν βιώσει ψυχολογική βία από τον σύντροφο του και το 19% είχαν βιώσει 
«παρενοχλητική παρακολούθηση». Σε µια πρόσφατη έρευνα του Συµβουλίου της 
Συνοµοσπονδίας Εµπορίου (TUC) εκτιµάται επίσης ότι πάνω από τις µισές γυναίκες 
που ερωτήθηκαν είχαν υποστεί παρενόχληση στο χώρο εργασίας (TUC, 2016). 
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Ειδικότερα, όσον αφορά στη βία κατά των φοιτητών/ριών τα δεδοµένα είναι ισχνά. 
Ωστόσο, το 2011, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Έµφυλη βία, 
παρενοχλητική παρακολούθηση και φόβος του εγκλήµατος» συγκεντρωθήκαν στοιχεία 
από περισσότερους από 22.000 φοιτητές/τριες στη Γερµανία, την Ιταλία, την Πολωνία, 
την Ισπανία και τη Βρετανία (Feltes κ.α., 2012). Όσον αφορά τη σεξουαλική 
παρενόχληση, το 47% των Ιταλών συµµετεχόντων, το 54,2% των Ισπανών 
συµµετεχόντων και το 68,6% των Βρετανών συµµετεχόντων είχαν βιώσει τουλάχιστον 
µία φορά σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το 41,8% των 
Ιταλών, το 52,9% των Ισπανών και το 58,2% των Βρετανών συµµετεχόντων είχαν 
υποστεί τουλάχιστον µία φορά παρενοχλητική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους. Το 30,2% των Ιταλών, το 36,7% των Ισπανών και το 33,6% των 
Βρετανών συµµετεχόντων είχαν τουλάχιστον µία ανεπιθύµητη σεξουαλική πράξη κατά 
τη διάρκεια των σπουδών τους (Feltes κ.α., 2012). Μια µελέτη του 2011 στην Ισπανία 
διαπίστωσε ότι πάνω από το 50% των φοιτητών θεωρούν ότι η σεξουαλική κακοποίηση 
είναι «πάρα πολύ συχνή» ή «πολύ συχνή» στην ισπανική κοινωνία (Ferrer-Perez, 
Bosch-Fiol & Navarro-Guzmán, 2011). Μια µελέτη του 2016 διαπίστωσε ότι το 2% των 
Ισπανών φοιτητών/τριών γνώριζε για τη σεξουαλική επίθεση στο πανεπιστηµιακό 
περιβάλλον, ενώ το 6% είχε δεχτεί πίεση για να προχωρήσει σε σεξουαλική ή 
συναισθηµατική σχέση, το 7% για ανεπιθύµητο φιλί και/ή άγγιγµα και το 16% βρέθηκε 
αντιµέτωπο µε φήµες για την σεξουαλική του ζωή (Valls κ.α., 2016).  

Στη Βρετανία, η πρώτη έρευνα σε κρατικό επίπεδο για την γενίκευση του φαινοµένου της 
σεξουαλικής βίας στα πανεπιστήµια ήταν η Έκθεση της Εθνικής Ένωσης Φοιτητών (NUS) το 
2010 µε τίτλο «Κρυφά Σηµάδια». Στην έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι 1 στις 7 φοιτήτριες 
είχαν υποστεί σοβαρή σωµατική ή σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 
και το 68% είχε βιώσει συµπεριφορές που συνιστούν σεξουαλική παρενόχληση. Το 2014, η 
NUS διεξήγαγε περαιτέρω έρευνες, οι οποίες διαπίστωσαν ότι το ένα τέταρτο των φοιτητών 
είχαν αντιµετωπίσει ανεπιθύµητες σεξουαλικές χειρονοµίες, όπου οι γυναίκες είχαν πολύ 
περισσότερες πιθανότητες από τους άντρες να το βιώσουν⋅ το ένα τρίτο είχε δεχτεί κατά τη 
διάρκεια συνοµιλίας σαφή σεξουαλικά υπονοούµενα ή είχε βιώσει άλλες µορφές λεκτικής 
παρενόχλησης και, τέλος,  τα δύο τρίτα είχαν ακούσει στην πανεπιστηµιούπολη να αστεία µε 
θέµα το βιασµό (rape jokes). Το 2017, µια έρευνα για την Ελευθερίας της Πληροφορίας που 
διεξήχθη από την εφηµερίδα The Guardian αποκάλυψε σχεδόν 300 καταγγελίες για 
σεξουαλική παρενόχληση φοιτητών/τριών εναντίον προσωπικού πανεπιστηµίων από το 2011, 
υποστηρίζοντας ότι αυτές οι περιπτώσεις ήταν «η κορυφή του παγόβουνου» (Batty κ.α., 
2017)⋅ αν και µέχρι στιγµής δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για να τεκµηριωθεί αυτό. 
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2:2 Πολιτικές 

Αν και η συγκεκριµένη ενότητα εστιάζει σε πολιτικές για την αντιµετώπιση της 
σεξουαλικής βίας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αξίζει να σηµειωθεί η ύπαρξη 
ευρύτερων, ενηµερωµένων πλαισίων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
διαµορφώσουν µια συγκεκριµένη πολιτική στο πανεπιστηµιακό περιβάλλον. Η Τέταρτη 
Παγκόσµια Διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις Γυναίκες κατάρτησε τη Διακήρυξη 
και την Πλατφόρµα Δράσης του Πεκίνο, η οποία περιλαµβάνει ένα σύνολο 12 κρίσιµων 
τοµέων, συµπεριλαµβανοµένης της δέσµευσης για την καταπολέµηση της βίας κατά 
των γυναικών, και η οποία εγκρίθηκε από 189 κράτη µέλη. Σε διεθνές επίπεδο, τα 
συναφή πλαίσια πολιτικής περιλαµβάνουν την Οικουµενική Διακήρυξη για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώµατα του 1948 και τη Σύµβαση του 1980 για την Εξάλειψη όλων των 
Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW). Η πρώτη ορίζει ότι ο όλοι έχουν 
δικαίωµα στη ζωή, στην ελευθερία και στην ασφάλεια του ατόµου και πως κανένας δεν 
πρέπει να υφίσταται σκληρή και εξευτελιστική µεταχείριση ή βασανιστήρια, αν και 
στην πράξη η εφαρµογή της στα δικαιώµατα των γυναικών και σε θέµατα όπως η 
σεξουαλική βία έχει περιοριστεί λόγω της τάσης να τα κατατάσσουν στα θέµατα 
«ειδικού ενδιαφέροντος» (βλ. π.χ. Bunch 1990). Η δεύτερη έχει ως στόχο την εξάλειψη 
όλων των µορφών διακρίσεων, αν και δεν κατονοµάζει ρητά τη βία, ενώ η εφαρµογή 
της είναι περιορισµένη λόγω έλλειψης µηχανισµών επιβολής (Wetzel 1993). 

Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση του 2011 για την Πρόληψη και την Καταπολέµηση 
της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας - γνωστή ως Σύµβαση 
της Κωνσταντινούπολης - είναι νοµικά δεσµευτική και ορίζει διάφορες µορφές βίας, 
όπως ο βιασµός, η παρενοχλητική παρακολούθηση, ο εξαναγκαστικός γάµος και ο 
ακρωτηριασµός των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να 
τροποποιήσουν τους νόµους, να εισαγάγουν ουσιαστικά µέτρα και να διαθέσουν 
πόρους για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας αυτής. Από το 1998, οι 
διάφορες Προεδρίες του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν σε 
συστάσεις, πρότειναν δείκτες και ανέπτυξαν µη δεσµευτικά έγγραφα σχετικά µε τη βία 
κατά των γυναικών. Η βία κατά των γυναικών αντιµετωπίζεται επίσης ρητά από τη 
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα µεταξύ Γυναικών και Ανδρών 
2010-15 (2011). Υπάρχουν δύο δεσµευτικοί κανονισµοί της ΕΕ που αναφέρονται στη 
σεξουαλική παρενόχληση, η Οδηγία 2004/113/ΕΚ για την εφαρµογή της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση και την προµήθεια αγαθών και 
υπηρεσιών και η Οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 
και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης. 
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Από τις 15 Μαρτίου 2017, η Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης έχει υπογραφεί από όλα 
τα κράτη µέλη της ΕΕ και η απόφαση για της ίδιας της ΕΕ να προσχωρήσει στη 
Σύµβαση λήφθηκε τον Μάιο του 2017. Ωστόσο, δεν έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη 
µέλη τη Σύµβαση, µε την Ελλάδα, τη Λετονία και τη Βρετανία µεταξύ αυτών (από την 
Ελλάδα υπογράφηκε στις 11/05/2011, από τη Λετονία στις 18/05/2016 και από τη 
Βρετανία στις 08/06/2012). Επιπλέον, τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν διαφορετικούς 
ορισµούς των µορφών βίας και ποινικοποιούν διαφορετικούς τύπους έµφυλης βίας µε 
διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγµα, δεν έχουν όλα τα κράτη µέλη ποινικοποιήσει 
το βιασµό εντός γάµου (µε τη Λετονία µεταξύ αυτών που δεν το κάνουν) και τον 
εξαναγκαστικό γάµο (η Ιταλία µόλις πρόσφατα εισήγαγε νοµοσχέδιο που ποινικοποιεί 
τον εξαναγκαστικό γάµο στη Γερουσία). Τα περισσότερα κράτη µέλη διαθέτουν εθνικά 
σχέδια δράσης για τη βία κατά των γυναικών και παρέχουν εξειδικευµένες υπηρεσίες 
στα θύµατα (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, 2016). Μια πρόσφατη ανάλυση 
της νοµοθεσίας της ΕΕ διαπίστωσε ότι οι νόµοι σχετικά µε την έµφυλη βία εναντίον 
των νέων ποικίλλουν σε τέσσερα κράτη µέλη της ΕΕ (Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία και 
Βρετανία) και ότι η πολιτική σχετικά µε τα παιδιά και τους νέους τείνει να µην 
αναγνωρίζει σαφώς το φύλο (Alldred & Biglia, 2015). 

Εποµένως, το τοπίο πολιτικής σε κάθε χώρα Εταίρο του USVreact ποικίλλει. Για 
παράδειγµα, στην Ελλάδα εισήχθη το 1984 ο νόµος περί βιασµών (Ν. 1419/1984), 
αναγνωρίζοντας τον βιασµό ως πράξη βίας που διαπράττεται κατά των γυναικών και όχι 
ως πράξη κακοµεταχείρισης και ηθικού εξευτελισµού. Ωστόσο, ο νόµος υιοθέτησε έναν 
στενό ορισµό του βιασµού, ως να συµβαίνει µόνο εκτός των συζυγικών σχέσεων, 
παραβλέποντας την ενδοοικογενειακή βία και άλλες µορφές της. (Kostavara, 2007). 
Μόνο µετά τη δεκαετία του 2000, ακολουθώντας τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου και υπό την πίεση των κοινωνικοοικονοµικών και πολιτικών αλλαγών που 
συνδέονται µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη διακρατική µετανάστευση, η 
διεύρυνση των ορισµών της έµφυλης και της σεξουαλικής βίας έγιναν αντικείµενα 
νοµικής πρόβλεψης και δηµόσιας συζήτησης. Τέτοιου είδους παρεµβάσεις, οι οποίες 
εµπίπτουν περισσότερο στην κατηγορία της ισότητας των φύλων και όχι στο πλαίσιο 
της βίας κατά του φύλου, περιλαµβάνουν την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων 
(Ν. 3064/2002), της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας (Ν. 3488/2006, ο 
οποίος αντικαταστάθηκε από τον νόµο 3896/2010) και της ενδοοικογενειακής βίας (Ν. 
3500/2006). Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι υπεύθυνος να αναφέρει υποθέσεις 
σεξουαλικής παρενόχλησης στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του να παρακολουθεί την 
εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας (Ν. 
3896/2010) στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Σύµφωνα µε τον Βοηθό Συνήγορο  
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υπεύθυνο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, οι αναφορές σεξουαλικής παρενόχλησης το 
2014 παρέµειναν στάσιµες – έως και µειώθηκαν – λόγω του φόβου των θυµάτων να 
χάσουν τη δουλειά τους. (Eurofound, 2015). 

Στην Ιταλία, η σεξουαλική βία θεωρείτο «έγκληµα κατά της δηµόσιας ευπρέπειας και 
της ηθικής» µέχρι πριν δύο δεκαετίες. Η νοµοθεσία που εισήχθη το 1996 επέφερε 
αλλαγές (νόµος αριθ. 66), και µετέτρεψε το έγκληµα της σεξουαλικής κακοποίησης σε 
έγκληµα κατά του ατόµου. Εισήγαγε ως εγκλήµατα την σεξουαλική βία (άρθρο 609.2 
του ιταλικού Ποινικού Κώδικα), την ασέλγεια σε ανήλικο (άρθρο 609.4 του ιταλικού 
ποινικού κώδικα), την διαφθορά ανηλίκου (άρθρο 609.5 του ιταλικού ποινικού κώδικα) 
και τον οµαδικό βιασµό (άρθρο 609.8 του ιταλικού Ποινικού Κώδικα). Έκτοτε, εισήχθη 
µια σειρά τροποποιήσεων και νέων νόµων υπό την πίεση των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών. Για παράδειγµα, ο νόµος 38 του 2009 επισύρει πιο αυστηρή 
τιµωρία για τα σεξουαλικά εγκλήµατα και εισάγει την παρενοχλητική παρακολούθηση 
ως αδίκηµα που τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι µήνες έως τέσσερα χρόνια. 

Στην Ισπανία, οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων, εµπνευσµένες από το 
φεµινιστικό κινήµα και τον LGBT ακτιβισµό, εισήχθησαν σταδιακά από τα τέλη της 
δεκαετίας του '70 µετά την πτώση της δικτατορίας του Φράνκο, ο οποίος είχε 
υποστηριχθεί από την Καθολική Εκκλησία. Η νοµοθεσία για την ενδοοικογενειακή βία 
εισήχθη στην Ισπανία µετά από τη δολοφονία της Ana Orantes από τον πρώην σύζυγό 
της (έπειτα από την εµφάνισή της στην τηλεόραση όπου αφηγήθηκε την προσωπική της 
ιστορία συζυγικής κακοποίησης) που προκάλεσε µαζικές διαµαρτυρίες (Bustelo, Lopez 
& Platero, 2007) . Ψηφίστηκαν δύο νόµοι σχετικά µε την ενδοοικογενειακή βία και 
(38/2002 και 11/2003) και το 2004, µε την επανεκλογή του Σοσιαλιστικού Κόµµατος 
(PSOE), θεσπίστηκε περαιτέρω νοµοθεσία για την αντιµετώπιση άλλων µορφών 
έµφυλης βίας. Η νοµοθεσία αυτή παραµένει το κύριο πλαίσιο για την αντιµετώπιση της 
έµφυλης βίας στην Ισπανία, µολονότι συχνά εφαρµόζεται παράλληλα µε άλλα νοµικά 
µέσα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, π.χ. της νοµοθεσίας για την ισότητα των 
φύλων (3/2007) και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας (2/2010). Στην 
Καταλονία, το πρωτόκολλο, o «οδικός χάρτης», συντονισµένης δράσης κατά της 
έµφυλης βίας, που θεσπίστηκε το 2009, καθορίζει το νοµικό πλαίσιο για την έµφυλη 
βία , καθώς και τα εργαλεία παρατήρησης και αξιολόγησης. Η Καταλανική κυβέρνηση 
έχει θεσπίσει, επίσης, πρωτόκολλο σχετικά µε τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο 
εργασίας µε βάση το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισµό ή/και την ταυτότητα φύλου. 
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Όσον αφορά ειδικά τα πανεπιστήµια, η νοµοθεσία και η πρόνοια είναι περιορισµένες. Η 
σεξουαλική βία στα πανεπιστήµια στην Ελλάδα αγνοείται σε µεγάλο βαθµό τόσο 
δηµοσίως όσο και θεσµικά. Δεν είναι λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 
ειδικά πανεπιστηµιακά πλαίσια για την αντιµετώπιση τέτοιων περιπτώσεων όταν 
προκύψουν. Ενώ ένας µικρός αριθµός φορέων επιδιώκουν να συµπεριληφθούν στους 
Πανεπιστηµιακούς Κανονισµούς εξειδικευµένες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη 
σεξουαλική παρενόχληση ή τη βία, µέχρι στιγµής δεν εφαρµόζεται κάτι αντίστοιχο. Οι 
υπηρεσίες συµβουλευτικής που παρέχονται στα ελληνικά πανεπιστήµια σπάνια 
αναφέρονται ρητά στη σεξουαλική βία όταν περιγράφουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 
Στα περισσότερα ιταλικά πανεπιστήµια δεν υφίστανται συγκεκριµένες υπηρεσίες για τα 
θύµατα σεξουαλικής βίας, ωστόσο υπάρχουν περισσότερες γενικές υπηρεσίες για τα 
θύµατα διακρίσεων και παρενόχλησης. Όλα τα πανεπιστήµια έχουν µια «Επιτροπή 
Εγγύησης» (Comitato Unico Di Garanzia, CUG) τόσο για τα µέλη του προσωπικού όσο 
και για τους φοιτητές/τριες, µε στόχο την προστασία των εργαζοµένων από τις 
διακρίσεις και την ενίσχυση της ευηµερίας τους. Τα περισσότερα πανεπιστήµια έχουν 
επίσης έναν «Εµπιστευτικό Σύµβουλο» (Consigliera di fiducia), ο οποίος παρέχει 
δωρεάν πληροφορίες, συµβουλές και βοήθεια στο προσωπικό και τους φοιτητές/τριες 
που υφίστανται διακρίσεις, παρενόχληση ή εκφοβισµό. Ορισµένα πανεπιστήµια 
διαθέτουν επίσης συµβουλευτικές υπηρεσίες για φοιτητές/τριες ή άλλες υπηρεσίες για 
την υποστήριξη φοιτητών/τριών ή προσωπικού που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, αν και 
δεν εστιάζουν στην καταπολέµηση της έµφυλης βίας. 

Στην Ισπανία, ο νόµος 01/2014 (µέτρα προστασίας κατά της έµφυλης βίας) και ο νόµος 
για την αποτελεσµατική ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών (που εγκρίθηκε το 2007) 
ισχύουν και για τα πανεπιστήµια, αλλά πολλές εξειδικευµένες διατάξεις δεν έχουν 
ακόµη εφαρµοστεί στα περισσότερα ισπανικά πανεπιστήµια (Valls κ.α., 2016). 
Επιπλέον, ο νόµος του 2004 επικεντρώνεται κυρίως στην ενδοοικογενειακή βία, 
παραβλέποντας τη σεξουαλική βία που διαπράττεται από µη, νυν ή πρώην, συντρόφους 
των θυµάτων. Κατά συνέπεια, πολλά από τα µέτρα και τις διατάξεις που εφαρµόζουν τα 
πανεπιστήµια σύµφωνα µε το νόµο καταφέρνουν να αντιµετωπίσουν το θέµα της 
σεξουαλικής βίας στο σύνολό της. Τέτοια είναι και η περίπτωση του πρωτοκόλλου που 
εφαρµόζεται στο Πανεπιστήµιο της Χώρας των Βάσκων, το οποίο και διερευνάται, 
µεταξύ άλλων, από το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Ειδικά στην Καταλονία, τα 
πανεπιστήµια έχουν σχέδια δράσης για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών, 
ορισµένα εκ των οποίων περιλαµβάνουν και µέτρα αντιµετώπισης της σεξουαλικής 
βίας. 
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Στο Ηνωµένο Βασίλειο, τα βασικά πλαίσια πολιτικής για την αντιµετώπιση της 
σεξουαλικής βίας στα πανεπιστήµια εδράζονται στο νόµο για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώµατα (1998) και το νόµο για την Ισότητα (2010). Σύµφωνα µε τις διατάξεις για 
την Ισότητα στον Δηµόσιο Τοµέα, που αποτελεί τµήµα του νόµου για την ισότητα, 
απαιτείται από τις δηµόσιες αρχές να λαµβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη εξάλειψης 
των έµφυλων διακρίσεων και της παρενόχλησης των γυναικών, την ανάγκη προώθησης 
της ισότητας ευκαιριών και την ανάγκη προώθησης των καλών σχέσεων µεταξύ 
διαφορετικών κοινωνικών οµάδων. Ο νόµος για τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθιστά 
παράνοµη κάθε δηµόσια αρχή που ενεργεί κατά τρόπο ασυµβίβαστο µε τα δικαιώµατα 
που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, όπως το 
δικαίωµα στη ζωή, την προστασία από απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση, το 
σεβασµό της οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής, το δικαίωµα της ελευθερίας της 
έκφρασης, την προστασία από διακρίσεις και το δικαίωµα στην εκπαίδευση (End 
Violence Against Women 2015). Ο σύνδεσµος «End Violence Against Women» (2015) 
υποστηρίζει ότι, συνδυαστικά, αυτά τα νοµοθετικά κείµενα υποχρεώνουν τα 
πανεπιστήµια να λάβουν εσωτερικά µέτρα για περιπτώσεις σεξουαλικής βίας. 

Ωστόσο, µέχρι πρόσφατα οι το εφαρµοστικό πλαίσιο σε πολλά πανεπιστήµια ήταν 
παλαιότερο των δύο νοµοθετηµάτων, ενώ επικαιροποιήθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες 
που εξέδωσε το 1994 η, αντίστοιχη, Σύνοδος των Πρυτάνεων. Η οδηγία αυτή, που 
συχνά αναφέρεται ως Έκθεση Zellick, εµπεριέχει µια σειρά συστάσεων για το πώς τα 
πανεπιστήµια θα πρέπει να χειρίζονται καταγγελίες σεξουαλικής βίας. Το πλέον 
αµφιλεγόµενο άρθρο του κειµένου αφορά στην, ευρέως εφαρµοζόµενη, σύσταση ότι τα 
πανεπιστήµια δεν πρέπει να προβαίνουν σε εσωτερική διαδικασία εκτός και αν τα 
θύµατα κάνουν επίσηµη καταγγελία και ξεκινήσει αστυνοµική έρευνα και ότι η 
οποιαδήποτε εσωτερική διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει αφού ολοκληρωθούν οι νοµικές 
διαδικασίες. Το 2016, µια επιστηµονική οµάδα από βρετανικά πανεπιστήµια ειδικών 
στη βία κατά των γυναικών, την παρενόχληση και τα εγκλήµατα µίσους αναθεώρησε 
την Έκθεση του Zellick και εξέδωσε νέα οδηγία, σύµφωνα µε την οποία τα 
πανεπιστήµια µπορούν να λάβουν προληπτικά µέτρα κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, ενώ µπορούν να προχωρήσουν σε πειθαρχικά µέτρα αδίκηµα, ακόµα και 
αν οι κατηγορίες εκπέσουν στο δικαστήριο (Bradfield 2016). Η οµάδα εργασίας 
συνέστησε επίσης σε όλα τα βρετανικά πανεπιστήµια να υιοθετήσουν ενιαίες 
διαδικασίες αναφοράς και να αναπτύξουν αποτελεσµατικές πρακτικές διαχείρισης 
καταγγελιών (Universities UK 2016). Κατόπιν της έκδοσης αυτής της Έκθεσης, το 
Βρετανικό Συµβούλιο Χρηµατοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης (HEFCE) εξέδωσε 
δύο προκηρύξεις χρηµατοδότησης εστιάζοντας στη σεξουαλική παρενόχληση και τη 
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βία, την ηλεκτρονική παρενόχληση και το µίσος αντίστοιχα, για την θέσπιση 
καινοτόµων θεσµικών πρωτοβουλιών (Higher Education Funding Council for England 
2017a, 2017b). Ωστόσο, δεν προκύπτει η θέσπιση εθνικού πλαισίου πολιτικής. 

Οι περισσότερες πολιτικές στην Ευρώπη αναφέρονται στη βία µεταξύ φοιτητών/τριών, 
έτσι σε περίπτωση παρενόχλησης και/ή κακοποίησης φοιτητών/τριών από µέλη του 
προσωπικού ή  µεταξύ µελών του προσωπικού, τα θύµατα δεν καλύπτονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις.  Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Βρετανία, η κατάσταση των 
πολιτικών στην Ευρώπη εκ διαµέτρου αντίθετη µε εκείνη που ισχύει στις ΗΠΑ, όπου 
υπάρχουν εθνικές και θεσµικές πολιτικές για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη βία 
στα πανεπιστήµια (Feltes κ.α., 2012, σελ. 184). Ωστόσο και εκεί υπάρχουν σηµαντικά 
προβλήµατα, ιδίως αναφορικά µε την εφαρµογή τους. Σύµφωνα µε έρευνες όχι µόνο η 
πλειονότητα των αµερικάνικων πανεπιστηµίων δεν συµµορφώνονται προς τις πολιτικές, 
αλλά και οι συναφείς πανεπιστηµιακές υπηρεσίες συχνά αντιµετωπίζουν «αντίποινα» 
σε προσωπικό και επαγγελµατικό επίπεδο (Anderson 2016, Ridolfi-Star 2016, Weis 
2015). Ο κεντρικός άξονας της αµερικανικής πολιτικής για τη σεξουαλική βία στην 
ανώτατη εκπαίδευση είναι το Άρθρο IX των Πολιτικών Δικαιωµάτων, ένα 
οµοσπονδιακό πολιτικό δικαίωµα που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου στην 
εκπαίδευση και έχει ευρύ φάσµα εφαρµογών. Το Άρθρο IX ορίζει ότι: "Κανένα άτοµο 
στις Ηνωµένες Πολιτείες δεν θα αποκλειστεί, λόγω του φύλου του, από τη συµµετοχή, 
από τα οφέλη ή θα υποστεί διακρίσεις στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ή 
δραστηριότητας που λαµβάνει οµοσπονδιακή οικονοµική ενίσχυση" . Αυτή η 
διατύπωση έχει ερµηνευτεί αρκετές φορές στις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου 
των ΗΠΑ και από τις οδηγίες του Αµερικανικού Υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε τα 
αµερικανικά πανεπιστήµια να είναι υποχρεωµένα εκ του νόµου να αντιµετωπίζουν τη 
σεξουαλική παρενόχληση και τη βία (Anderson 2016). Ένα σχετικό νοµοσχέδιο στις 
ΗΠΑ είναι ο Νόµος Clery, ένας οµοσπονδιακός νόµος που απαιτεί από τα πανεπιστήµια 
να καταγράφουν και δηµοσιοποιούν εγκλήµατα που συµβαίνουν «στην 
πανεπιστηµιούπολη» (µε την ευρύτερη έννοια). Ο Νόµος Clery αναγκάζει επίσης τα 
πανεπιστήµια να εκδίδουν «έγκαιρες προειδοποιήσεις» σε περίπτωση εγνωσµένου 
κινδύνου για τη δηµόσια ασφάλεια στην πανεπιστηµιούπολη. Ωστόσο, οι αντιδράσεις 
των πανεπιστηµίων στις ΗΠΑ είναι σε µεγάλο βαθµό νοµικίστικες και κατασταλτικές: 
τα προβλήµατα σχετικά µε αυτό θα εξεταστούν στο επόµενο κεφάλαιο. 
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2:3 Πρακτική 

Τα τελευταία χρόνια, στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια υπάρχει καλύτερος συντονισµός σε 
θέµατα σεξουαλικής βίας. Μία τηλεφωνική γραµµή παρέχει πλέον πληροφορίες για το 
τι πρέπει να κάνει κάποιος/α αφού δεχτεί µια επίθεση, οι οποίες βασίζονται στις οδηγίες 
που παρέχουν υπηρεσίες πρώτης γραµµής. Επίσης, γίνεται όλο και πιο σύνηθες τα 
πανεπιστήµια να ενηµερώνουν για µε τις περιφερειακές ή εθνικές υπηρεσίες 
υποστήριξης, όπως οι γραµµές βοήθειας για τα θύµατα σεξουαλικής και 
ενδοοικογενειακής βίας. Έχουν αρχίσει να οργανώνονται εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενώ ορισµένες υπηρεσίες πανεπιστηµιακής συµβουλευτικής περιλαµβάνουν πλέον 
εξεικευµένη υποστήριξη για θύµατα σεξουαλικής βίας. Ένας µικρός αριθµός 
πανεπιστηµίων έχει επίσης εφαρµόσει κάποια µορφή ενηµέρωσης ή επιµόρφωσης για 
το προσωπικό ή/και τους φοιτητές/τριες, αν οι όροι είναι άνισοι. 

Στη χώρα των Βάσκων, καθώς και σε άλλα µέρη της Ισπανίας, οργανώθηκαν από 
φοιτητικές οµάδες ή ενώσεις µαθήµατα αυτοάµυνας. Σε αυτά τα µαθήµατα 
απορρίπτουν την ιδέα της  «προσωπικής αυτοάµυνας», που βασίζεται αποκλειστικά 
κινήσεις και λαβές, και αντ’ αυτού εφαρµόζουν ένα µοντέλο εκπαίδευσης που 
επικεντρώνεται στην εγρήγορση, στην αλληλεγγύη, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης 
και σε άλλες φεµινιστικές αρχές. Συχνά αυτά τα µαθήµατα διοργανώνονται από 
φοιτητικές οµάδες στο πλαίσιο άλλων λιγότερο ριζοσπαστικών/ αναγκαίων σεµιναρίων 
που προσφέρονται από τα πανεπιστήµια. Στις 25 Νοεµβρίου (Διεθνής Ηµέρα για την 
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών) διοργανώνονται εκδηλώσεις στο Πανεπιστήµιο 
του Τορίνο και τα τµήµατα ενθαρρύνονται να συµµετάσχουν ώστε να συµβάλλουν στην 
ευαισθητοποίηση για το θέµα της σεξουαλικής βίας. Άλλες πρωτοβουλίες 
περιλαµβάνουν διάφορα δράσεις για την προώθηση της γυναικείας και της LGBT+ 
ισότητας, την υποστήριξη των διεµφυλικών φοιτητών/τριών και των φοιτητών/τριών 
που βιώνουν δυσφορία φύλου, την εξάλειψη των διακρίσεων και την ευαισθητοποίηση 
σχετικά µε την έµφυλη βία. Επίσης, διοργανώνονται και δράσεις σχετικά µε την 
παρενοχλητική παρακολούθηση, την αντιοµοφοβία, το πρόγραµµα Gap Work (βλ. 
Κεφάλαιο 1) και τα µέτρα υποστήριξης φοιτητών/τριών που βρίσκονται σε διαδικασία 
φυλοµετάβασης. 

Μέχρι πρόσφατα, µεγάλο µέρος των πρακτικών στα βρετανικά πανεπιστήµια ήταν 
εµπνευσµένο από τις δράσεις και τα αιτήµατα φοιτητών/τριών. Μετά την έκθεση του 
NUS το 2013 για την σεξιστική «Κουλτούρα του Μάγκα» (lad culture), η οργάνωση 
ανέπτυξε ευρύ φάσµα πρωτοβουλιών, συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος 
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επιµόρφωσης «Μου Αρέσει η Συναίνεση», το οποίο, αφού δοκιµάστηκε πιλοτικά σε 20 
φοιτητικούς συλλόγους, τώρα εφαρµόζεται µαζικά. Το 2016, το NUS διοργάνωσε το 
«Stand By Me», µια εθνική πλατφόρµα για τις υπηρεσίες υποστήριξης και ανέπτυξε, 
µαζί µε το Rape Crisis, εργαλεία για να προάγει τη συνεργασία των φοιτητικών 
συλλόγων µε τις κατά τόπους υπηρεσίες υποστήριξης. Εκτός από τη συµµετοχή στις 
δράσεις  του NUS, πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι έχουν εφαρµόσει  δικές τους 
πρωτοβουλίες σχετικά µε τη σεξιστική «Κουλτούρα του Μάγκα» και τη σεξουαλική 
βία, όπως για παράδειγµα τα σεµινάρια σεξουαλικής συναίνεσης (πχ. τα Πανεπιστήµια  
του Newcastle, της Οξφόρδης, του Cambridge, του Leeds και  του Durham), ενώ έχουν 
συνεργαστεί και µε τα ίδια τα ιδρύµατα για να ευαισθητοποιήσουν και να αναπτύξουν 
πολιτική (όπως το «Not On» στο Πανεπιστήµιο του Μπέρµιγχαµ, το «We Get It» στο 
Πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ και το «Expect Respect» στο Canterbury Christ Church 
University). Το 2014, µία σχολή του University of the West of England ανέπτυξε την 
«Πρωτοβουλία Παρεµβασης», ένα πρόγραµµα παρέµβασης για τους φοιτητές/τριες το 
οποίο σήµερα εφαρµόζεται σε πολλά πανεπιστήµια στην Αγγλία και την Ιρλανδία. 
Μετά την έκδοση της έκθεσης της επιστηµονικής οµάδας από βρετανικά πανεπιστήµια 
ειδικών στη βία κατά των γυναικών το 2016, ορισµένα ιδρύµατα ανέλαβαν πιο 
αποφασιστική δράση, γεγονός που εν πολλοίς σχετίζεται και µε την δυνατότητα 
χρηµατοδότησης από το HEFCE. 

Ωστόσο, όσον αφορά στην επιµόρφωση διαχείρισης σχετικών καταγγελιών, υπάρχουν 
πολύ λίγα µοντέλα στις ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός από τα µοντέλα που καταρτήθηκαν 
από το USVreact,  στη Βρετανία υπάρχει µια ηλεκτρονική πλατφόρµα για «Καταγγελίες 
Φοιτητών/τριών για Μη Συναινετικά Σεξουαλικά Περιστατικά» που αναπτύχθηκε από 
το Πανεπιστήµιο του Coventry και το Rape Crisis, το οποίο είναι διαθέσιµο για αγορά. 
Πολλά από τα µοντέλα που εξετάσαµε στο παρόν πρόγραµµα προέρχονται από τις 
ΗΠΑ, όπου η κατάρτιση για την διαχείριση σχετικών καταγγελιών είναι πιο 
συνηθισµένη και πιο ανεπτυγµένη. Γενικός στόχος αυτών των µοντέλων είναι: η 
ενηµέρωση σχετικά µε τη σεξουαλική βία (µορφές, νοµικοί ορισµοί, γενίκευση του 
φαινοµένου)⋅ η αντιµετώπιση συχνών παρανοήσεων· η επισήµανση της δύναµης της 
καταγγελίας και η εξάλειψη των φραγµών που την πλαισιώνουν· και η συµβουλευτική 
σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο υποστήριξης των θυµάτων άµεσα και µακροπρόθεσµα. 
Τα προγράµµατα αυτά χρησιµοποιούν µια ποικιλία µορφών και δραστηριοτήτων, 
συµπεριλαµβανοµένων παρουσιάσεων και συζητήσεων, διαδραστικών ασκήσεων και 
ασκήσεων δραµατοθεραπείας,  γραφηµάτων, ερωτήσεων τύπου «Αλήθεια ή Ψέµα» που 
αποσκοπούν στην αποσαφήνιση παρανοήσεων και βελτίωση της ενηµέρωσης, καθώς 
και επεξήγηση βασικών όρων. 
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Ωστόσο, τα υφιστάµενα µοντέλα επιµόρφωσης για την διαχείριση σχετικών 
καταγγελιών παρουσιάζουν ορισµένες αδυναµίες. Δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
βία που διαπράττεται από µέλη του προσωπικού εναντίον φοιτητών/τριών ή 
συναδέλφων. Η παιδαγωγική προσέγγιση τείνει επίσης να αναλώνεται στην παροχή 
γενικής ενηµέρωσης παρά να εστιάζει σε καινοτόµες, δηµιουργικές και κριτικές 
προσεγγίσεις, δίνοντας ελάχιστη έµφαση στη βιωµένη εµπειρία και τη σχεσιακή 
δυναµική της σεξουαλικής βίας. Επίσης, υπάρχει ανάγκη να υιοθετηθεί µια 
διεπιστηµονική προσέγγιση της δυναµικής αυτής, όπως η σεξουαλικότητα, η φυλή και η 
τάξη, καθώς διευκολύνουν την ερµηνεία της βιωµένης εµπειρίας των φοιτητών/τριών 
και επιτείνουν τον ενδεχόµενο κίνδυνο. Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι τα 
υπάρχοντα µοντέλα κατάρτισης δεν εστιάζουν στο κοινωνικό πλαίσιο της βίας, ούτε στο 
ότι εδράζεται σε έµφυλα πρότυπα, στο σεξισµό και την κουλτούρα των πανεπιστήµιων, 
στο πλαίσιο των οποίων διαπράττεται και καταγγέλλεται η βία και ούτε στο πώς µπορεί 
να αλλάξει. Αυτά τα θέµατα αποτελούν το αντικείµενο της επόµενης ενότητας αυτής 
της έκθεσης. 
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Κεφάλαιο 3 

Οι δυναµικές της Καταγγελίας 

Ο λόγος και η σιωπή είναι κοινωνικοπολιτικά φαινόµενα. Εξαρτώνται από αρκετούς 
παράγοντες και έχουν επιπτώσεις στην ατοµική εµπειρία και στις κοινωνικές σχέσεις. 
«Ως µεταφορά προνοµίων και καταπίεσης», γράφει ο Ahrens (2006, σελ. 263): «το να 
µιλάς και το να ακούγεται είναι σαν να έχεις δύναµη πάνω στη ζωή σου. Το να σιωπάς 
είναι σαν να αρνείσαι αυτή τη δύναµη». Όσον αφορά τη σεξουαλική βία, η σχέση 
µεταξύ καταγγελίας και χειραφέτησης είναι επίπονη και στενή, καθώς η σεξουαλική 
παρενόχληση και επίθεση είναι εγκλήµατα δύναµης και ελέγχου. Είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο για τα θύµατα σεξουαλικής βίας να µιλήσουν ανοιχτά, πράγµα που εντείνει το 
αισθήµατα αδυναµίας και µπορεί να προκαλέσει µακροπρόθεσµα αρνητικά 
αποτελέσµατα, όπως άγχος, κατάθλιψη και µετατραυµατική διαταραχή. Τα θύµατα 
σεξουαλικής κακοποίησης είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν τέτοια συµπτώµατα απ’ ότι 
άτοµα που έχουν βιώσει άλλες τραυµατικές εµπειρίες, ενώ είναι και πιο πιθανό να 
προσπαθήσουν να θέσουν τέρµα στη ζωή τους, σε σύγκριση µε µη σεξουαλικά 
κακοποιηµένα άτοµα (Paul κ.α., 2009). Ο µόνος παράγοντας που µπορεί να µετριάσει 
αυτά τα αρνητικά αποτελέσµατα είναι η θετική εµπειρία της καταγγελίας και της 
αποκάλυψης: έρευνες έχουν δείξει ότι τα θύµατα που ανοίχτηκαν και µίλησαν για την 
εµπειρία τους έχουν µικρότερες πιθανότητες να αναπτύξουν δυσφορικές διαταραχές 
(Paul κ.α., 2009). 

Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από το αν θα λάβουν υποστηρικτική και βοηθητική 
ανταπόκριση: παρόλο που σχεδόν τα δύο τρίτα των θυµάτων σεξουαλικής επίθεσης 
ανοίγονται  τουλάχιστον σε ένα άτοµο, οι απαντήσεις που δέχονται δεν είναι πάντοτε 
βοηθητικές ή κατάλληλες. Ένα θύµα που αντιµετωπίζει οποιασδήποτε µορφής αρνητική 
αντίδραση είναι απίθανο να µιλήσει και πάλι, καθώς µπορεί να πιστέψει ότι θα τον/την 
αντιµετωπίσουν και πάλι άσχηµα, θα του/της προκαλέσουν ή θα του/της ενισχύσουν το 
αίσθηµα της αυτοενοχοποίησης, καθώς και το ερώτηµα εάν η εµπειρία του είναι τόσο 
«σοβαρή» ώστε να αξιολογείται ως βιασµός (Ahrens 2006). Εδώ παρουσιάζουµε µια 
σύντοµη επισκόπηση των παραγόντων που µπορεί να διαµορφώσουν τις εµπειρίες 
καταγγελίας φοιτητών/τριών και τις αντιδράσεις που δέχονται, στις χώρες Εταίρους του 
προγράµµατος και γενικότερα. Αυτές περιλαµβάνουν διαφορετικούς εθνικές 
κουλτούρες και θεσµικές κουλτούρες πανεπιστηµίων, καθώς και κοινωνικές δοµές όπως 
το φύλο, η φυλή, η τάξη και ο σεξουαλικός προσανατολισµός. 
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3:1 Πολιτιστικοί παράγοντες 

Εθνικές Κουλτούρες 

Οι εθνικές κουλτούρες σε κάθε µία από τις χώρες εταίρους του USVreact 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη δυναµική της καταγγελίας. Οι πολιτιστικοί 
παράγοντες περιλαµβάνουν τους παραδοσιακούς έµφυλους ρόλους, τη στάση απέναντι 
στην έµφυλη βία και τις αναπαραστάσεις της σεξουαλικής βίας στα ΜΜΕ. Για 
παράδειγµα, στην Ελλάδα, από την αρχή της κοινωνικοοικονοµικής κρίσης και του 
καθεστώτος λιτότητας, το 2010, οι περικοπές στον τοµέα των υπηρεσιών και της 
κοινωνικής πρόνοιας έχουν αποτελέσει σηµαντικό πλήγµα για τις γυναίκες µε πολλούς, 
και συχνά αόρατους, τρόπους. Ένα από τα αποτελέσµατα ήταν η επιστροφή (συχνά 
αναγκαστική λόγω της ραγδαίας αύξησης της ανδρικής ανεργία) πολλών γυναικών, 
συνήθως χαµηλού και µεσαίου εισοδήµατος, στην «ιδιωτική» σφαίρα της οικογένειας, 
υπεύθυνες για την φροντίδα του νοικοκυριού: αυτό ενίσχυσε και/ή επανέφερε 
παρωχηµένα και συντηρητικά πρότυπα για τις σχέσεις και τους ρόλους των δύο φύλων 
(Βαΐου 2014α). Εκτός από την αύξηση της γυναικείας ανεργίας, η απώλεια του 
οικογενειακού εισοδήµατος κατέστησε την βοηθητική οικιακή εργασία των 
µεταναστριών ασύµφορη, γεγονός που επηρέασε το εργατικό δυναµικό των 
µεταναστριών στην Ελλάδα, όπως και έναν σηµαντικό αριθµό εργαζόµενων γυναικών 
που βασίζονταν σε οικιακές βοηθούς  (Στρατηγάκη και Βαΐου, 1994). Αυτή η όξυνση 
της επισφάλειας, ωστόσο, είτε παρέµεινε αόρατη είτε «κανονικοποιήθηκε» µέσα από 
ιδεολογήµατα για το φύλο που προωθούν την επανεγγραφή των γυναικών ως 
νοικοκυρές, από τις οποίες αναµένεται να θυσιάσουν τους εαυτούς τους στο βωµό της 
οικογενειακής επιβίωσης και ευζωίας (Vaiou 2014β). 

Ένα άλλο «κρυφό» αποτέλεσµα της κρίσης ήταν η αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. 
Όπως αναφέρουν οι Καλδη-Κουλικίδου και Πλευράκη (2014), η ενδοοικογενειακή βία 
δεν καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς είναι στενά συνδεδεµένη µε τη νοµική 
προστασία της οικογένειας από τον δηµόσιο έλεγχο. Λανθασµένα, λοιπόν, 
συµπεραίνεται ότι τα κρούσµατα ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα είναι 
χαµηλότερα από ό, τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τουναντίον, οι εκθέσεις της 
αστυνοµίας δείχνουν σηµαντική αύξηση των καταγγελιών από τη χρηµατοπιστωτική 
κρίση του 2009, όπως αυξηµένες παρουσιάζονται και περιπτώσεις που στρέφονται σε 
Στέγες Φιλοξενείας (Svarna 2014).  
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Επιπλέον, οι συχνές εκδηλώσεις τσακισµένης υπερηφάνειας, οι κοινωνικο-οικονοµικές 
κυρώσεις που επιβάλλονται από το εξωτερικό και το αίσθηµα εθνικής υποταγής 
κατέστησαν φυσιολογικό το ξέσπασµα ρατσιστικής, ξενοφοβικής και οµοφοβικής βίας 
στην Ελλάδα, µε επιτοµή την αύξηση των ψηφοφόρων και την είσοδο στη Βουλή του 
ακροδεξιού κόµµατος της «Χρυσής Αυγής». Οι φόβοι της εθνικής εξολόθρευσης 
συνέβαλαν στην ενίσχυση ενός ηγεµονικού, επιθετικού πρότυπου ανδρισµούς που 
επιβεβαιώνει την υπεροχή της ετεροπατριαρχικής εθνικιστικής ταυτότητας (Carastathis, 
2015). Η απουσία ενός ηχηρού και αγωνιστικού φεµινιστικού κινήµατος, σε αυτό το 
πλαίσιο των καταθλιπτικών και καταπιεστικών οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών, 
αντιπροσωπεύει µια άµοιρη υποχώρηση από τις πιο προοδευτικές πολιτικές των 
προηγούµενων δεκαετιών (Avdela, 2102). Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγµα, ότι σε δύο 
πρόσφατες περιπτώσεις, οι νεαρές γυναίκες που τραυµάτισαν τους επίδοξους βιαστές 
τους, καταδικάστηκαν στη µέγιστη ποινή φυλάκισης, παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν 
σε  αυτοάµυνα  (Huffington Post Greece, 2017). 

Στην Ιταλία, η ευαισθητοποίηση της βίας κατά των γυναικών αυξήθηκε κατά την 
προβολή της στον δηµόσιο διάλογο και την, πιο πρόσφατη, είσοδό της στον πολιτικό 
διάλογο. Τον Σεπτέµβριο του 2017, η Πρόεδρος της Ιταλικής Βουλής, Laura Boldrini, 
ζήτησε αυστηρότερους νόµους κατά της έµφυλης βίας, πιο αυστηρές ποινές για τους 
δράστες και αλλαγή κουλτούρας. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει µεγάλη διαφορά ανάµεσα 
στην αλλαγής της νοµοθεσίας και της πολιτικής, απτό την αλλαγή των πολιτισµικών 
αναπαραστάσεων της έµφυλης βίας και των κοινωνικών πρακτικών, ιδιαίτερα στην 
ιδιωτική σφαίρα (Farina, 2013). Είναι συνηθισµένο τα ΜΜΕ να αναφέρονται στην 
έµφυλη βία χρησιµοποιώντας στερεότυπα ενοχοποίησης των θυµάτων, στρέφοντας την 
προσοχή στη συµπεριφορά του θύµατος ή/και περιγράφοντας το βίαιο περιστατικό ως 
µία στιγµή ο δράστης κατακλύστηκε από ακατανίκητη κρίση, µανία κ.λ.π.. Σε πολλές 
περιπτώσεις µάλιστα η σεξουαλική βία παρουσιάζεται βία ως δικαιολογηµένη ή 
τουλάχιστον µη καταδικαστέα. Έχει υποστηριχθεί  ότι αυτή είναι µια έκφραση της 
ιταλικής πατριαρχικής κουλτούρας στην οποία η έµφυλη βία αποτελεί την προσπάθεια 
των ανδρών να επιβεβαιώσουν την εξουσία τους πάνω στις γυναίκες (Corradi, 2009). 

Ωστόσο, φαίνεται ότι η ευαισθητοποίηση και η ευαισθησία προς τη σεξουαλική βία 
στην Ιταλία γίνεται όλο και πιο διαδεδοµένη. Πολλές ενηµερωτικές εκστρατείες έχουν 
προωθηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως η πρωτοβουλία «Αναγνώριση της 
βίας!» (Riconosci la violenza!, 2013), για να βοηθήσουν τις γυναίκες να αναγνωρίζουν 
τις καταπιεστικές σχέσεις. Μια άλλη σηµαντική εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση 
που προώθησε η ιταλική Υπηρεσία για την Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών από το 
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2006 ήταν µε τον δωρεάν εθνικό τηλεφωνικό αριθµό (1522) για όλα τα θύµατα 
σεξουαλικής βίας. Σε τοπικό επίπεδο, υπάρχουν ενεργές υπηρεσίες όπως οι Στέγες 
Φιλοξενίας γυναικών, που ορισµένες φορές λειτουργούν σε συνεργασία µε δηµόσιους 
φορείς και αστυνοµικά τµήµατα. Ο Δήµος του Τορίνο, µεταξύ άλλων, έχει συγκροτήσει 
την πρωτοβουλία «Συντονισµός Κατά της Βίας σε Γυναίκες του Δήµου και της 
Περιφέρειας του Τορίνο», ένα δίκτυο δηµόσιων υπηρεσιών για την υποστήριξη 
θυµάτων σεξουαλικής βίας και παρενοχλητικής παρακολούθησης. Το αποτέλεσµα του 
έργου Gap Work στην περιοχή ήταν να συνδέσει οργανώσεις οι οποίες στηρίζουν 
θύµατα  ενδοοικογενειακής βίας και  µε άλλες που αντιµετωπίζουν την οµοφοβική βία⋅ 
αυτό αποτελεί και το πρώτο τέτοιου είδους εγχείρηµα την Ιταλία. 

Στην Ισπανία, οι φεµινιστικές οµάδες και οι οµάδες LGBT+ στις δεκαετίες του 1970 
και του ‘80 επέστησαν την προσοχή στο ζήτηµα της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια 
της La Transición, της µετάβασης από τη δικτατορία στη δηµοκρατία, που άρχισε το 
1975. Οι διαδοχικές κυβερνήσεις απάντησαν µε διάφορους τρόπους. Το σοσιαλιστικό 
κόµµα (PSOE), για παράδειγµα, στα έτη 1977-1996, ενέκρινε ορισµένες πτυχές της 
φεµινιστικής ατζέντας και άρχισε να αναπτύσσει πολιτικές για την ισότητα των φύλων 
(Bustelo & Lombardo, 2007). Αυτό οδήγησε στη δηµιουργία φεµινιστικών ιδρυµάτων 
όπως το (εθνικής εµβέλειας) Ινστιτούτο Γυναικών  το 1983, το Emakunde (το 
Ινστιτούτο Βάσκων για τις γυναίκες) το 1988 και το ICD (Καταλανικό Γυναικείο 
Ινστιτούτο) το 1983, µεταξύ πολλών άλλων. Από άποψη κουλτούρας, η δολοφονία της 
Ana Orantes το 1997 από τον πρώην σύζυγό της έθεσε ένα ορόσηµο στην 
καταπολέµηση της έµφυλης βίας, και προκάλεσε µαζικές διαµαρτυρίες (Bustelo, Lopez 
& Platero, 2007). Ως αποτέλεσµα εγκρίθηκαν δύο νόµοι για την καταπολέµηση της 
ενδοοικογενειακής βίας (38/2002 και 11/2003), αλλά έχουν περιορισµένο πεδίο 
εφαρµογής εξαιτίας του γεγονότος ότι παραγνώριζαν πως η ανισότητα των φύλων 
αποτελεί τη βασική αιτία της ενδοοικογενειακής βίας, στοιχείο που αναγνωρίστηκε από 
το νόµο του 2004, αν και µε κάποιους περιορισµούς (βλ. Κεφάλαιο 2). 

Οι ισπανικές φεµινιστικές οµάδες επέστησαν την προσοχή ιδιαίτερα στην ανάγκη 
διεύρυνσης του πλαισίου αυτού που έχει κατανοηθεί ως έµφυλη βία. Η γλώσσα που 
χρησιµοποιείται για την πλαισίωση της έµφυλης βίας ποικίλλει επίσης ανά περιοχή. Τα 
φεµινιστικά κινήµατα της της Χώρας των Βάσκων χρησιµοποιούν την έκφραση «βία 
machoist» για να περιγράψουν όλους τους τύπους βίας που απορρέουν από το δυαδικό 
πλαίσιο του φύλου και τον όρο «σεξιστική βία» όταν αναφέρονται τη βία που 
απευθύνεται ειδικά στις γυναίκες. Στην Καταλονία, έχει χρησιµοποιείται ο όρος 
«Violencias de Género» («βία µε βάση το φύλο») (Alldred κ.α., 2014, Biglia & San 
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Martín, 2007). Ο όρος «βία που σχετίζεται µε το φύλο» έχει προταθεί ως µια 
προσπάθεια να συγκεραστούν και να συνοµιλήσουν τα φεµινιστικά και τα 
εξειδικευµένα LGBTQ+ πλαίσια (Alldred κ.α., 2014, Alldred & Biglia, 2015, Biglia & 
San Martín, 2007). 

Ωστόσο, παρά επίδραση του φεµινιστικού και του LGBTQ+ στην ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης για τις πολλές διαφορετικές µορφές βίας που σχετίζεται µε το φύλο, 
η αναγνώριση της σεξουαλικής βίας στην Ισπανία πολύ συχνά περιορίζεται σε µορφές 
επιθετικότητας µε τη χρήση φυσικής δύναµης και που συµβαίνουν συνήθως µεταξύ 
ξένων . Αυτό περιορίζει την πολιτισµική κατανόηση της σεξουαλικής βίας ως µία πολύ 
συγκεκριµένη µορφή βιασµού. Επίσης, η σεξουαλική βία συνήθως γίνεται αντιληπτή 
στο πλαίσιο της διαπροσωπικής συµπεριφοράς, αφήνοντας κατά µέρος τις µορφές βίας 
που ασκείται από διάφορους θεσµούς, όπως η σεξουαλικοποίηση µέσω της διαφήµισης 
ή η έλλειψη κανονισµών ή µηχανισµών για τον περιορισµό της. 

Στη Βρετανία, µετά το δεύτερο φεµινιστικό κύµα κατά τη δεκαετία του 1970 και ‘80 
υπήρξε αυξανόµενη συνειδητοποίηση για τα ζητήµατα σεξουαλικής και 
ενδοοικογενειακής βίας και οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν εισήγαγαν νοµοθετήµατα 
και οργάνωσαν εκστρατείες µε διαφορετικό βαθµό επιτυχίας. Για παράδειγµα, το 2007 
η κυβέρνηση δηµοσίευσε το Διακρατικό Πρόγραµµα Δράσης για τη Σεξουαλική Βία και 
την Κακοποίηση, το οποίο περιγράφει στρατηγικές για τη ενίσχυση της πρόληψης της 
σεξουαλικής βίας και κακοποίησης, την αύξηση των υπηρεσιών υποστήριξης των 
θυµάτων και τη βελτίωση της αντίδρασης σε αυτά τα εγκλήµατα (Home Office, 2007). 
Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέµµατος  συνέταξε τη δική της Στρατηγική και Σχέδιο 
Δράσης για τη Βία κατά των Γυναικών (ενηµερώθηκε το 2017) και η Κυβέρνηση 
Συνασπισµού δηµοσίευσε το 2010 µια Έκκληση για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των 
Γυναικών και των Κοριτσιών, η οποία συνόψιζε την δέσµευση της κυβέρνησης για την 
πρόληψη της κακοποίησης και την υποστήριξη των θυµάτων (Home Office, 2011). Το 
2015, ο Νόµος για τα Ειδεχθή Εγκλήµατα περιέλαβε ένα νέο αδίκηµα, αυτό της 
ελεγκτικής ή καταπιεστικής συµπεριφοράς σε προσωπικές ή οικογενειακές σχέσεις. 
Ωστόσο, οι κυβερνήσεις έχουν επικριθεί για τη σηµαντική µείωση της χρηµατοδότησης 
σε υπηρεσίες µε αντικείµενο τη σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία, ως µέρος του 
τρέχοντος προγράµµατος λιτότητας (Towers & Walby 2012). 

Εκτός από αυτές τις πρωτοβουλίες πολιτικής, υπήρξε επίσης µία κίνηση της ανάδειξης 
του θέµατος της ενδοοικογενειακής και της σεξουαλικής βίας από τα κρατικά ΜΜΕ. 
Αυτά τα ζητήµατα είχαν αναδειχθεί µέσα µαζικής κουλτούρας ως σαπουνόπερες και 
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ραδιοφωνικές εκποµπές, συµπεριλαµβανοµένης µιας ιστορίας σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδικής ηλικίας στη µακρόχρονη σαπουνόπερα “East Enders” (Franco, 
2013), και µια ιστορία σχετικά µε την κακοποίησης συντρόφων στο ραδιοφωνικό δράµα 
του BBC Radio 4 “The Archers” (Day, 2016). Αυτή η προβολή της σεξουαλικής και 
ενδοοικογενειακής βίας στα ΜΜΕ συνοδεύτηκε από κυβερνητικές εκστρατείες για την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την πρόληψη της κακοποίησης, όπως η πρόσφατη 
καµπάνια Disrespect NoBody, η οποία στόχευε να ωθήσει τους νέους να 
επαναξιολογήσουν τις απόψεις τους για σεξουαλική συγκατάθεση, (Home Office, 
2017α) και πριν από αυτό, οι τηλεοπτικές διαφηµίσεις βίντεο "Καταπίεση". Από το 
2013, έχει ανοίξει επίσης µία µεγάλη συζήτηση για τις πολιτικές και τα ΜΜΕ σχετικά 
µε το φαινόµενο της «Κουλτούρας του “Τυπά”» και τη σχέση της µε τη σεξουαλική 
παρενόχληση και τη βία στα πανεπιστήµια (Phipps κ.α., 2017, NUS, 2015, Sundaram & 
Jackson, 2015). Ωστόσο, στη Βρετανία υπάρχει επίσης µια µακρά ιστορία συγκάλυψης 
της βίας κατά των γυναικών και τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει αρκετές 
καταγγελίες, έρευνες, διώξεις και διερευνήσεις για την σεξουαλική παρενόχληση και 
κακοποίηση. Σε αυτές εµπλέκονται και  ορισµένοι υψηλού επιπέδου άνδρες, καθώς και 
θεσµοί (πολιτικοί, κοινωνικοί και πολιτιστικοί) που συγκάλυψαν ή δεν διερεύνησαν 
επαρκώς υποθέσεις κακοποίησης (BBC Trust, 2012, Department of Health, 2014, 
Fairweather, 2012). 

Η Βρετανία, επίσης, εξακολουθεί να είναι µια κοινωνία µε σαφείς έµφυλους, 
φυλετικούς και ταξικούς διαχωρισµούς, σήµερα έχει µια συντηρητική κυβέρνηση 
µειοψηφίας καθώς και µια πρόσφατη ιστορία προσπάθειας επιβολής µίας 
νεοφιλελεύθερης οικονοµικής και συντηρητικής κοινωνικής ατζέντας, υπό την 
διακυβέρνηση τόσο των Συντηρητικών, όσο και των Εργατικών (Tyler, 2015). Η 
ατζέντα αυτή περιλάµβανε περικοπές στις υπηρεσίες υγείας και στις δοµές κοινωνικής 
προστασίας, αναγωγή της κοινωνικής ασφάλισης σε ατοµική/οικογενειακή υπόθεση, 
καθώς και στοχευµένες επιθέσεις κατά υπηρεσιών για τις γυναίκες και κατά της βίας, 
ιδίως κατά την περίοδο επανόδου της λιτότητας µετά την οικονοµική κρίση του 2008 
(Grimshaw & Rubery, 2012 · Towers & Walby 2012). Τον Ιούνιο του 2016, η Βρετανία 
αποφάσισε µε δηµοψήφισµα την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από το 
οποίο σηµειώθηκε τεκµηριωµένη αύξηση ρατσιστικών και άλλων µορφών εγκλήµατος 
µίσους (Home Office, 2017β). Οι ευρείες πολιτικές µετατοπίσεις προς τα δεξιά, τις 
οποίες αντιπροσωπεύει το Brexit, επηρέασαν ιδιαίτερα τα πανεπιστήµια, µε επιθέσεις 
κατά της «αριστερής τους µεροληψίας», ο απόηχος των οποίων έφτασε και στις ΗΠΑ 
µε αντίστοιχες ρητορικές (π.χ. Horowitz, 2007).  
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Αυτή η αντιδραστική πολιτική έχει βάλει συγκεκριµένα στόχο το έργο που 
πραγµατοποιείται αναφορικά µε την ισότητα των φύλων και την έµφυλη βία: Το 
“Spiked”, ένα ριζοσπαστικό, µαρξιστικό περιοδικό, ετοιµάζει την ετήσια «Κατάταξη 
Πανεπιστηµίων µε βάση την Ελευθερία του Λόγου», όπου οι πολιτικές κατά της 
σεξουαλικής παρενόχλησης (µεταξύ άλλων πρωτοβουλιών) µπορούν να αποδώσουν σε 
ένα πανεπιστήµιο «κόκκινο σηµαιάκι» χαρακτηρίζοντας το ως «εχθρικό περιβάλλον για 
την ελευθερία λόγου» (Spiked Online, 2017). Ο Jo Johnson, ως  Υπουργός για τα 
Πανεπιστήµια και την Επιστήµη, ανακοίνωσε ότι η χρήση µηχανισµών από τα 
πανεπιστήµια για τον περιορισµό του «ελεύθερου λόγου» θα µπορούσαν να επιφέρουν 
πρόστιµα ή άλλες κυρώσεις στο εγγύς µέλλον (Thomson, Sylvester & Woolcock, 2017), 
µια ανακοίνωση που επανέφερε την συζήτηση στον Τύπο για µηχανισµούς όπως 
«ασφαλείς χώροι» και «δίχως πλατφόρµα». Με αυτόν τον τρόπο, οι πρωτοβουλίες που 
διοργανώνονται από φοιτητές/τριες µε σκοπό για να επιτρέψουν στα θύµατα 
σεξουαλικής βίας (και άλλες περιθωριοποιηµένες οµάδες) να συµµετάσχουν πλήρως 
στη φοιτητική ζωή ανανοηµατοδοτείται  από τα ΜΜΕ ως περιορισµός της ελευθερίας 
του λόγου, ενώ η φεµινιστική κριτική προς την κουλτούρα του βιασµού στα 
πανεπιστήµια ως µη ανοχή στην διαφορετική άποψη. 

Το νεοφιλελεύθερο πανεπιστήµιο 

Στα κράτη που εφάρµοσαν το νεοφιλελεύθερο πανεπιστηµιακό (στις οποίες 
περιλαµβάνονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των εταίρων του 
έργου µας – βλ. Levidow 2002), οι κουλτούρες αυτές έχουν βαθιές επιπτώσεις στη 
συχνότητα περιστατικών βίας και την εµπειρία της καταγγελίας. Ο νεοφιλελευθερισµός 
µεταφέρει τις αρχές της αγοράς στον κοινωνικό τοµέα, επηρεάζοντας την εκπαίδευση, 
την υγειονοµική περίθαλψη, τις µεταφορές και άλλους δηµόσιους τοµείς. Αυτό διατηρεί 
µια πολιτισµική λογική στην οποία τα πάντα κατανοούνται µέσω της µεταφοράς 
κεφαλαίων και αναµένεται από εµάς να µεγιστοποιήσουµε την εγχρήµατη αξία µας 
µέσα στα διάφορα συστήµατα ταξινόµησης και κατάταξης. Οι νεοφιλελεύθερες λογικές 
στα πανεπιστήµια είναι εµφανείς στις µετρήσεις που εφαρµόζονται στο προσωπικό και 
τους φοιτητές/τριες, που αντιλαµβάνονται την τριτοβάθµια εκπαίδευση ως επένδυση µε 
άµεσο κέρδος,  τον φοιτητή/τρια ως καταναλωτή και τον διδάσκοντα ως εµπόρευµα. 
Επίσης, συγκροτούν  διάφορες µορφές ανταγωνισµού µεταξύ των πανεπιστηµίων σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά και εντός τους µεταξύ τµηµάτων, οµάδων και ατόµων 
(Phipps 2017). Μετά την οικονοµική κρίση του 2008, που οι Rudd και Goodson (2017, 
σελ. 1) αποκαλούν µια «ανασυγκρότηση στης νεοφιλελεύθερης περιόδου», και η οποία 
χαρακτηρίζεται από προσπάθειες για την αποκατάσταση και ενίσχυση της 
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ιδιωτικοποίησης και της εκχρηµατισµο, καθώς και για την επιβολή πολιτικών λιτότητας 
µε στόχο την προστασία του κεφαλαίου. Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είχε ως 
επίπτωση την στροφή των πανεπιστηµίων σε ιδιώτες επενδυτές και δηµιούργησε 
αυξανόµενα καθεστώτα αµοιβής και νέα προγράµµατα αξιολόγησης (Rudd και 
Goodson 2017). 

Η Phipps (2017) υποστηρίζει ότι οι νεοφιλελεύθερες λογικές εντάσσουν την 
παρενόχληση και τη βία  στον «προϋπολογισµό», µε τον οποίο προβάλλεται και 
ρυθµίζεται ο θεσµικός αντίκτυπος µίας καταγγελίας. Αυτό προωθεί µία διαδικασία 
«αποστείρωσης» του ιδρύµατος όπου η έµφαση δίνεται στην εικόνα του πανεπιστηµίου 
και όχι στην ευηµερία των µελών του προσωπικού και των φοιτητών/τριών. Αυτή η 
διαδικασία «αποστείρωσης» ακολουθεί δύο βασικές µεθόδους: είτε τα ελαχιστοποιούν, 
αρνούνται ή και συγκαλύπτουν τα ζητήµατα που προκύπτουν, προτρέποντας τα θύµατα 
να τα διαχειριστούν µόνοι/ες τους και σιωπηλά⋅ είτε, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται, 
αποµακρύνουν τους δράστες από το ίδρυµα και δηµιουργούν µία εικόνα, ως σαν να µην 
συνέβη τίποτα. «Το κοινό και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι εστιάζουν περισσότερο 
στον αντίκτυπο την καταγγελίας στην εικόνα και αξία του ιδρύµατος, από ότι στον 
αντίκτυπο του περιεχοµένου της καταγγελίας καθ’ αυτού» (2017, σ. 6). Αυτό 
δηµιουργεί κουλτούρες µη ευνοϊκές για να µιλήσουν ανοιχτά, είτε θύµατα – φοιτητές/
τριες, είτε θύµατα – µέλη του προσωπικού, των οποίων η απασχόληση καθίσταται 
επισφαλής στο πλαίσιο του νεοφιλελεύθερου πανεπιστήµιου που χαρακτηρίζεται από 
καθεστώς περικοπών και διαρκείς πρακτικές παρακολούθησης και αξιολόγησης (βλ. 
επίσης Whitley και Page 2015). Διαµορφώνει επίσης τον/την «ξενέρωτο/η» (killjoy) του 
Πανεπιστηµίου (Ahmed 2017), κάτι αντίστοιχο προς την «ξενέρωτη φεµινίστρια»  
(Ahmed 2012, σ. 62), που γίνεται «το πρόβληµα» επειδή κατονοµάζει προβλήµατα που 
οι άλλοι θα προτιµούσαν να αγνοήσουν. 

Όπως επισηµαίνει η Phipps (2017), όταν τα θύµατα µιλούν ανοιχτά µέσα σε αυτά τα 
πλαίσια, καταλήγουν να εκτίθενται µόνο οι ίδιοι. Καθώς το ίδρυµα κλείνει τις «πόρτες»  
για να αυτοπροστατεύτει, το θύµα βιώνει ένα «δεύτερο βιασµό» ή τη θεσµική προδοσία 
(Smith και Freyd 2014), που επιδεινώνει το τραύµα τους. Το καθεστώς ιδιωτικοποίησης 
και λιτότητας σηµαίνει επίσης ότι η παροχή µακροπρόθεσµης στήριξης είναι 
περιορισµένη: στη Βρετανία, για παράδειγµα, οι εθνικές υπηρεσίες έχουν µειωθεί 
σηµαντικά, ειδικά εκείνες που σχεδιάστηκαν για τις κοινότητες των Αφρικανών, των 
Ασιατών και των προερχόµενων από την Καραϊβική, όπως και των LGBTQ+  ατόµων 
(O'Hara 2016). Υπάρχουν επίσης ανησυχίες σχετικά µε την ανάθεση των 
πανεπιστηµιακής υποστήριξης σε ιδιωτικές εταιρείες δίχως εµπειρία στη σεξουαλική 
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βία (NUS 2013, Phipps & Young 2015) και την περικοπή των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας σε µία περίοδο αυξηµένης ζήτησης (Asquith 2017, Sheriff 2013, Weale 2016). 
Οµοίως, η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα επηρέασε ιδιαίτερα τις γυναίκες, καθώς 
καταγράφονται αυξανόµενα επίπεδα ενδοοικογενειακής βίας, σε συνδυασµό µε την 
επιβράδυνση των προοδευτικών µεταρρυθµίσεων (Davies 2012), ενώ στην Ισπανία το 
καθεστώς λιτότητας προκάλεσε στασιµότητα στη νοµοθεσία για την ισότητα, καθώς και 
αύξηση των δικαστικών τελών RevoltingEurope 2012). Επιπλέον, όταν παρέχεται 
υποστήριξη από πανεπιστήµια, συνήθως λειτουργεί µέσα σε γραφειοκρατικά πλαίσια, 
στα οποία τα θυµατα είναι πιο πιθανό να αντιµετωπιστούν ως άτοµα µε «ελλειµµατικές 
διαταραχές» όπως κατάθλιψη, άγχος, ανορεξία και φοβίες, παρά ως θύµατα 
θεσµοποιηµένης βίας (Phipps 2017). 

Καθώς το νεοφιλελεύθερο κράτος ιδιωτικοποιεί και καταστρέφει την κοινωνική 
σφαίρα, η επιτυχία αρχίζει να µετριέται µε βάση την ικανότητά µας για απόκτηση 
ιδιωτικής αυτο-ασφάλισης (Phipps 2017). Πανεπιστήµια, όπως το Burke (2015) και το 
Lynch (2013), έχουν διεξάγει έρευνες για τον τρόπο µε τον οποίο οι κουλτούρες της 
αγοράς και του εµπορίου ελαττώσει τις αλληλέγγυες και συντροφικές σχέσεις. Αποτελεί 
πλέον µια πρόκληση το να αναπτύξουµε και να διατηρήσουµε την συµπόνια και την 
φροντίδα προς τον άλλο σε αυτά τα πλαίσια: επιπλέον, συχνά φαίνεται ότι όταν 
επιτρέπεται η συναισθηµατική εµπλοκή, έχει τη µορφή µιας εργαλειοποιηµένης 
«συναισθηµατικής νοηµοσύνης» που µπορεί να λειτουργήσει ενάντια στην ανάπτυξη 
πραγµατικών και ουσιαστικών σχέσεων (Pedwell 2016). Η απάντηση σε αυτές τις 
θεσµικές κουλτούρες, είναι και ο λόγος που καταρτήθηκε αυτό το Πρόγραµµα για την 
Υποστήριξη των Θυµάτων Σεξουαλικής Βίας στα Πανεπιστήµια. Παράλληλα µε τα πιο 
απτά αποτελέσµατα, ένας από τους βασικούς στόχους µας ήταν να αρχίσουµε να 
αντιµετωπίζουµε την έλλειψη συµπόνιας και φροντίδας και να συµβάλουµε στη 
δηµιουργία πιο ανοιχτής κουλτούρας στα ιδρύµατα που συµµετέχουν στο έργο. Αν και η 
αλλαγή της θεσµικής κουλτούρας είναι δύσκολη υπόθεση και απαιτεί µακροχρόνια 
προσπάθεια, ελπίζουµε ότι οι παρεµβάσεις µας έχουν αναπτύξει τη δυνατότητα των 
συνεργαζόµενων φορέων να είναι πιο ανοιχτοί, γεγονός που αποτελεί σηµαντικό βήµα 
στη διαµόρφωση περιβαλλόντων που συµβάλλουν περισσότερο στην καταγγελία και 
στη στήριξη των θυµάτων. 
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Κοινωνικοί παράγοντες 

Εκτός από τον παράγοντα της κουλτούρας, µια σειρά αλληλοσυνδεόµενων κοινωνικών 
δοµών διαµορφώνουν την εµπειρία της σεξουαλικής βίας και των αντιδράσεων στην 
καταγγελία της. Η σεξουαλική βία είναι ένα έγκληµα µε βάση το φύλο, µε την 
πλειοψηφία των θυµάτων να είναι γυναίκες και την πλειονότητα των δραστών να είναι 
άνδρες, ενώ τα  έµφυλα πρότυπα εν πολλοίς  διαµορφώνουν τα σεξουαλικά τραύµατα 
και τις στάσεις απέναντι στην καταγγελία. Στις αγγλόφωνες χώρες αυτά ονοµάζονται 
«µύθοι βιασµών» (“rape myths”), επειδή αποτελούν στερεότυπες και λανθασµένες 
πεποιθήσεις σχετικά µε τη σεξουαλική βία, τα θύµατα και τους δράστες. Σύµφωνα µε 
έρευνες, εάν τα θύµατα υποψιάζονται ότι κάποιος/α υιοθετεί αυτούς τους «µύθους 
βιασµών», είναι λιγότερο πιθανό να του/της ανοιχτεί από φόβο µήπως κατηγορηθεί ή 
στιγµατιστεί (Paul κ.α., 2009). Οι κοινοί «µύθοι βιασµού» περιλαµβάνουν την 
δευτερογενή θυµατοποίηση των γυναικών (για παράδειγµα, επειδή φορούσαν 
«αποκαλυπτικό» ρούχο ή είχαν πιο αισθησιακή συµπεριφορά) ή απόψεις σχετικά µε τη 
δύναµη της σεξουαλικής ορµής των ανδρών και ανικανότητα τους να την ελέγξουν 
(Paul κ.α., 2009). 

Οι «µύθοι βιασµών» συχνά συνδέονται µε τη φυλή και την τάξη: για παράδειγµα, οι 
µαύρες γυναίκες και οι εργαζόµενες θεωρούνται συνήθως πιο «χαλαρές» σεξουαλικά 
και ως εκ τούτου «πάνε γυρεύοντας», ενώ διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο 
δευτερογενούς θυµατοποίηση (Phipps 2009, Tillman κ.α., 2010 ). Στις ΗΠΑ, οι έρευνες 
έχουν δείξει ότι εκτός από το στερεότυπο της «Jazabel», της ασύδοτης σεξουαλικά 
γυναίκας, οι αφροαµερικανες αντιµετωπίζουν και το στερεότυπο «µητριαρχίας», που τις 
καθιστά δυνατές και ικανές να αντισταθούν: αυτοί οι µύθοι µπορεί να ισχύουν και σε 
άλλες χώρες. Οι µαύρες γυναίκες συχνά να διστάζουν να µιλήσουν για τη σεξουαλική 
βία καθώς είτε γνωρίζουν ότι µπορεί να αντιµετωπίσουν αυτά τα ρατσιστικά 
στερεότυπα, είτε φοβούνται το νοµικό σύστηµα και επιλέγουν δείξουν αφοσίωση στη 
φυλή, αν ο δράστης είναι επίσης µαύρος (Donovan και Williams 2002, Tillman κ.α., 
2010) . Γι’ αυτό ίσως, σε σύγκριση µε τους συνοµηλίκους τους, οι Αφροαµερικανοί/ες 
θύµατα παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και χρήσης ουσιών (Tillman et 
al 2010). 

Τα άτοµα LGBTQI+ (και ειδικά τα τρανς και όσα βιώνουν δυσφορία φύλου) έχουν 
επίσης υψηλό κίνδυνο να δεχτούν βία, ενώ το γεγονός ότι υπόκεινται σε στιγµατισµό 
και κριτική τα εµποδίζει να µιλήσουν ανοιχτά. Πολλοί έχουν βιώσει εµπειρία 
διακρίσεων ή επίθεσης από την ίδια την αστυνοµία: το 2011 η Εθνική Έρευνα για 
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Διακρίσεις των Διεµφυλικών στις ΗΠΑ διαπίστωσε ότι από τους διεµφυλικούς που 
είχαν κάποια εµπλοκή µε την αστυνοµία, το 22% ανέφερε παρενόχληση, το 6% είχε 
δεχτεί σωµατική επίθεση και 2% είχε υποστεί βιασµό ή σεξουαλική βία από 
αστυνοµικούς. Οι ΛΟΑΤ κοινότητες (ιδιαίτερα στους χώρους των πανεπιστηµίων) 
συνδέονται επίσης άµεσα, γεγονός που σηµαίνει ότι η καταγγελία της ενδοκοινοτικής 
βίας µπορεί να οδηγήσει σε περιθωριοποίηση και αποµόνωση (Schultz 2017). Οι 
άνθρωποι που βρίσκονται σε φυλοµετάβαση συχνά φοβούνται να µιλήσουν για τη 
σεξουαλική επίθεση που έχουν δεχτεί στους θεραπευτές ή τους γιατρούς, από το φόβο 
ότι µπορεί να τους οδηγήσει να άρουν την υποστήριξή τους στη διαδικασία (Schultz 
2017) και οι διεµφυλικοί ενδέχεται να αισθάνονται ότι θα χάσουν την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες σεξουαλικής υποστήριξης λόγω διακρίσεων και έλλειψης ευαισθητοποίησης 
προς εµπειρίες σεξουαλικής βίας (Rymer & Cartei, 2015, Love κ.α., 2017). Οι άνδρες 
(οποιουδήποτε σεξουαλικού προσανατολισµού) που έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση, 
συνήθως είναι απίθανο να µιλήσουν ανοιχτά λόγω των οµοφοβικών µύθων, σύµφωνα 
µε τους οποίους οι άντρες δεν µπορούν να βιαστούν ή ότι οι «πραγµατικοί» άνδρες θα 
πρέπει να είναι σε θέση να αµυνθούν ή ότι ο βιασµός µπορεί να οδηγήσει στην 
οµοφυλοφιλία (Turchik και Edwards 2012). 

Στη Βρετανία, υποστηρίζεται ότι για τη στροφή των φοιτητών/τριών στη εργασία του 
σεξ ευθύνονται το καθεστώς λιτότητας και η αύξηση των διδάκτρων και των 
φοιτητικών δανείων (Sagar κ.α., 2015). Έρευνες έχουν δείξει ότι σε πολλές χώρες του 
κόσµου οι εργαζόµενοι του σεξ  κινδυνεύουν δυσανάλογα από τη βία και 
συγκαταλέγονται στις πιο στιγµατισµένες και µη υποστηριζόµενες οµάδες (Διεθνής 
Αµνηστία, 2016). Οι εργαζόµενοι του σεξ συχνά θεωρείται ότι συναινούν σε κάθε και 
σε οποιαδήποτε µορφή σεξουαλικής συνεύρεσης (Phipps 2009) και ενδέχεται να µην 
επιθυµούν να αποκαλύψουν τον τρόπο βιοπορισµού τους σε υπαλληλους και υπηρεσίες 
εξαιτίας ευρέως διαδεδοµένης αρνητικής στάσης απέναντί τους (Sagar κ.ά. 2015). 
Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις πως στα βρετανικά πανεπιστήµια ορισµένοι υπάλληλοι 
θεωρούν τους φοιτητές/τριες που εργάζονται στο σεξ ως απειλή για τη φήµη του 
Ιδρύµατος και αρκετοί, επίσης,  αγνοούν τους κανόνες του επαγγέλµατος, γεγονός που 
µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίο θα ανταποκρίνονταν µια καταγγελία 
(Sagar κ.α., 2015). 

Οι παράγοντες που περιγράφονται εδώ αλληλοεπιδρούν και εάν ένα θύµα εξαιρεθεί από 
έναν ή περισσότερους τοµείς, αυτό συνιστά τόσο τραύµα όσο και αρνητικό βίωµα της 
καταγγελίας. Το πρόγραµµα για την Υποστήριξη των Θυµάτων Σεξουαλικής Βίας στα 
Πανεπιστήµια υιοθέτησε ως βασική αρχή την ιδέα ότι η σεξουαλική βία διαµορφώνεται 
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από την έµφυλη και άλλες µορφές ανισότητας που αλληλεπιδρούν και αυτό το 
προσεγγίσαµε στις επιµορφώσεις µε αρκετούς διαφορετικούς, και πολιτιστικά 
κατάλληλους, τρόπους. Έχουµε την πεποίθηση ότι, για να είναι αποτελεσµατικότερη η 
υποστήριξη των θυµάτων και η επίτευξη αλλαγής της κουλτούρας, τα προγράµµατα 
σχετικά µε τη σεξουαλική βία στα πανεπιστήµια πρέπει να υιοθετήσουν αυτή την  
αρχή-τοµή  και να αναγνωρίσουν ότι, παρόλο που υπάρχουν σηµαντικές οµοιότητες 
στις εµπειρίες των φοιτητών/τριών για τη σεξουαλική βία, οι εµπειρίες αυτές και οι 
στάσεις απέναντι στα θύµατα µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά. Εποµένως, οι υπάλληλοι 
µε την αρµοδιότητα να δέχονται τις καταγγελίες θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιηµένοι 
και να δείχνουν ανταπόκριση. 
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Κεφάλαιο 4 

Ο Σχεδιασµός του Προγράµµατος και οι Εταίροι 

4:1 Σκεπτικό, Περίγραµµα και Στόχοι 

Σκεπτικό 

Οι νεαρές φοιτήτριες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν έµφυλη ή 
σεξουαλική βία (Amurrio & Larrinaga 2010a, Biglia & Velasco 2012, Feltes et al 2012, 
Marshall 2014, Phipps & Smith 2012, Schroeder 2014), ενώ οι φοιτητές/τριες είανι η 
πιο υπο-υποστηριζόµενη κοινωνική οµάδα από τις κοινωνικές υπηρεσίες (Feltes et al 
2012, Phipps & Smith 2012, Sundaram 2014a, 2014b). Η απουσία σαφών θεσµικών 
διαδικασιών, θεραπευτικών οδών και κατάλληλης υποστήριξης µπορεί να προκαλέσει 
δευτερογενή θυµατοποίηση στα θύµατα σεξουαλικής ή/και εµφυλης βίας (Orchowski & 
Gidycz 2012, Phipps & Young 2012, Phipps & Young 2014a, 2014b, Marshall 2014). 
Βλέπε κεφάλαιο 1 για πληρέστερη ανάλυση και κεφάλαια 2 και 3 για περαιτέρω 
τεκµηρίωση. Το πρόγραµµα αυτό επιδιώκει να παρέµβει για να βελτιώσει την άµεση 
υποστήριξη που προσφέρεται, στα πανεπιστήµια, σε όλα τα θύµατα σεξουαλικής 
παρενόχλησης ή σεξουαλικής βίας. Η βελτίωση της αναγνώρισης και της υποστήριξης 
όσων καταγγέλλουν τη σεξουαλική βία θα συµβάλλει στην συγκρότηση µιας πιο 
υποστηρικτικής και συµπονετικής θεσµικής κουλτούρας, πιο συνειδητοποιηµένης που 
αντιλαµβάνεται και αναγνωρίζει καλύτερα τις σχέσεις εξουσίας τους και τις επιπτώσεις 
τους στην ισότητα. 

Περίγραµµα 

Το προγράµµα για την Υποστήριξη των Θυµάτων της Σεξουαλικής Βίας στα 
Πανεπιστήµια ανέπτυξε, δοκίµασε πιλοτικά και αξιολόγησε µοντέλα επιµόρφωσης και 
κατάρτισης για το προσωπικό των πανεπιστηµίων προκειµένου να βελτιωθεί η θεσµική 
«πρώτη αντίδραση» στις καταγγελίες των φοιτητών/ φοιτητριών σχετικά µε τη 
σεξουαλική βία. Το διακρατικό αυτό πρόγραµµα, µε τη συνεργασία 7 Εταίρων, 
πλαισιώθηκε από ειδικούς καθηγητές/τριες  και εργαζόµενους σε τοπικές υπηρεσίες 
υποστήριξης από κάθε Πανεπιστήµιο-Εταίρο,  για να αναπτύξει ένα πρόγραµµα 
επιµόρφωσης για το πανεπιστηµιακό προσωπικό σχετικά µε τις υπηρεσίες υποστήριξης 
και να αποδώσει στα εξειδικευµένα αυτά θέµατα στο πραγµατικό τους πλαίσιο. 
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Η εκπαίδευση του «πρώτου αποδέκτη» σε κάθε πανεπιστήµιο αφορούσε τον τρόπο 
υποστήριξης των φοιτητών/τριών µετά την καταγγελία της σεξουαλικής βίας, 
εξασφαλίζοντας ότι αντιµετωπίζονται µε σεβασµό, αξιοπρέπεια, ευαισθησία 
προσαρµοσµένες στις εξειδικευµένες τους ανάγκες και ότι τους παρέχεται πρόσβαση 
στη νοµική οδό, εφόσον το επιθυµούν. Το πρόγραµµα µελέτησε και αξιολόγησε τις 
προσφερόµενες, από τα πανεπιστήµια, θεραπευτικές οδούς για να διασφαλιστεί ότι οι 
φοιτητές/τριες προστατεύονται από ενοχοποίηση και δευτερογενή θυµατοποίηση, 
ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο δράστης είναι συµφοιτητής/τρια. 

Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτήθηκε από το έργο Daphne-III της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401) από τον Μάρτιο του 2016 έως τον 
Φεβρουάριο του 2018. Από τον πρώτο χρόνο επικράτησε ο όρος USVreact για την 
διευκόλυνση της κοινωνικής δικτύωσης (#USVreact στο Twitter) και καθώς ήταν πιο 
εύγλωττο. Επίσης, διευκόλυνε αρκετά στην κοινοποίησή του στις µη αγγλόφωνες 
χώρες. 

Ενώ η προφανής επιδίωξη ήταν ότι οι παρεµβάσεις να προσαρµοστούν στο πλαίσιο 
(πολιτισµικό και θεσµικό) και, φυσικά, να γραφούν στην τοπική γλώσσα, τέθηκε, 
επίσης, ως στόχος η δωρεάν διάθεση των µοντέλων επιµόρφωσης και του 
εκπαιδευτικού υλικού, πέραν της διάρκειας χρηµατοδότησης, σε άλλα τα πανεπιστήµια 
και τα ιδρύµατα, ώστε, για να τα χρησιµοποιήσουν, µετά την αναγκαία και κατάλληλη 
προσαρµογή. Η παρακαταθήκη, συνεπώς, του προγράµµατος αποτελείται από το 
ψηφιοποιηµένο εκπαιδευτικό υλικό, τις εκθέσεις αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρµογής 
τους σε περίπου 23 πανεπιστήµια και τα δίκτυα των ειδικών επιστηµόνων και των 
εκπαιδευµένων µελών του πανεπιστηµιακού προσωπικού που έχουν εκπαιδευτεί. 
Ευελπιστούµε τα προγράµµατα επιµόρφωσης να εισαχθούν στα πανεπιστήµια και η 
επίδραση του USVreact να συνεχίσει και πέραν τις χρηµατοδότησής του. Αυτό είναι και 
ένα από τα ζητήµατα αναµένεται να αναλυθούν στις Εκθέσεις Αξιολόγησης των 
Προγραµµάτων Επιµόρφωσης που καλούνται να συντάξουν Εταίροι (www.USVreact.eu 
από τον Μάρτιο του 2018). 

Οι στόχοι του προγράµµατος ήταν: 

1. Η σύγκριση, και εξαγωγή πορισµάτων, παλαιότερων σχετικών ερευνών, 
βέλτιστων πρακτικών που εφαρµόζονται από πανεπιστηµιακές πολιτικές και 
θεραπευτικές οδούς αναφορικά µε την σεξουαλική βία και επιµορφωτικών 
προγραµµάτων «πρώτης αντίδρασης». 
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2. Η δηµιουργία δικτύων που να συµµετέχουν ειδικοί επιστήµονες, σχετικοί φορείς 
και υπηρεσίες, φοιτητικοί σύλλογοι και µέλη προσωπικού πανεπιστηµίων για 
την ανταλλαγή γνώσης. 

3. Η ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόµων µοντέλων επιµόρφωσης «πρώτης 
αντίδρασης», µε βασικούς αποδέκτες µέλη του προσωπικού αρκετών 
πανεπιστηµίων. 

4. Η προσπάθεια εισαγωγής των µοντέλων αυτών από τα πανεπιστήµια και 
υλοποίησης τους πέραν της περιόδου χρηµατοδότησης. 

5. Η αξιολόγηση αυτών των επιµορφωτικών µοντέλων και η ανταλλαγή γνώσης 
µεταξύ των Εταίρων, αλλά και ευρύτερα.  

Οι δραστηριότητες του έργου ήταν: 

•  Έρευνα (προ-δράση) - διερεύνηση πολιτικών και θεραπευτικών οδών για τη 
σεξουαλική βία στα Πανεπιστήµια-Εταίρους και αλλού και σύγκριση 
παραδειγµάτων βέλτιστων πρακτικών σε υφιστάµενα προγράµµατα 
επιµόρφωσης «πρώτης αντίδρασης» 

• Επιµόρφωση: 

1) Σχεδιασµός και ανάπτυξη καινοτόµου και εµπεριστατωµένου 
προγράµµατος επιµόρφωσης για µέλη του προσωπικού που µπορεί να 
αποτελέσουν τους «πρώτους αποδέκτες» καταγγελιών. 

2) Εκπαίδευση 80 µελών προσωπικού ανά ίδρυµα. 

3) Ανάπτυξη βιώσιµων, εξειδικευµένων µοντέλων επιµόρφωσης για κάθε 
Ίδρυµα και παραγωγή υλικού για την υποστήριξη των εκπαιδευόµενων 
να ενηµερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους συναδέλφους τους 

•  Έρευνα (µετά τη δράση):  

4) Αξιολόγηση από τους Εταίρους της επιµορφωτικής διαδικασίας που 
υλοποίησαν στο οικείο ίδρυµα και σε ένα δεύτερο (ή περισσότερα).  

5) Μετα-ανάλυση των αξιολογήσεων των Εταίρων από την Συντονίστρια 
και την Επιστηµονική Υπεύθυνη µε στόχο να εντοπίσουν τους 
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παράγοντες επιτυχίας, τα εµπόδια και τις δυσκολίες υλοποίησης, καθώς 
και ιδιαίτερες πτυχές που αναδεικνύονται 

• Διάδοση 

6) Κοινοποίηση των πληροφοριών για τα επιτυχηµένα µοντέλα 
επιµόρφωσης στις Διοικήσεις των Πανεπιστηµίων, σε εξειδικευµένους 
φορείς και υπηρεσίες και σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής µέσω των 
τοπικών δικτύων.  

7) Δηµοσίευση των πορισµάτων σε πανεπιστήµια στα κράτη – Εταίρους 
(στην τοπική γλώσσα)  

• Παρακαταθήκη: Η δηµιουργία ενός παγκόσµιου, βιώσιµου, διαδικτυακού 
δικτύου, ειδικών επιστηµόνων και οργανισµών που εξειδικεύονται στην 
υποστήριξη θυµάτων σεξουαλικής βίας εντός και εκτός πανεπιστηµίων, που θα 
εστιάζει στην εκπαίδευση «πρώτης αντίδρασης». 

Ως αποτέλεσµα των ερευνητικών ποτισµάτων και της εµπειρίας του φεµινιστικού 
ακτιβισµού, στην οποία βασίστηκε το πρόγραµµα (βλ. Κεφάλαια 2 και 3), είχε 
επισηµανθεί εξ αρχής η ανάγκη διατοµεακών αναλύσεων για να αναγνωριστούν οι 
τρόποι µε τους οποίους τόσο η σεξουαλική βία, όσο και ο αντίκτυπός της διαθλώνται 
µέσω των σχέσεων εξουσίας, εκτός του φύλου, και το γεγονός ότι η σεξουαλική 
κακοποίηση αφορά γυναίκες και άνδρες εξίσου. Αυτό το συµπέρασµα ενισχύεται από 
τα εµπόδια και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τα θύµατα σεξουαλικής 
κακοποίησης όταν προβαίνουν στην καταγγελία της. Εξαρχής επίσης είχε επισηµανθεί 
πως η καταγγελία µπορεί να αφορά σε παρελθοντική κακοποίηση, αν και η ανανεωµένη 
προσοχή του κόσµου εστιάζει σε συγχρονικά περιστατικά σεξουαλικής βίας ή 
παρενόχλησης. Σηµειώθηκε επίσης ότι οι φοιτητές/τριες µπορεί να βιώσουν 
κακοποίηση από µέλη του προσωπικού των πανεπιστηµίων. Το πρόγραµµα αυτό έχει 
δεσµευθεί να παράσχει, µε σεβασµό έργο, υποστήριξη σε όλα τα θύµατα. 

Στη Βρετανία έχουν την τύχη να διαθέτουν αρκετές προσωπικότητες που έχουν γράψει 
και ασχοληθεί µε την έµφυλη βία στα πανεπιστήµια και µε την εµπειρία των φοιτητών/
τριών σε σχέση µε την  σχετικά µε την «Κουλτούρα του “Τυπά”», και των οποίων το 
έργο ενσωµατώθηκε εξαρχής στην παρούσα έρευνα, όπως οι Alison Phipps, Carolyn 
Jackson, Vanita Sundaram και Rachel Fenton. (Στο κεφάλαιο 3 υπάρχουν αναφορές σε 
αυτές τις έρευνες και βιβλιογραφικές παραποµπές). Επίσης, κατά την διάρκεια 
υλοποίησης του προγράµµατος, καταγράφηκε ενίσχυση του µαζικού ενδιαφέροντος για 
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το θέµα της έµφυλης βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης (βλ. Κεφάλαιο 3 και την 
υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης από άνδρες της ανώτερης κοινωνικής τάξης στη 
Βρετανία). Μέσω της έρευνας της Phipps και της NUS έχει, επίσης, καταδειχθεί το 
επίπεδο στο οποίο η σεξουαλική βία και παρενόχληση πλήττει τους φοιτητικούς 
πληθυσµούς, ενώ παρόλες τις περικοπές των υπηρεσιών στήριξης και την 
καθυστερηµένη αντίδραση των πανεπιστηµίων, οργανώθηκε µία κινητοποίηση µε 
αίτηµα την θεσµική αντιµετώπιση σε εθνικό επίπεδο. Αυτό ήταν το πλαίσιο στο οποίο 
καταρτήθηκε η πρόταση, η  οποία κατατέθηκε ως σύµπραξη µεταξύ του Πανεπιστηµίου 
του Sussex (Alison Phipps)  και του Πανεπιστηµίου Brunel του Λονδίνου (Pam 
Alldred). Το πλαίσιο πολιτικής αποτέλεσε κίνητρο: µέσα στα δύο χρόνια διάρκειας του 
προγράµµατος προτάθηκε σε όλα τα πανεπιστήµια της Βρετανίας να αναλάβουν δράση 
για να αναθεωρήσουν και να βελτιώσουν την «πρώτη αντίδραση» τους στις καταγγελίες 
σεξουαλικής βίας, να παρακολουθήσουν µε επιµέλεια τις καταγγελίες και να λάβουν 
προληπτικά µέτρα (βλ. Κεφάλαιο 3). Αναµφισβήτητα, τα παραπάνω ενέτειναν τη 
διαφοροποίηση µεταξύ των Εταίρων της Βρετανίας και των υπόλοιπων κρατών κατά τη 
διάρκεια του προγράµµατος. 

Η οµάδα 

Όπως σηµειώθηκε στο κεφάλαιο 1, το USVreact βασίστηκε στο πρόγραµµα Gap Work, 
που συγχρηµατοδοτήθηκε από το Daphne III, το οποίο επικέντρωνε στην κατάρτιση 
των νέων επαγγελµατιών (Εκπαιδευτικοί, επιµορφωτές/τριες - εκπαιδευτές ενηλίκων, 
εργαζόµενοι/ες για θέµατα νεολαία, νοσηλευτικό προσωπικό και κοινωνικοί λειτουργοί) 
στην αντιµετώπιση της έµφυλης βίας και για την υλοποίηση του οποίου συνεργάστηκαν 
πολλοί από τους Εταίρους του USVreact (Alldred κ.α., 2014). Το πρόγραµµα Gap Work 
ήταν γενικότερο και εστίαζε ευρύτερα στη βία που σχετίζεται µε το φύλο, αλλά είχε 
παρόµοια µορφή δράσης, δοµής και µεθοδολογίας, καθώς ανέπτυξε και αξιολόγησε την 
επαγγελµατική εκπαίδευση για την αντιµετώπιση της έµφυλης βίας (βλ. https://
sites.brunel .ac.uk/gap). 

Ένα βασικό πλεονέκτηµα του προγράµµατος USVreact ήταν η επίτευξη της 
συνεργασίας ειδικών ερευνητών/τριών (και επιστηµονικών υπευθύνων έρευνας), 
ακτιβιστών/τριών και ΜΚΟ που ασχολούνται µε την έµφυλη βίας, τις σχέσεις και την 
εκπαίδευση σχετικά µε το σεξ, τις σχέσεις, την ενδοοικογενειακή βία, την έµφυλη και 
τη σεξουαλική βία και τον αντίκτυπο της «Κουλτούρας του “Τυπά”» στους φοιτητές/
τριες. Επιπλέον, ορισµένοι είχαν προηγούµενη εµπειρία από επιµορφώσεις σχετικά µε 
τη σεξουαλική βία. Οι εν εξελίξει έρευνες των Εταίρων επι του ζητήµατος 
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περιλαµβάνουν αυτές των Phipps, Sundaram, Jackson, Biglia, Alldred, Fenton, Luxán, 
Murillo, όπως και ερευνητών/τριών στο CIRSDe και στο UNITO. Οι µέθοδοι και η 
θεωρία του USVreact βασίστηκε πάνω στην έρευνά τους, όπως πχ η έρευνα της Phipps 
στη Βρετανία µε την NUS σχετικά µε τις «Κουλτούρες του “Τυπά”» και τη σεξουαλική 
βία στα πανεπιστήµια (Phipps & Smith, 2013, Phipps & Young, 2015)⋅ το ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα σπουδών «Έµφυλη Βία, Παρενοχλητική Παρακολούθηση και Φόβος του 
Εγκλήµατος» (Feltes κ.α., 2012) · το έργο σχετικά µε την υπο-αναγνώριση της έµφυλης 
βίας και τη νεολαία στην Ισπανία (Bigila & Velasco 2012) και το πρόγραµµα GAP 
WORK (Alldred κ.α., 2014). Κάθε Εταίρος συνεισέφερε µε την επιστηµονική του 
εξειδίκευση σε θέµατα φύλου και τις γνώσεις του σε σχετικές παιδαγωγικές και 
ερευνητικές µεθοδολογίες, ιδίως όµως - σηµαντικό σε µια µεγάλη οµάδα -  µε την 
εµπειρία της οµαδικής εργασίας και την αφοσίωση στη συνεργατική έρευνα. 

Οι παραπάνω εξειδικεύσεις συνδυάστηκαν µε µια διαχειριστική οµάδα που είχε 
συνεργαστεί και στο παρελθόν σε αρκετά συναφή προγράµµατα. Η Pam Alldred και η 
Gigi Guizzo είχαν διευθύνει από κοινού το πρόγραµµα Gap Work (προϋπολογισµού 
666.000 ευρώ) την περίοδο 2014-2015 στο Brunel University London. Για το USVreact, 
η Guizzo εργάστηκε µέσω της Ceps Projectes Socials, µιας οργάνωσης της οποίας η 
αποστολή είναι να προωθήσει την κοινωνική ένταξη και να καταπολεµήσει τις 
διακρίσεις και της οποίας η ειδικότητα είναι η διαχείρισης προγραµµάτων και οι 
στρατηγικές επικοινωνίας για µεγάλης προβολής ευρωπαϊκά προγράµµατα. Η 
διευθύντρια προγράµµατος του CEPS EU, Pedregosa, ήταν υπεύθυνη για τη 
στρατηγική Επικοινωνίας και Προβολής του προγράµµατος και η Guizzo ανέλαβε την 
συνολική διαχείριση του έργου. Η Alison Phipps ήταν εξίσου µέλος της οµάδας 
διαχείρισης: συµµετείχε στο Gap Work ως µέλος της Εξωτερικής Συµβουλευτικής 
Επιτροπής και συνέχισε στο USVreact λόγω της ερευνητικής εµπειρίας της, για να 
καθοδηγήσει και να εποπτεύσει αυτή την πτυχή του. 

Δεδοµένου ότι το Gap Work ήταν συναφές σε αντικείµενο και σχεδιασµό, αρκετοί από 
τους ίδιους Εταίρους κλήθηκαν να συµµετάσχουν στην πρόταση. Το Cirsde (Κέντρο 
Φύλου και Γυναικείων Σπουδών στο UNITO, Ιταλία), το URV (Ισπανία), η 
Victimology Society of Serbia (VDS) και το Εθνικό Πανεπιστήµιο της Ιρλανδίας στο 
Maynooth (Ιρλανδία) ήταν µεταξύ εκείνων που προσκλήθηκαν να συνεργαστούν ξανά 
µε το Brunel και το CEPS. Το NUIM δεν µπόρεσε να συµµετάσχει στο πρόγραµµα για 
θεσµικούς λόγους, παρά την υποστήριξη του προσωπικού για το έργο, αλλά όλοι οι 
άλλοι προηγούµενοι εταίροι συµφώνησαν. 
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Κάθε Εταίρος ανέδειξε έναν συντονιστή πανεπιστηµιακής δράσης (UAC) για τη 
διαχείριση της ανάπτυξης του προγράµµατος επιµόρφωσης και έρευνας και έναν 
Ερευνητή για να αξιολογήσει την κατάρτιση. Οι UAC  Barbara Biglia (URV), Fin 
Cullen (Brunel U) και Federico Turco (UNITO) είχαν υλοποιήσει και την επιµόρφωση 
Gap Work, την αξιολόγησή της και πρόσφεραν την εµπειρία τους στη φεµινιστική 
παιδαγωγική (η Cullen αποχώρησε από το Brunel και η Anne Chappell – µε ειδικότητα 
στην παιδαγωγική- ανέλαβε το ρόλο). Η Biglia είναι ιδρυτικό µέλος και Πρόεδρος της 
διεθνούς οµάδας φεµινιστικής ερευνητικής µεθόδου (SIMRef), έχει ασχοληθεί µε το 
σεξισµό στο πανεπιστήµιο της και έχει αναπτύξει παιδαγωγικές µεθόδους για χρήση µε 
φοιτητές. Το Πανεπιστήµιο της Χώρας των Βάσκων (UPV / EHU) είναι ένα Διεθνούς 
Αριστείας Ερευνητική Πανεπιστήµιο µε εµπειρία σε Marie Curie και FP7. Η Marta 
Luxán Serrano είναι ειδικός στη φεµινιστική ποσοτική και ποιοτική έρευνα και µέλος 
της Επιτροπής Ισότητας της Σχολής που διδάσκει. Η Mila Amurrio Velez είναι 
κοινωνιολόγος του φύλου µε δηµοσιεύσεις σχετικά µε τη διατοµεακότητα και τη 
συµµετοχικότητα, τις πολιτικές κατά των διακρίσεων και η οποία έχει οργανώσει 
παρέµβαση κατά της σεξουαλικής βίας στο πανεπιστήµιό που διδάσκει. Το Πάντειο 
Πανεπιστήµιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστηµών έχει συντονίσει Προγράµµατα FP6 
και FP7 και το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου έχει διεξάγει, µεταξύ άλλων, έρευνες για 
την ισότητα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ειδικά όσον αφορά τις κοινωνικές 
υπηρεσίες. Η Αθήνα Αθανασίου είναι Καθηγήτρια διεθνούς κύρους σε θέµατα φύλου 
και βίας και ήταν επιστηµονική συντονίστρια του προγράµµατος FP6 VEIL. Η 
Αλεξάνδρα Ζαββού έχει πολυετή εµπειρία ως επιµορφώτρια επαγγελµατιών υγείας και 
ερευνήτρια σε θέµατα εµπειρίας των µειονοτήτων και των µεταναστριών. Η Κίκη 
Πετρουλάκη είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Καταπολέµησης της Βίας και 
έχει αναπτύξει προγράµµατα επιµόρφωσης για επαγγελµατίες υγείας/πρόνοιας. Στην 
οµάδα UNITO είχαν εργαστεί καθηγητές πανεπιστηµίων ανώτατων βαθµίδων για να 
ενισχύσουν την προσοχή σε θέµατα έµφυλης βίας στην περιοχή και αυτή ήταν η τρίτη 
συνεργασία του CIRSDe µε το Brunel. Η Norma De Piccoli συντόνισε την οµάδα και 
Επιστηµονική Επιτροπή ορίστηκαν οι  Elena Big- otti, Roberta Bosisio, Mia Caielli, 
Joelle Long and Luca Rollè. 

Κάθε εταίρος όρισε έναν ερευνητή και είχαµε την τύχη να προσελκύσουµε έµπειρους 
και ειδικευµένους υποψηφίους. Οι ερευνητές στο πρόγραµµα ήταν οι Jokin Azpiazu 
Carballo, Sara Cagliero, Mary Cobett-Ondiek, Edurne Jimenez Pérez, Charlotte Jones, 
Neil Levitan, Gillian Love, Mara Martini, Rachel O'Neill, Naaz Rashid, Annis Stead. Οι  
Βούλα Τούρη, Federica Turco,  Paola Deiana,  Carla Alsina Muro,  Alba Sáenz Suárez 
και  Ivana Soto León εργάστηκαν ως βοηθοί ερευνητές στο έργο. Κατά τη διάρκεια του 
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έργου δύο ερευνητριες έλαβαν άδεια µητρότητας και τρεις (όλες από τη Βρετανία) 
µεταφέρθηκαν σε άλλες θέσεις µε συµβάσεις µόνιµης απασχόλησης. 

Στους ειδικούς επιµορφωτές περιλαµβάνονται οι : Barbara Biglia, Renata Bonito, Ruth 
Caleb, Jessica Calvo, Jokin Azpiazu Carballo, Valentina Cartei, Peter Eldrid, Arianna 
Enrichens, Ainhoa Narbaiza Irizar, Μάρα Μαρτίνη, Lesley O'Keeffe, Ματίνα 
Παπαγιαννοπούλου, Monica Patel, Κική Πετρουλάκη, Rita Rupal,  Ivana Soto León και 
Stephen White. 

Οι Συνεργαζόµενοι Φορείς παρείχαν ένα δεύτερο πανεπιστήµιο για την πιλοτική 
επιµόρφωση, το MARTA, η VDS και το UWE έχουν οργανώσει στο παρελθόν 
επιµορφώσεις σχετικά µε την έµφυλη  βία. Το Marta Resursu Centrs Sievietem είναι µια 
µικρή ΜΚΟ µε έδρα τη Ρίγα της Λετονίας, η οποία παρέχει µια δωρεάν γραµµή 
βοήθειας για όσους/ες αντιµετωπίζουν κακοποίηση. Η VDS (Viktimološko društvo 
Srbije) είναι ένας νοµικός οργανισµός έρευνας και υποστήριξης που συνεργάζεται µε το 
Alldred από το 2003. Στο UWE, η Fenton είναι δικηγόρος, που έχει αρκετές 
δηµοσιεύσεις στο θέµα της σεξουαλικής επίθεσης (π.χ. Fenton κ.α., 2013, Rumney & 
Fenton 2013, 2011) και διευθύνει το Πρόγραµµα Παρέµβασης και Υποστήριξης 
Σεξουαλικής & Οικογενειακής Βίας. 

Το Πανεπιστήµιο του Lancaster συνέδεσε το πρόγραµµα µε το έργο της Καθηγήτριας  
Carolyn Jackson (π.χ. για την εµπειρία του πανεπιστηµιακού προσωπικού από την 
«Κουλτούρα του “Τυπά”» (Jackson & Sundaram 2014)), ενώ ο ρόλος του 
Πανεπιστήµιου της Βαρκελώνης επέτρεψε την συνεργασία µε το Observatori de la 
Igualtat και λειτούργησε ως σύνδεσµος µε το Κέντρο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης 
που συνεργάστηκε µε το URV, µεταξύ άλλων και στο Gap Work. Στους  
Συνεργαζόµενου Φορείς που συµµετείχαν εξαρχής στο Πρόγραµµα περιλαµβάνονται: 
το Πανεπιστήµιο του Brighton, το Keele University, το Trinity Laban Conservatoire of 
Music and Dance, το University College of London (άλλοι ξεκινούν να συµµετέχουν 
και σε αυτό το τελικό στάδιο) από την Βρετανία. Το Universidad Pública de Navarra, το 
Universitat Pompeu Fabra, το Universitat de Vic, το Αυτόνοµο Πανεπιστήµιο της 
Βαρκελώνης και το Mondragon Unibertsitatea. Στην Ιταλία, τους Συνεργαζόµενοι 
Φορείς αποτέλεσαν το Politecnico di Torino και το Πανεπιστήµιο της πόλης του Τορίνο 
(Città di Torino). 
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Δοµή του Προγράµµατος 

Το πρόγραµµα ήταν µια συνεργασία τουλάχιστον 20 πανεπιστηµίων που επέτρεψε 
στους επτά εταίρους να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης 
και να το υλοποιήσουν σε πανεπιστήµια 6 ευρωπαϊκών κρατών συνολικά. Δεκαέξι 
πανεπιστήµια συµµετείχαν ως Συνεργαζόµενοι Συνεργάτες, όπως αναφέρθηκε ήδη. 

Κάθε πρόγραµµα επιµόρφωσης υλοποιήθηκε πιλοτικά στο ίδρυµα που το σχεδίασε (σε 
µια οµάδα 80 ατόµων) και σε ένα άλλο πανεπιστήµιο της ευρύτερης περιοχής που 
αποτέλεσε Συνεργαζόµενο Φορέα και σε ορισµένες περιπτώσεις µε προσωπικό από 
διάφορα τοπικά ιδρύµατα. Ο ερευνητής κάθε πανεπιστήµιου Εταίρου µελέτησε την 
επιτυχία της επιµόρφωσης ως case study σε κάθε τοποθεσία και, όπου ήταν απαραίτητο, 
διευκόλυνε την διεξαγωγή της. Κάθε εταίρος χρηµατοδοτήθηκε για την παροχή 
επιµόρφωσης σε τουλάχιστον 160 άτοµα και κατά πόσο οι επιµορφωτές/τριες πήγαν 
στα πανεπιστήµια των Συνεργαζόµενων Φορέων ή κατά πόσο το προσωπικό των 
Συνεργαζόµενων Φορέων προσερχόταν στις επιµορφωτικές συναντήσεις που 
οργανώθηκαν από τους Εταίρους, αποτέλεσε αντικείµενο διαπραγµάτευσης. Στην 
πράξη, η επίτευξη αυτού του αριθµού εκπαιδευοµένων στα πανεπιστήµια των 
Συνεργαζόµενων Φορέων αποδείχθηκε πρόκληση και έτσι επιπλέον Συνεργαζόµενοι 
Φορείς συνεργάστηκαν µε ορισµένους Εταίρους κατά τη διάρκεια του έργου για την 
επίτευξη του στόχου.  

Δεδοµένης της ανάγκης το πρόγραµµα να έχει συγκεκριµένο πλαίσιο και της επιθυµίας 
να ενσωµατωθεί η επιµόρφωση από τα πανεπιστήµια, έπρεπε να είµαστε δεκτικοί στις 
ευκαιρίες να λαµβάνουµε υπόψη τις εκάστοτε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και 
ευαισθησίες. Τρία από τα πανεπιστήµια των Συνεργαζόµενων Φορέων δεν 
ολοκλήρωσαν καµία εκπαίδευση προσωπικού (όλα στη Βρετανία) και ένα από αυτά 
ήταν ένα µικρό καθολικό κολλέγιο, στο οποίο θα µπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία 
αναγνώρισης του ζητήµατος. Ωστόσο, κάθε Συνεργαζόµενος Φορέας κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες σχετικά µε τα τοπικές, πολιτισµικές ιδιαιτερότες, καθώς και την 
δική του εικόνα του αναφορικά µε την επιτυχία της επιµορφωτικής διαδικασίας στο 
συγκεκριµένο πλαίσιο, έτσι ώστε ασχέτως του βαθµού επιτυχίας, να αποτελέσει, 
εξίσου, πηγή γνώσης και αυτόαξιολόγησης. Ένας από αυτούς τους Συνεργαζόµενους 
Φορείς θα υποστηρίξει επίσης το USV µέσω δραστηριοτήτων διάδοσης. 
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Το παρακάτω διάγραµµα έχει ως στόχο να παρουσιάσει την διασύνδεση των επιµέρους 
case studies: 
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Παραδοτέα και αποτελέσµατα 

Το Πρόγραµµα παρήγαγε τα ακόλουθα παραδοτέα: 

•  Έκθεση επισκόπησης των υφιστάµενων πλαισίων πανεπιστηµιακής πολιτικής 
και  θεραπευτικών οδών  σχετικά µε τη σεξουαλική βία και την έµφυλη βία, σε 
όλες τις χώρες εταίρους και σε διεθνές επίπεδο  

• Ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών στην επιµόρφωση «πρώτης 
αντίδρασης» (σε πανεπιστήµια και αλλού) στις χώρες – Εταίρους και σε διεθνές 
επίπεδο  

• Ένα µοναδικό και καινοτόµο πρόγραµµα επιµόρφωσης «πρώτης αντίδρασης» σε 
κάθε πανεπιστήµιο Εταίρο  

• Εκθέσεις αξιολόγησης σχετικά µε αυτά τα µοντέλα επιµόρφωσης κάθε 
πανεπιστήµιο Εταίρο και στο Συνεργαζόµενο Φορέα του 

• Μετα-ανάλυση των αξιολογήσεων (η παρούσα έκθεση)  

• Μετάφραση της παρούσας έκθεσης (ή τµηµάτων της) σε έξι ευρωπαϊκές 
γλώσσες.  

• Διεθνές δίκτυο ειδικών επιστηµόνων, επαγγελµατιών και ειδικευµένων 
οργανισµών  

• Έντυπο/ ψηφιακό υλικό προσαρµοσµένοι στα πλαίσια των πανεπιστήµιων στις 
χώρες Εταίρους και αλλού  

• Περιφερειακές Διοργανώσεις και ένα Διεθνές Συνέδριο που θα πραγµατοποιηθεί 
στη Βρετανία µε τη λήξη του Προγράµµατος. 

Αποτελέσµατα  

Το έργο έχει τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

• Τουλάχιστον 80 άτοµα στο Πανεπιστήµιο κάθε Εταίρου εκπαιδεύτηκαν για την 
αποτελεσµατικότερη υποστήριξη των φοιτητών/τριών 

• Επιµόρφωση επιπλέον προσωπικού των Συνεργαζόµενων Φορέων  
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• Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και ανταπόκρισης ακόµα µεγαλύτερου 
αριθµού, µέσω ενηµερώσεων που πραγµατοποιούν οι συµµετέχοντες στις 
επιµορφώσεις στους/στις συναδέλφους τους, κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη 
του προγράµµατος 

• Έλεγχος και αξιολόγηση των θεραπευτικών οδών και των υφισταµένων 
πολιτικών σε κάθε Εταίρο και σε αρκετούς Συνεργαζόµενους Φορείς 

• Βελτίωση της υποστήριξη και αντιµετώπιση φοιτητών/τριών που βιώνουν 
σεξουαλική βία  µέσω νέας επιµόρφωσης στα Πανεπιστήµια Εταίρους, τους 
Συνεργαζόµενους Φορείς και κοινοποίηση των βέλτιστων πρακτικών ευρύτερα 

• Ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ των Πανεπιστηµίων Εταίρων και των Τοπικών 
Υπηρεσιών Υποστήριξης 

• Σύνδεση µε τα τοπικά δίκτυα που η εµπειρία τους µπορεί να ανατροφοδοτεί την 
επιµόρφωση και τα οποία µπορούν να αποτελέσουν πιθανούς χρήστες της 
επιµόρφωσης ή του εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. κοντινά πανεπιστήµια ή τοπικές 
υπηρεσίες απεύθυνσης και υποστήριξης)  

• Ενσωµάτωση της βελτιωµένης υποστήριξης µε διάφορους τρόπους (αυτό θα 
διαφέρει σε κάθε τόπο και µπορεί να συνιστά στην άµεση ενσωµάτωση 
µοντέλων επιµόρφωσης ή στην διασύνδεση οργανώσεων και οµάδων ως βάση 
για διαρκή αλλαγή) 

• Κοινοποίηση των εκθέσεων ανάλυσης και αξιολόγησης της πολιτικής, των 
βέλτιστων πρακτικών και των αξιολογήσεων του προγράµµατος επιµόρφωσης 
σε ένα πλήθος εθνικών και διεθνών ακροατηρίων, σε επιστηµονικά συνέδρια, 
εκδηλώσεις κοινωνικών υπηρεσιών και άλλες διοργανώσεις 

• Βελτίωση της κατανόησης των δυναµικών της καταγγελίας και της «πρώτης 
αντίδρασης» σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο 

Περαιτέρω αποτελέσµατα: Για το έργο στο σύνολό του, στόχος ήταν η παροχή 
εκπαίδευσης «πρώτης αντίδρασης» σε 13+ ιδρύµατα σε 80 άτοµα προσωπικό και 
είµαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουµε ότι 21 πανεπιστήµια στην Ευρώπη έχουν 
πραγµατοποιήσει µια παρέµβαση για το USVreact (αν και σε κάποιες περιπτώσεις µε 
λιγότερους συµµετέχοντες). Ελπίζουµε ότι η ανταλλαγή πορισµάτων και η 
ανατροφοδότηση από αυτά τα πανεπιστήµια που εκπονήθηκε η «πιλοτική µελέτη» θα 
οδηγήσει το προσωπικό και τους φοιτητές/τριες άλλων πανεπιστηµίων (σε εθνικό και 
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διεθνές επίπεδο) να αναπτύξουν τα δικά τους προγράµµατα επιµόρφωσης και «πρώτης 
αντίδρασης» / υποστήριξης χρησιµοποιώντας τα µοντέλα, το υλικό  και τα ευρήµατα 
του προγράµµατος. 
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Κεφάλαιο 5 

Υποστηρίζοντας την καταγγελία σε διαφορετικά πλαίσια: Τα προγράµµατα 
επιµόρφωσης 

Περιεκτική περιγραφή κάθε προγράµµατος επιµόρφωσης βρίσκεται αναρτηµένη στο 
site του USVreact στη διεύθυνση: http://USVreact.eu/resources/training-resources/, και 
µια πληρέστερη ανάλυση του πλαισίου και της αξιολόγησης του καθενός περιέχεται 
στις µεµονωµένες Εκθέσεις Αξιολόγησης της Επιµόρφωσης των Εταίρων (PTER) που 
βρίσκονται, επίσης, στην ιστοσελίδα. Ακολουθεί µια σύντοµη επισκόπηση των επτά 
προγραµµάτων κατάρτισης και µια περίληψη του περιεχοµένου κάθε επιµέρους 
προγράµµατος. 

5:1 Γενικά στοιχεία 

Οι Εταίροι υλοποίησαν πιλοτικά προγράµµατα επιµόρφωσης από το Νοέµβριο του 
2016 έως το Σεπτέµβριο του 2017. Κάθε πανεπιστήµιο-εταίρος (Brunel, Sussex, York, 
Panteion, UNITO, UPV/EHU, URV) και οι Συνεργαζόµενοι Φορείς (AP) διεξήγαγαν 
ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης, το οποίο προσαρµόστηκε κατά τη διάρκεια του 
προγράµµατος σύµφωνα µε τα σχόλια των συµµετεχόντων. Αυτό σηµαίνει ότι το ίδιο 
πρόγραµµα επιµόρφωσης µπορεί να έχει δοκιµαστεί σε δύο ή περισσότερα 
πανεπιστηµιακά περιβάλλοντα. Σε µερικές περιπτώσεις, ένα προκαταρτικό 
ερωτηµατολόγιο για τους φοιτητές/τριες (Sussex, Brunel) ή για το προσωπικό (York) ή 
ακόµη και µία µικρή, πιλοτική διεξαγωγή του επιµορφωτικού προγράµµατος σε 
ακτιβιστές φύλου (UPV/EHU) βοήθησαν να προσδιοριστεί το ακριβές περιεχόµενο της 
επιµόρφωσης και τη βέλτιστη σύσταση των οµάδων συµµετεχόντων, ώστε να 
καλυφθούν οι  ανάγκες και οι δυνατότητες του κάθε ιδρύµατος. Στην περίπτωση του 
Παντείου, η εκπαιδευτική  προσέγγιση αποφασίστηκε µετά από διαβούλευση µε την 
Διοίκηση του Πανεπιστηµίου, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες, και µη, πολιτικές 
και κουλτούρες του ιδρύµατος. 

Όσον αφορά στον τρόπο διεξαγωγής, η αρχική πρόταση για  δύο  ολοήµερες  ή ηµι-
ηµερίσιες επιµορφωτικές συνεδρίες ακολουθήθηκε από πέντε εταίρους (Brunel, 
UNITO, Panteion, UPV / EHU, URV), ενώ οι άλλοι εταίροι προχώρησαν σε αλλαγές 
ώστε να προσαρµοστούν στο συγκεκριµένο πλαίσιο του δικού τους πανεπιστηµίου. Οι 
περισσότεροι προτίµησαν να χωρίσουν την εκπαίδευση σε δύο ηµι-ηµερίσιες 
εκπαιδευτικές συνεδρίες, αν και µε κάποιες παραλλαγές, όπως δύο 5ωρες (URV) ή δύο 
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3ωρες (York) ή δύο 4ωρες µε µικρές συναντήσεις των υπό-οµάδων πριν και µετά την 
κεντρική συνεδρία (UNITO). Το πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου του Sussex 
διαφοροποιήθηκε ως εξής: διεξήχθη µία εις βάθος 4ωρη συνεδρία για το προσωπικό 
«πρώτης γραµµής», όπως οι Σύµβουλοι Φοιτητών/τριών και µια µικρότερη  90 λεπτών 
για τους υπόλοιπους. 

Επιπλέον, ορισµένοι Εταίροι (York, URV, Brunel) πραγµατοποίησαν επιπλέον εις βάθος 
επιµόρφωση ένα υπο-σύνολο συµµετεχόντων που θεωρήθηκαν δυνητικά µελλοντικοί 
επιµορφωτές/τριες, πολλαπλών καθηκόντων ή πολύ ικανοί. Το York διαχώρισε την 
εκπαίδευσή  σε µία θεωρητική (3 ώρες) συνεδρία για όλους, και ένα πιο πρακτικό (3 
ώρες) µέρος για τα ανώτερα στελέχη, που θα αποτελέσουν τους κοινωνούς της 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης  στο υφιστάµενο προσωπικό τους. Το URV διεύρυνε 
την αρχική κατάρτιση µε µια επιπλέον (5ωρη) συνεδρία «εκπαίδευσης επιµορφωτών». 
Στο Sussex, πραγµατοποιήθηκε ειδική συνεδρία για τους Κοσµήτορες των οκτώ 
Σχολών, εστιάζοντας στην υποστήριξη που µπορούν να παράσχουν σε εκείνα τα µέλη 
του προσωπικό που θα µπορούσαν να δέχονται καταγγελίες. 

Αυτές οι διαφοροποιήσεις στη δοµή της επιµόρφωσης αντικατοπτρίζουν τις 
διαφορετικές θεσµικές απαιτήσεις ή/και περιορισµούς, καθώς και τα πολιτιστικά 
πλαίσια. Για παράδειγµα, στη Βρετανία το γενικό πλαίσιο άλλαξε ταχύτατα, από όταν 
ξεκίνησε το Πρόγραµµα, και πλέον συστήνεται σε όλα τα πανεπιστήµια να 
εκπαιδεύσουν µέλη του προσωπικού για το πώς να παράσχουν υποστήριξη στα θύµατα 
(UUK 2016). Αυτό µπορεί να ήταν ένας παράγοντας για την αποδοχή και ενσωµάτωση 
του επιµορφωτικού προγράµµατος από τα βρετανικά πανεπιστήµια. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε το ιδιαίτερο πλαίσιο και τον σχεδιασµό  της επιµόρφωσης κάθε 
Εταίρου, ανατρέξτε ανάλυση που εµπεριέχεται στις µεµονωµένες Εκθέσεις 
Αξιολόγησης της Επιµόρφωσης των Εταίρων (PTER). 

Κατά το χρόνο της συγγραφής της παρούσας Έκθεσης, ο αριθµός των εκπαιδευοµένων 
ανά Εταίρο κυµαίνεται από 80 (απαιτούµενος αριθµός από τη σύµβαση 
χρηµατοδότησης του USVreact) έως 172, ανάλογα µε το αν η επιµόρφωση παρέχεται 
σε ένα µόνο ίδρυµα (Brunel, Sussex, Panteion) ή σε συνεργασία µε Συνεργαζόµενους 
Φορείς (AP) (UNITO, URV, UPV/EHU). Όλοι οι Εταίροι (εκτός του CEPS) έχουν 
Συνεργαζόµενους Φορείς, αλλά συνεργάζονται µε διάφορους τρόπους και ορισµένες 
περιπτώσεις καταγράφεται καθυστέρηση ή και αναβολή της επιµορφωτικής 
διαδικασίας. Όταν η έδρα του Συνεργαζόµενου Φορέα βρισκόταν κοντά στον Εταίρο 
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και πραγµατοποιήθηκαν κοινές συνεδρίες επιµόρφωσης και, εποµένως, η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε ταχύτερα.  

Τα πανεπιστήµια προσέγγισαν διάφορες οµάδες εκπαιδευόµενων, αν και σε όλες τις 
περιπτώσεις περιλάµβαναν διοικητικό και διδακτικό προσωπικό, καθώς και 
συµβούλους και, ορισµένες φορές µέντορες και προσωπικούς εκπαιδευτές. Κάθε 
επιµορφωτικό πρόγραµµα έχει δοκιµαστεί σε ένα ή περισσότερα ιδρύµατα και κάθε 
ίδρυµα µπορεί να αποτελέσει διακριτό case study⋅ η διαφορετική γλώσσα που 
επιλέχθηκε σε κάθε περίπτωση καταδεικνύει τους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης 
του ζητήµατος (σεξουαλική βία ή σεξουαλική εκµετάλλευση ή και τα δύο), όπως και 
την ποικιλία των εκπαιδευοµένων ως προς την ιδιότητα και τις αρµοδιότητες.  Αυτά 
αναδεικνύουν τη διαφορά στον βαθµό ανησυχίας για την ευηµερία των φοιτητών/τριών 
και αναγνώρισής της ως ευθύνη του πανεπιστηµίου. Γενικά, για τα πανεπιστήµια στην 
Ελλάδα και στην Ισπανία υπάρχουν µικρότερες προσδοκίες ότι πληρούν τις ανάγκες 
κοινωνικής πρόνοιας απ’ ότι για τα βρετανικά πανεπιστήµια, αν και τα όργανα 
επίβλεψης της ισότητας στα πανεπιστήµια αναγνωρίζουν τη σύνδεση της σεξουαλικής 
παρενόχλησης και της βίας µε το έργο τους. Κάποιοι Εταίροι (URV, Panteion, UNITO) 
συµπεριέλαβαν στην επιµόρφωση και φοιτητές/τριες, επειδή θεώρησαν πως είχε νόηµα 
στο συγκεκριµένο πλαίσιο: αυτή η δράση ξεπέρασε τη δέσµευσή τους προς το 
πρόγραµµα. 

Επί του παρόντος (19ος µήνας από τους 24 του προγράµµατος), ο συνολικός αριθµός 
των εκπαιδευοµένων είναι 718, από τους οποίους 503 είναι διοικητικοί υπάλληλοι 
(συµπεριλαµβάνονται ανώτερα διοικητικά στελέχη ανώτερων στελεχών, εργαζόµενοι 
στην ασφάλεια των πανεπιστηµίων, στη συµβουλευτική και την υποστήριξη και 
αλλού), 107 διδάσκοντες, 39 άλλες κατηγορίες (συµπεριλαµβανοµένων µεντόρων , του 
προσωπικού των εστιών κ.λπ.) και 70 φοιτητές/τριες. 

5:2 Κοινές Αρχές 

Όλοι οι εταίροι συνέβαλαν στην σύνταξη της Επισκόπησης Διεθνών Βέλτιστων 
Πρακτικών (Σεπτέµβριος 2016), η οποία εκδόθηκε το πρώτο τρίµηνο του έργου από τις 
Rachel O'Neill και Alison Phipps, οι οποίες διερεύνησαν τις υφιστάµενες παροχές 
«πρώτης αντίδρασης» στα πανεπιστήµια της Ευρώπης και παγκοσµίως http: // 
USVreact.eu/resources/reports/. 

Οι θεωρητικές αρχές που διέπουν τις επιµορφώσεις που καταρτίστηκαν από κάθε 
οµάδα-Εταίρο ήταν σε γενικές γραµµές παρόµοιες, πιθανότατα εξαιτίας του γεγονότος 

http://usvreact.eu/ 
The #USVreact project has been funded with support from the European Commission. Its content and 
material reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein. Project code: JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401 

 � 	 N43



			� 																						
ότι η οµάδα του προγράµµατος αποτελούντο από φεµινιστές/στριες ακαδηµαϊκούς µε 
ακτιβιστική δράση και ταγµένους/ες στον διατοµεακό φεµινισµό και την κοινωνική 
δικαιοσύνη γενικότερα, και εν µέρει λόγω συνεργασίας σε προηγούµενες συµπράξεις. 
Παρόλο που το πρόγραµµά µας εστίαζε στη σεξουαλική βία, ξεκινήσαµε µε την 
προσέγγιση της έµφυλης βίας, όπως προηγήθηκε στο  GAP WORK (http://
sites.brunel.ac.uk/gap), σύµφωνα µε το οποίο βία που σχετίζεται µε το φύλο (GRV ) 
ορίζεται ως «σεξιστικός, σεξουαλικός ή εδραζόµενος σε έµφυλα πρότυπα εκφοβισµός, 
παρενόχληση ή βία, ανάλογα το στόχο» (Alldred κ.α., 2014). Αυτή η προσέγγιση θέτει 
ως αντικείµενο την διάσταση του φύλου γενικότερα, αντί να εστιάζει στη βία που 
στρέφεται αποκλειστικά ενάντια στις γυναίκες και τα κορίτσια (Alldred 2014). Η 
επιλογή µιας προσέγγισης GRV αντί της βίας µε βάση το φύλο (GBV) στο πρόγραµµα 
Gap Work, σχετίζεται µε το γεγονός ότι οι εταίροι µοιράζονται την κοινή πεποίθηση ότι 
άνδρες, αγόρια και άλλα κοινωνικά φύλα δύναται, εξίσου, να αποτελέσουν θύµατα 
σεξουαλικής βίας ή παρενόχλησης, καθώς και την αναγνώριση της διευρυνόµενης 
θυµατοποίησης ατόµων που, υπερήφανα, δεν συµµορφώνονται µε το βιολογικό τους 
φύλο. 

Ως εκ τούτου, όλοι οι Εταίροι του προγράµµατος αντιλαµβάνονται τη σεξουαλική βία 
ως µορφή ελέγχου των γυναικών και άλλων ατόµων µη συµµορφούµενων προς τα 
σεξουαλικά και/ή έµφυλα πρότυπα του βιολογικού τους φύλου (βλ. Συνεργαζόµενος 
Φορέας Universitata Rovira i Virgili) ή ως οποιαδήποτε µορφή βίας, φυσικής και/ή 
ψυχολογικής, µε σεξουαλικό περιεχόµενο (βλ. Συνεργαζόµενος Φορέας UNITO). Οι 
κοινές αρχές περιλαµβάνουν τα πρότυπα, τα στερεότυπα, τις πολιτιστικές αξίες και 
διαδικασίες (σε κοινωνικό και οργανικό επίπεδο) που επιτρέπου τη σεξουαλική 
παρενόχληση και βία (SHV), δικαιολογούν το σεξισµό και το µισογυνισµό και 
καθιστούν «φυσιολογική συµπεριφορά» κάποιες µορφές κακοποίησης (βλ. 
Συνεργαζόµενος Φορέας Brunel). Οι αρχές της φεµινιστικής έρευνας και της παροχής 
υπηρεσιών καταρτήθηκαν για την περαιτέρω ανάπτυξη του περιεχοµένου: για 
παράδειγµα, γύρω από το καθηµερινό σεξισµό, τη σεξουαλική αντικειµενοποίηση και 
την «φυσιολογικοποίηση» της σεξουαλικά επιθετικής συµπεριφοράς. Επιπλέον, όλες οι 
οµάδες υπογράµµισαν την ανάγκη αναθεώρηση της κοινωνικής και θεσµικής 
κουλτούρας γύρω από τη σεξουαλική βία και αναφέρθηκαν στις απαιτούµενες 
δεξιότητες και τις γνώσεις για την αλλαγή του οργανωτικού κλίµατος, ώστε να 
συσταθούν οργανισµοί που σέβονται τη διαφορετικότητα και ανταποκρίνονται στις 
καταγγελίες. Με άλλα λόγια, δόθηκε έµφαση στη συλλογική ευθύνη  ως προς την 
αντίδραση (και την εξάλειψη) της έµφυλης βίας και παρενόχλησης. 
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Οι περισσότεροι Εταίροι εργάστηκαν µε κοινωνιολογική προοπτική, αν και ένας 
(UNITO) προσχώρησε µε µία  κατεξοχήν ψυχολογική προσέγγιση. Όλοι οι εταίροι 
ενσωµάτωσαν µια παιδαγωγική/εκπαιδευτική προσέγγιση που επεδίωκε την κατανόηση 
του θέµατος από τους εκπαιδευόµενους, όχι µόνο την υιοθέτηση ορισµένων δεξιοτήτων 
για επιφανειακούς ή διαδικαστικούς σκοπούς. Στο Brunel δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση 
στην εκπαίδευση και όχι στην κατάρτιση. Κάποιοι Εταίροι (Πανεπιστήµιο του Τορίνο, 
Πάντειο Πανεπιστήµιο) εστίασαν στο νόµο, διερευνώντας τόσο το ευρωπαϊκό όσο και 
το εθνικό δίκαιο σχετικά µε τη σεξουαλική βία, τις διακρίσεις και την παρενόχληση, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο των Πανεπιστηµίων. 

Παρόλο που πολλές από τις βασικές αρχές φεµινιστικής και επιµορφωτικής πρακτικής 
ήταν κοινές, υπήρχαν επίσης και αποκλίσεις µεταξύ των Εταίρων, κυρίως ανάµεσα στα 
πανεπιστήµια της Βρετανίας και των υπόλοιπων κρατών. Πανεπιστήµια όπως το 
Πάντειο, του Τορίνο, της Χώρας των Βάσκων και της Καταλονίας υπογράµµισαν τη 
σηµασία της συλλογικής ευθύνης. Στο Πάντειο ανέλυσαν τους τρόπους αντιµετώπισης 
της σεξουαλικής και έµφυλης βίας, ενώ στο πανεπιστήµιο του Τορίνο διερεύνησαν 
θέµατα αναφορικά µε την ευαισθητοποίηση των αυτοπτών µαρτύρων σχετικών 
περιστατικών. Οι Βρετανοί Εταίροι, από την άλλη πλευρά, εστίασαν σε περισσότερο 
ατοµικές και/ή σχεσιακές πτυχές, όπως η αλληλεγγύη, οι θεραπευτικές οδοί, το τραύµα 
(Sussex, Brunel, York και URV), η ενεργητική ακρόαση και αλληλεπίδραση (York, 
Brunel), αντί να εγκύψουν  στην αλλαγή της κοινωνικής και θεσµικής κουλτούρας 
γύρω από τη σεξουαλική βία (Brunel). 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι συνοψίζονται, σε γενικές γραµµές, ως εξής: 

• Ενίσχυση της συνειδητοποίησης των διαφορετικών µορφών της 
σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης και της ευαισθητοποίησης των 
εκπαιδευοµένων ως προς τη διαδικασία της δικαιολόγησης και της σιωπής, 
προκειµένου να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν 
φαινόµενα σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης 

• Βελτίωση των δεξιοτήτων για την αντίδραση στην σεξουαλική βία και 
παρενόχληση (οι µικρές διαφοροποιήσεις µεταξύ των Εταίρων έγκειται στις 
προτεινόµενες ενέργειες) 

• Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τα εµπόδια που προκύπτουν ως 
προς την καταγγελία και τη συνειδητοποίηση του καταλληλότερου τρόπου 
υποστήριξης σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης ή επίθεσης  
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• Βελτίωση των γνώσεων σχετικά µε τις πανεπιστηµιακές ή εθνικές πολιτικές, 
τα νοµικά δικαιώµατα και τις υπηρεσίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Σχεδόν όλοι οι Εταίροι έχουν καταρτήσει σχεδιαγράµµατα, όπου επιγραµµατικά 
παραθέτουν τους επιµορφωτικούς στόχους που έθεσαν, εστιάζοντας πρώτα στους 
ορισµούς και στην αναγνώριση της σεξουαλικής βίας και, στη συνέχεια, στην 
αµφισβήτηση  της κουλτούρας που επιτρέπει την διαιώνιση φαινοµένων έµφυλης και 
σεξουαλικής βίας και, τέλος, στην στήριξη των καταγγελιών στα πανεπιστήµια. 

Οι συνεδρίες αφορούσαν σε µικρές οµάδες εκπαιδευοµένων (από 6 έως 20) και όλοι οι 
Εταίροι χρησιµοποίησαν διαδραστικές ασκήσεις όπως βινιέτες, µαρτυρίες, βίντεο, 
ασκήσεις δραµµατοθεραπείας και ρόλων, case studies και δραστηριότητες σωµατικής 
εγρήγορσης (συµπεριλαµβανοµένων ασκήσεων αναπνοών, εστιάσης ή σωµατικής 
ενδυνάµωσης). 

Ειδικοί επιµορφωτές και επίβλεψη 

Οι ειδικοί/ες επιµορφωτές/τριες των προγραµµάτων ήταν συνήθως εξωτερικοί των 
πανεπιστηµίων και είχαν εξειδίκευση στις σπουδές φύλου και ειδικότερα στη 
σεξουαλική βία. Για παράδειγµα, ο επιµορφωτής του Sussex προήλθε από το τοπικό 
κέντρο του Δικτύου Θυµάτων (Survivors Network) της οργάνωσης Rape Crisis και στο 
York συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη του προγράµµατος τους µε τοπικούς 
Ανεξάρτητους Συµβούλους για την Ενδοοικογενειακή Βία (IDVAs), παρόλο που 
µετέπειτα οι επιµορφωτές/τριες ενσωµατώθηκαν στη δοµή υπηρεσιών και υποστήριξης 
του Πανεπιστηµίου. Οι επιµορφωτές/τριες των υπόλοιπων Εταίρων ήταν, γενικά, 
κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, δικηγόροι, πολιτικοί επιστήµονες µε ειδίκευση σε θέµατα 
φύλου. Παρόλο που ο αρχικός σχεδιασµός του προγράµµατος ανέφερε πως οι 
εκπαιδευτές θα προέρχονταν από τα πανεπιστήµια για την αποτελεσµατικότερη 
ενσωµάτωση των προγραµµάτων επιµόρφωσης, αυτό αποδείχθηκε δύσκολο να 
επιτευχθεί λόγω έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικούς, ακόµη και σε πανεπιστήµια µε 
σηµαντικά τµήµατα κατάρτισης/διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού. Το θετικό 
αποτέλεσµα αυτού ήταν η αναγνώριση της σηµασίας εξειδίκευσης στον τοµέα των 
υπηρεσιών για θύµατα και γυναίκες⋅ παράλληλα όµως αναδεικνύονται ενδεχόµενες 
δυσκολίες ως προς την µελλοντική διεξαγωγή των επιµορφώσεων, αλλά και τη 
βιωσιµότητα των εκπαιδευτικών µοντέλων. Ορισµένοι Εταίροι πραγµατοποίησαν 
εκπαιδεύσεις νέων εκπαιδευτών τις προκλήσεις αυτές και σε µία περίπτωση (Sussex) 
τέθηκαν οι βάσεις για µια διαρκή σχέση µε την τοπική υπηρεσία θυµάτων, ώστε να 
εξασφαλιστεί η µελλοντική παροχή επιµόρφωσης. 
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Κατά τον σχεδιασµό προγραµµάτων επιµόρφωσης, ζητήθηκε η υποστήριξη τοπικών 
εξειδικευµένων συµβούλων, όσον αφορά το περιεχόµενο του προγράµµατος και ενίοτε 
για να εποπτεύουν τη διαδικασία. Οι περισσότεροι σύµβουλοι είχαν εξειδικευµένη 
γνώση για το φύλο, τη σεξουαλική βία και για την υποστήριξη θυµάτων έµφυλης βίας 
και, σε ορισµένες περιπτώσεις, ζητηµάτων ΛΟΑΤ. Ειδικά  στα Πανεπιστήµια Brunel και 
Sussex, οι σύµβουλοι αυτοί είχαν ήδη στενούς δεσµούς µε φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες 
και συµπεριλήφθηκαν στην Εποπτική Οµάδα (Steering Group)  (Brunel). 

 
Συµµετέχοντες και στρατηγική προσέλκυσης 

Προκειµένου να επιτευχθεί ένας όσο το δυνατόν ευρύτερος πληθυσµός από τα 
πανεπιστήµια, σχεδόν όλοι οι Εταίροι προσέφεραν επιµόρφωση σε όλο το προσωπικό 
είτε διδάσκοντες, είτε διοικητικούς υπαλλήλους. Μερικοί (Πάντειο, UNITO) 
συµπεριέλαβαν στο επιµορφωτικό πρόγραµµα και φοιτητές/τριες, παρότι δεν υπήρχε 
κάλυψη χρηµατοδότησης. 

Η εκπαίδευση σε ορισµένες περιπτώσεις στόχευε σε µέλη του προσωπικού µε 
συγκεκριµένες αρµοδιότητες (π.χ. εργαζόµενοι/ες στις Φοιτητικές Υπηρεσίες ή 
ατοµικοί Σύµβουλοι Σπουδών). Όπου συµµετείχαν φοιτητές/τριες, ανέλαβαν ρόλο 
εκπροσώπου ή ήταν ήδη ιδιαίτερα αναγνωρίσιµοι στο φοιτητικό σύνολο γενικά ή των 
χρηστών ενός συγκεκριµένου πανεπιστηµιακού χώρου/κτιρίου. Αυτοί/ες οι φοιτητές/
τριες θα µπορούσαν πράγµατι λειτουργήσουν ως «πρώτοι αποδέκτες» και να 
προσφέρουν σηµαντικές πρακτικές πληροφορίες σε άλλους ευρύτερα στο 
πανεπιστήµιο. Οι οµάδες κατάρτισης ήταν µεικτές όσον αφορά την ιδιότητα και το 
φύλο. Σε όλες τις περιπτώσεις η συµµετοχή ήταν εθελοντική, ενώ για µέλη του 
προσωπικού µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες υπήρξε σηµαντική προτροπή από τους 
προϊσταµένους τους. 

Υπήρχαν δύο βασικές προσεγγίσεις προσέλκυσης συµµετεχόντων: 

1. Επίσηµη προσέλκυση από την  κεντρική διοίκηση - το κεντρικό γραφείο 
κατάρτισης του πανεπιστηµίου ήρθε σε επαφή µε το προσωπικό και τα τµήµατα 
µε e-mail ή άλλα κανάλια επικοινωνίας (Πανεπιστήµιο του Τορίνο, 
Πανεπιστήµιο του Sussex, Πανεπιστήµιο της Χώρας των Βάσκων). 
Εναλλακτικά, προτάθηκε σε διάφορα Τµήµατα ή/και µονάδες να συµµετάσχουν 
µέλη του προσωπικό τους και διδάσκοντες (Παντείο Πανεπιστήµιο, 
Πανεπιστήµιο Brunel).  
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2. Προσέλκυση µέσω µη θεσµικών οδών - το USVreact και το πρόγραµµα 
επιµόρφωσης κοινοποιήθηκαν ευρέως (φυλλάδια, αφίσες, ιστοσελίδα του έργου, 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης), µε αποστολή προσωπικών e-mail, µέσω µη 
θεσµικών οδών επικοινωνίας και µέσω προσωπικών επαφών. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις (Universitat Rovira I Virgili) αυτή ήταν και η µόνη µέθοδος 
προσέλκυσης, καθώς η Διοίκηση του Πανεπιστηµίου αν και ενέκρινε το 
πρόγραµµα, δεν το υποστήριζε πρακτικά. Αλλού, χρησιµοποιήθηκαν 
ταυτόχρονα και οι δύο προσεγγίσεις. 

Στα πανεπιστήµια Brunel, York ή Sussex δεν δόθηκε ιδιαίτερο κίνητρο συµµετοχής, 
καθώς κινητοποίηση θεωρήθηκε εγγενής. Σε άλλες περιπτώσεις (πανεπιστήµιο της 
Χώρας των Βάσκων, Πανεπιστήµιο Rovio I Virgili, Πανεπιστήµιο Τορίνο, Πάντειο 
Πανεπιστήµιο), οι συµµετέχοντες  έλαβαν πιστοποιητικό παρακολούθησης το οποίο, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως κατάρτιση που αναγνωρίζεται την 
Κεντρική Υπηρεσία Κατάρτισης (στην Ισπανία, για παράδειγµα, η πιστοποίηση 
συνδέεται µε την πρόσβαση σε αµειβόµενη εργασία). 

Συνεργαζόµενοι Φορείς (AP) 

Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του προγράµµατος στους Συνεργαζόµενους Φορείς θα 
υλοποιούνταν οι επιµορφώσεις που κατάρτησε ο  σχετικός Εταίρος, έπειτα από τις 
αναγκαίες προσαρµογές σύµφωνα µε το συγκεκριµένο πλαίσιο (π.χ. υπηρεσίες 
υποστήριξης, διαδικασία παραποµπής) και, εποµένως, να προκύψει ένα δεύτερο case 
study. Ήταν αναµενόµενο πως οι περισσότεροι Συνεργαζόµενοι Φορείς θα προσέφεραν 
επιµορφώσεις παρόµοιες µε των σχετικών Εταίρων, αλλά  υπήρξαν µερικές εξαιρέσεις. 
Για παράδειγµα, το Πανεπιστήµιο του Brighton (που συνεργάστηκε µε το Sussex) 
υλοποίησε κανονικά τις 90λεπτες επιµορφωτικές συνεδρίες, αλλά όχι συναντήσεις που 
θα εµβάθυναν, ελλείψει εξειδικευµένων συµµετεχόντων. Ωστόσο, αυτή την περίοδο 
εργάζονται για να ενσωµατώσουν το επιµορφωτικό πρόγραµµα στο πλαίσιο των 
παροχών για την ισότητα και την ετερότητα.  

5:3 Διαφορές παραµέτρων 

Οι διαφορές στα προγράµµατα επιµόρφωσης µεταξύ των Εταίρων του προγράµµατος 
αντανακλούν παράγοντες που σχετίζονται µε αποκλίσεις των πλαισίων και των 
περιβάλλοντων. Το ζήτηµα σχετίζεται και πάλι µε τις επιπτώσεις των πολιτισµικών (και 
υποπολιτισµικών) θεσµικών διαφορών µεταξύ των Εταίρων. Οι διαφορές µεταξύ των 
ιδρυµάτων σχετίζονται µε δοµικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους, 
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όπως το µέγεθος των ιδρυµάτων, οι υφιστάµενες πολιτικές και πρακτικές κατάρτισης 
του προσωπικού, η σηµασία που αποδίδεται στην σεξουαλική βία σε εθνικό και 
πανεπιστηµιακό επίπεδος, το επίπεδο ανησυχίας για την ευηµερία των φοιτητών/τριών 
και η παροχή ή µη, από τα πανεπιστήµια, υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. Οι 
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στα πανεπιστήµια-Εταίρους κυµαίνονταν από 
προσωπικό ηλικίας 50-60 ετών στη Βρετανία, µέχρι πλήρη απουσία στην Ελλάδα. Στην 
Ισπανία και την Ιταλία, τα κτίρια των πανεπιστηµίων είναι διάσπαρτα µέσα στις πόλεις 
και σε κάποια µέρη της Ισπανίας οι φοιτητές µπορούν να δεχτούν υποστήριξη από 
Επαγγελµατικές Ενώσεις, αλλά όχι από Φοιτητικές Ενώσεις. Αυτοί οι παράγοντες 
συνδιαµορφώνουν την προθυµία των εκπαιδευοµένων ή / και τα κίνητρα συµµετοχής, 
την εκ των προτέρων γνώση επί του θέµατος, τη διαθεσιµότητα και την ευκαιρία. 
Πρέπει, επίσης,  να σηµειωθεί ότι υπό τις συνθήκες εντατικοποίησης που εφαρµόζονται 
σε όλα τα πανεπιστήµια της Ευρώπης, η ευηµερία των φοιτητών/τριών πρέπει να 
εκτιµάται κατάλληλα από τις Διοικήσεις, ώστε το προσωπικό να δίνει προτεραιότητα 
στην επιµόρφωση και να έχει ελεύθερο χρόνο. 

Στη Βρετανία ορισµένα πανεπιστήµια είναι πανεπιστηµιουπόλεις, και ως «πόλεις εντός 
πόλεων»,  η σεξουαλική παρενόχληση και/ή  βία (SHV) αποτελεί ένα σηµαντικό και 
αναγνωρισµένο πρόβληµα. Εκεί, η κατάρτιση επικεντρώθηκε στη βελτίωση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων της βοηθητικής συµπεριφοράς και στην εξεύρεση των 
κατάλληλων υπηρεσιών για την υποστήριξη των ατόµων που βιώνουν σεξουαλική 
παρενόχληση και/ή βία. Σε άλλα µέρη του Ηνωµένου Βασιλείου, τα πανεπιστήµια 
συνδέονται δοµικά µε τις υπηρεσίες και τα ιδρύµατα της πόλης και σε αυτές τις 
περιπτώσεις η σεξουαλική παρενόχληση και/ή βία δεν είναι αµιγώς θέµα 
πανεπιστηµιούπολης, αλλά αφορά στους φοιτητές, το προσωπικό και την ευρύτερη 
κοινότητα και τις σχέσεις τους µε το Πανεπιστήµιο και την πόλη . Σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης, η εκπαίδευση επικεντρώθηκε περισσότερο στη δηµιουργία «χώρων δίχως 
σεξουαλική βία» (“SV-free zones”) και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της 
αναγνώρισης της σεξουαλικής παρενόχλησης και/ή βίας ή στην αντίσταση και την 
εξάλειψη της (Αθήνα), στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των συµµετεχόντων να 
δράσουν εάν ζητηθεί η βοήθειά τους σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης ή 
επίθεσης  (Catalunya), συλλογικές στρατηγικές για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
και της υπευθυνότητας (Χώρα των Βάσκων) και ανάπτυξη µιας κουλτούρας σεβασµού 
στην οποία ολόκληρη η κοινότητα είναι υπεύθυνη να συνδιαµορφώσει του πλαισίου και 
τον εντοπίσει όλες τις µορφές κακοποίησης (Τορίνο). 
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Επίσης, τα πλαίσια αποκλίνουν και ως προς το βαθµό νοµικής και κοινωνικής ευθύνης. 
Τα βρετανικά πανεπιστήµια υιοθετούν όλο και περισσότερο ένα προστατευτικό λόγο 
γύρω από τη ασφάλεια (όπως στα σχολεία). Αυτή η στροφή σχετίζεται µε µια πιο 
αµφισβητούµενη προσέγγιση του θέµατος, καθώς τα πανεπιστήµια ενδιαφέρονται για 
την προστασία της φήµης τους µε κάθε κόστος (Phipps 2017). Η συνέπεια είναι ότι στα 
βρετανικά πανεπιστήµια η σεξουαλική παρενόχληση και/ή βία αποτελεί ένα σηµαντικά 
αναγνωρισµένο φαινόµενο και οι Φοιτητικοί Σύλλογοι εργάζονται είτε από κοινού µε 
τα πανεπιστήµια είτε αυτόνοµα, ενώ σε άλλες χώρες δεν υπάρχει ούτε 
πανεπιστηµιούπολη ή Ένωση Φοιτητών.  

Μερικοί Εταίροι εστίασαν και στις διαφορές ανάµεσα στην πατριαρχική κουλτούρα του 
Ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου, όσον αφορά στην κυριαρχία του ιδανικού του 
«αρσενικού στυλοβάτη της οικογένειας», τις σεξιστικές προσδοκίες του φλέρτ και 
άλλα, αντικρουόµενα, διπλά έµφυλα πρότυπα. Παρατηρήθηκαν όµως και άλλες 
πολιτισµικές διαφορές. Ο σεξισµός, ο ετεροσεξισµός, η λεσβο/αµφι/οµοφοβία, η 
τρανσφοβία και άλλα έµφυλα, διπλά «µέτρα και σταθµά» εντοπίστηκαν από τους 
ερευνητές/τριες ως πρόβληµα σε κάθε περιοχή. Ωστόσο, είναι πιθανό ο βαθµός 
κυριαρχίας αυτών των έµφυλων στερεοτύπων, συµπεριφορών και ταυτοτήτων να 
διαφέρει, όπως και το επίπεδο κανονικότητας που συγκροτούν στο πλαίσιο της 
οικογένειας, του χώρου εργασίας και των κοινωνικών σχέσεων.  
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5:4 Το περίγραµµα των Προγραµµάτων Επιµόρφωσης 

5:4:1 Brunel University London, Βρετανία 

Τίτλος: Υποστήριξη Φοιτητών/τριών  - Πρόγραµµα «Πρώτης Αντίδρασης» του 
USVreact 

Στόχος: Να επιµορφώσει σχετικά µε τη σεξουαλική παρενόχληση και τη βία, να 
αµφισβητήσει τα πολιτισµικά στερεότυπα και παρανοήσεις, να παράσχει καθοδήγηση 
σχετικά µε την πρόληψη και πρακτικές αντιδράσεις και να προετοιµάσει το προσωπικό 
για να αποτελέσουν κοινωνούς της γνώσης και ενηµέρωσης στους συναδέλφους τους. 

Πλαίσιο: Φοιτητικές υπηρεσίες µε καλή χρηµατοδότηση και µονάδες ανάπτυξης 
προσωπικού (πρόσφατα αναδιαρθρωµένες). Υποστήριξη του προγράµµατος έργου από 
την Ένωση Φοιτητών. Οι συστάσεις προς τα βρετανικά πανεπιστήµια κατατέθηκαν τον 
Οκτώβριο του 2016. 

Εκπαιδευόµενοι/ες Επιµορφωτές/τριες Συνεργαζόµενος Φορέας

60 άτοµα. Μέλη του 
προσωπικού, της Ένωσης 
Φοιτητών και της Οµάδας 
Εποπτείας του USV από το 
Brunel.  
(80 συµµετέχοντες µέχρι 
τον Φεβρουάριο του 2018)

Δύο συν-επιµορφωτές/
τριες ψυχοθεραπευτές µε 
ειδίκευση στην έµφυλη 
βία. 
Ένας ειδικός στην 
ενδοοικογενειακή βία. 
Ένας Σύµβουλος για τις 
πρώτες υπο-οµάδες. Οι 
υπόλοιπες υπο-οµάδες 
είχαν ως εκπαιδεύονταν 
από τους «ικανότερους» 
συναδέλφους – 
εργαζόµενους στις 
συµβουλευτικές και 
φοιτητικές υπηρεσίες.   

Πέντε Συνεργαζόµενοι 
Φορείς  στην Αγγλία (80 
συµµετέχοντες µέχρι τον 
Φεβρουάριο του 2018): 
Cardiff Metropolitan 
University Keele 
University Trinity Laban 
Conservatoire of Music 
and Dance University 
College London University 
of Exeter 
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Αποτελέσµατα Επιµόρφωσης: 

Μέχρι την ολοκλήρωση της επιµόρφωσης, οι συµµετέχοντες θα µπορούν: 

• Να κατανοήσουν το ρόλο τους ως παρόχου «πρώτης αντίδρασης» σε 
καταγγελίες  

• Να ορίσουν τη σεξουαλική βία και να κατανοήσουν την πολυπλοκότητά της.  

• Να αναγνωρίσουν τους διαφορετικούς τύπους καταγγελίας και τα πλαίσια 
αυτών 

• Να δεχτούν µια καταγγελία µε τον κατάλληλο τρόπο και να διασφαλίσουν ότι ο 
φοιτητής/τρια αισθάνεται υποστήριξη  

• Να ενηµερώσουν τον/την φοιτητή/τρια για την υποστήριξη που διατίθεται σε 
βραχυπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα.  

• Να υποστηρίξουν τον/την φοιτητή/τρια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά 
το στάδιο της καταγγελίας για να στραφεί προς στην υποστήριξη. 

• Να αναλάβει την πρωτοβουλία για την ενδεδειγµένη θεραπευτική οδό και να 
εξασφαλίσει ότι η υποστήριξη θα είναι διαθέσιµη για τον/την φοιτητή/τρια  σε 
βραχυπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο  

Περιεχόµενο: 

1η Ηµέρα: 2η Ηµέρα: 

◊ Εξήγηση του ρόλου του παρόχου «πρώτης 
αντίδρασης» 

◊ Αναγνώριση ποιος/α θα µπορούσε να 
αποτελέσει πάροχο «πρώτης αντίδρασης» 
και πότε 

◊ Ορισµός της Σεξουαλικής Βίας 
◊ Κατανόηση των υφιστάµενων αντιλήψεων 
για τη ΣΒ 

◊ Κατανόηση της καταγγελίας  
◊ Απάντηση σε µία καταγγελία από 
διαφορετικά άτοµα  

◊ Αξιολόγηση του τι κάνουµε και τι δεν 
κάνουµε όταν δεχόµαστε µία καταγγελία  

◊ Απαραίτητα προσόντα/ ικανότητες για να 
αποτελέσει κάποιος/α πάροχο «πρώτης 
αντίδρασης»  

◊ Υπηρεσίες υποστήριξης στη διάθεση των 
φοιτητών/τριών  

◊ Κατάλληλη αντίδραση στην καταγγελία 
και καθοδήγηση του φοιτητή/τριας για τις 
πιο ενδεδειγµένες υπηρεσίες υποστήριξης 

◊ Κατανόηση του πιθανού αντίκτυπου της 
αποδοχής µιας καταγγελίας 

◊ Περιγραφή των διαθέσιµων 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε έναν 
πάροχο «πρώτης αντίδρασης» και την 
σηµασία τους  
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5:4:2 University of the Basque Country, Ισπανία (UPV/EHU) 

Τίτλος: Σεξουαλική βία στα πανεπιστήµια: Πρόληψη, Συνοδεία και Μετασχηµατισµός 

 
Στόχοι:  Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και να συµβάλει στην αναγνώριση και την 
κατανόηση των διαφόρων µορφών σεξουαλικής βίας στο παρόν πλαίσιο. 

 Να δοθούν πρακτικά εργαλεία ώστε να προβληµατιστούν και να δρουν υπεύθυνα τόσο 
για την πρόληψη όσο και για την αντιµετώπιση του θέµατος. 

Πλαίσιο: Το πρόγραµµα επιµόρφωσης ήταν ανοικτό σε όλα τα µέλη του προσωπικού 
του πανεπιστηµίου και υλοποιήθηκε σε µικρές υπο-οµάδες για να επιτρέψει τη χρήση 
διαδραστικών και συµµετοχικών µεθοδολογιών. Στα δύο ιδρύµατα των 
Συνεργαζόµενων Φορέων, στα σεµινάρια  συµµετείχαν µόνο διδάσκοντες που έρχονται 
σε άµεση επαφή µε τους φοιτητές/τριες. 

Εκπαιδευόµενοι/ες Επιµορφωτές/τριες Συνεργαζόµενος Φορέας

79 συµµετέχοντες µέχρι 
σήµερα 
Εργαζόµενοι/ες από: τη 
βιβλιοθήκη, τη Διοίκηση, 
το θυρωρείο, το επικουρικό 
προσωπικό και άλλες 
υπηρεσίες. Καθηγητές/
τριες µε ρόλους 
επιµορφωτών/τριών , 
ακαδηµαϊκοί σύµβουλοι  

Δύο συν-επιµορφωτές/
τριες: κοινωνιολόγοι µε 
ερευνητική εµπειρία σε 
θέµατα ισότητας. Φύλου, 
σεξουαλικότητας και 
έµφυλης βίας 

Mondragon University (20 
άτοµα) Public University 
of Navarre (20 άτοµα) 
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Περιεχόµενο: 

1η Συνάντηση 2η Συνάντηση 

(A): πώς εκδηλώνονται διάφορες µορφές 
σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο του 
πανεπιστηµίου;  

◊ Υποθετικά σενάρια για να 
συζητήσουµε πως αντιλαµβανόµαστε 
και εκλαµβάνουµε τη ΣΒ: διάφορα 
επίπεδα ευαισθησίας, διαφορετικές 
εκφράσεις, διαφορετικοί άνθρωποι και 
διαφορετικοί εµπλεκόµενοι 
παράγοντες.  

◊ Οι οµάδες αναλύουν από κοινού πως η 
δύναµη επενεργεί σε περιπτώσεις ΣΒ.  

(B): Κατανόηση, αποσαφήνιση πλαισίου 
και ορισµός της ΣΒ. 

◊ Ανάλυση των δοµικών στοιχείων που 
εµπλέκονται στη ΣΒ και 
αλληλεπιδρούν. Συστήνονται έννοιες 
όπως διατοµεακότητα, κοινωνικό 
φύλο, σεξουαλική ταυτότητα και 
έκφραση του κοινωνικού φύλου και 
ερµηνεύονται σύµφωνε µε 
παραδείγµατα από το Α1  

◊  
Αναλύονται διάφοροι ορισµοί της ΣΒ 
από τις πολιτικές, το νόµο και τους 
κανονισµούς των πανεπιστηµίων, σε 
σχέση µε το πώς επηρεάζουν τις 
στάσεις µας. 

(A): Πως αντιδρούµε? Αποδεχόµαστε, ακούµε, 
νοιαζόµαστε, στηρίζουµε και αξιολογούµε. 

◊ Χρησιµοποιούµε τεχνικές του Theatre-forum 
για να αντιληφθούµε πως αντιδρούµε σε 
καταγγελίες ΣΒ στο πλαίσιο του 
πανεπιστηµίου και πως οι πανεπιστηµιακές 
δοµές διαµορφώνουν τις αντιδράσεις µας   

◊ Χρησιµοποιούµε ασκήσεις ενεργητικής 
ακοής για να αντιληφθούµε πως «ακούµε» 
και πως αλληλεπιδρούµε µε θύµατα ΣΒ και 
να κατανοήσουµε πως οι σχέσεις εξουσίας 
εµπλέκονται στις διαδικασίες καταγγελίας 
και υποστήριξης.  

◊ Παρουσίαση των βασικών στοιχείων των δύο 
ασκήσεων µε τις οδηγίες ειδικών φεµινιστών/
τριών για το πώς «ακούµε» τα θύµατα, τα 
συντροφεύουµε δίχως πατερναλιστική 
συµπεριφορά και προωθούµε την 
ενδυνάµωση και την κοινωνική αλλαγή.  

(B): Εργαλεία, υπηρεσίες και στρατηγικές για 
µια σωστή «πρώτη αντίδραση» στο 
πανεπιστήµιο  

◊ Με βάση πραγµατικά περιστατικά 
αναλύουµε τα ενδεχόµενα, τις ευπάθειες και 
τις ανάγκες που προκύπτουν σε υποθέσεις 
ΣΒ: Πως θα αντιδρούσε το πανεπιστήµιο αν 
συνέβαινε κάτι αντίστοιχο? Πως µπορούµε 
να βελτιώσουµε αυτή την αντίδραση?   

◊ Συλλέγουµε ιδέες στρατηγικών αντίδρασης 
σε ατοµικό και θεσµικό επίπεδο.  

◊ Υπηρεσίες και πόροι εντός του 
πανεπιστηµίου και στην ευρύτερη περιοχή. 
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5:4:3 Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, Ελλάδα 

Τίτλος: Αντιµετώπιση της Σεξουαλικής Βίας και Παρενόχλησης στο Πανεπιστήµιο 

Εκπαιδευόµενοι/ες Επιµορφωτές/τριες Συνεργαζόµενος Φορέας

80 άτοµα µέχρι σήµερα 
από κάθε ένα από τα 9 
τµήµατα του 
πανεπιστηµίου, το 
πανεπιστηµιακό αθλητικό 
κέντρο και το γραφείο 
καριέρας του 
πανεπιστηµίου. 32 
διοικητικό και επικουρικό 
προσωπικό. 10 
εκπαιδευτικό προσωπικό. 
38 µαθητές και µέντορες 
φοιτητών από εννέα 
τµήµατα. Κάθε 
εκπαιδευτική οµάδα 
περιλάµβανε 12-14 
συµµετέχοντες. Οι οµάδες 
ήταν ανάµεικτες σε σχέση 
µε το φύλο και την 
ιδιότητα, καθώς και µε το 
τµήµα προέλευσης. Η 
συνολική κατανοµή των 
συµµετεχόντων ήταν κατά 
87,5% γυναίκες και 12,5% 
άνδρες.  
 

Δύο επιµορφώτριες (µία 
για κάθε µισό του 
προγράµµατος): µία 
κοινωνιολόγος που 
διερευνά το φύλο και τη 
σεξουαλική βία και µία 
κλινικός ψυχολόγος µε 
εξειδίκευση σε θέµατα 
φύλου και βίας µεταξύ 
συντρόφων.

Κανένας 
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Στόχοι: 

• Να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευόµενους στο ζήτηµα της σεξουαλικής βίας και / 
ή της παρενόχλησης, στο πανεπιστήµιο και ευρύτερα.  

• Να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευόµενους στις διαδικασίες που δικαιολογούν ή 
αποσιωπούν τη σεξουαλική βία.  

• Να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευόµενους σε ζητήµατα ντροπής και αυτό-
ενοχοποίησης σχετικά µε τη σεξουαλική βία. 

• Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευοµένων στη σεξουαλική βία ως µια πτυχή των 
σχέσεων εξουσίας και των ανισοτήτων. 

• Να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευόµενους σε τρόπους αντίστασης και 
καταπολέµησης της σεξουαλικής βίας. 

• Να ενηµερώσει γενικότερα τους εκπαιδευόµενους για τα νόµιµα δικαιώµατα και τις 
υπηρεσίες στην Ελλάδα (που δεν προσφέρονται σε πανεπιστηµιακό επίπεδο). 

 
Πλαίσιο: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επιµόρφωση του προσωπικού και δεν 
απαιτείται, ούτε προσφέρεται ουδεµία εκπαίδευση µετά την πρόσληψη. Η Πρύτανης 
Παντείου Πανεπιστηµίου υποστήριξε πολύ το πρόγραµµα. Οι συνεδρίες 
πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τµήµατος Κοινωνικής 
Πολιτικής (http://www.genderstudies-panteion.gr/en/). 

Περιεχόµενο: Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις εισήγαγαν το ζήτηµα της σεξουαλικής βίας 
στο πανεπιστήµιο, και της έµφυλης βίας φύλο ευρύτερα, και περιλάµβαναν ανάλυση 
του θεωρητικού πλαισίου, των πολιτικών, καθώς και πρακτικές ασκήσεις. Ως εκ 
τούτου, χωρίστηκε σε ένα ενηµερωτικό, ένα θεωρητικό και ένα διαδραστικό και 
εµπειρικό σκέλος. Θεωρητικό σκέλος: Εισήγαγε τους ορισµούς και παρουσίασε τις 
πτυχές της σεξουαλικής βίας καθώς και κάθε έρευνα που έχει διεξαχθεί στην Ελλάδα. 
Αυτά αναλύθηκαν ως προς τις σχέσεις µεταξύ των φύλων, την έµφυλη ανισότητα και τα 
έµφυλα στερεότυπα γενεών, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι φοιτητές/
τριες και τα µέλη του προσωπικού αλληλεπιδρούν και σχετίζονται µεταξύ τους, είτε 
αναπαράγοντας είτε αµφισβητώντας το φύλο και τα σεξουαλικά πρότυπα το οποίο 
µπορεί, υπό συνθήκες , να οδηγήσει σε σεξουαλική παρενόχληση και βία. Εµπειρικό 
σκέλος: Οι εκπαιδευόµενοι κλήθηκαν να προβληµατιστούν σχετικά µε τις δικές τους 
εµπειρίες γύρω από τη σεξουαλική και την έµφυλη βία ή τις γνώσεις τους και τις 
αντιδράσεις τους απέναντι σε τέτοιες εµπειρίες. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν µε 
διαφορετικά case studies περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης και ζητήθηκε από 
τους συµµετέχοντες να διαµορφώσουν απαντήσεις, λαµβάνοντας υπόψη τα θέµατα που 
συζητήθηκαν νωρίτερα, προκειµένου να προσδιορίσουν τις κατάλληλες θεραπευτικές 
οδούς. Ενηµερωτικό σκέλος: παρουσιάστηκε η ελληνική νοµοθεσία σχετικά µε τη 
σεξουαλική παρενόχληση και βία στο χώρο εργασίας, δεδοµένου ότι το πανεπιστήµιο 
θεωρείται κατεξοχήν ως χώρος εργασίας. Στο τέλος, οι εκπαιδευόµενοι κλήθηκαν να 
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προτείνουν περαιτέρω ενέργειες ή πρωτοβουλίες που θα ήθελαν να λάβουν χώρα στο 
Πάντειο Πανεπιστήµιο, για να αντιµετωπίστεί το ζήτηµα της σεξουαλικής 
παρενόχλησης και/ή της βίας. 

1η Συνεδρία (4ώρες) 

Επιµορφώτρια: Ματίνα 
Παπαγιαννοπούλου

2η Συνεδρία  (4 ώρες) 

Επιµορφώτρια: Κική Πετρουλάκη

◊ Ι. Εισαγωγή  
Προσωπικές αντιλήψεις για τα 
στερεότυπα και τις έµφυλες διακρίσεις 
(σε δυάδες)  
II. Συµβόλαιο σεµιναρίου: Καθιέρωση 
Κανόνων 
III. Ισότητα των φύλων: έννοιες και 
ορισµοί (διάλεξη και ασκήσεις σε 
µικρές οµάδες)  
Ιστορικό περίγραµµα, 
προσωπικότητες, ηµεροµηνίες, 
προσεγγίσεις και θέσεις (χρήση 
κόµικς)  
IV. Βία κατά των γυναικών (διάλεξη 
και ασκήσεις σε µικρές οµάδες)  
V. Σεξουαλική παρενόχληση: "σπάµε 
τη σιωπή" (διάλεξη και ασκήσεις σε 
µικρές οµάδες, χρήση κόµικς)  
Ορισµοί, παραδείγµατα, πολιτικές  
Οι δράστες και τα θύµατα  
Φύλο και σεξουαλική παρενόχληση  
Επιπτώσεις της σεξουαλικής 
παρενόχλησης  
Μερικά εµπειρικά δεδοµένα (Έκθεση 
FRA 2014, έκθεση του Ευρωπαίου 
Διαµεσολαβητή για το 2012)  
Εθνικές πολιτικές και υπηρεσίες κατά 
της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ι. Εισαγωγή  
Εισαγωγικές σκέψεις από την 1η συνεδρία (δύο 
εβδοµάδες πριν) (περιλαµβάνονται και νέες 
προσδοκίες από την συνεδρία)  
II. Συµβόλαιο σεµιναρίου  
Σηµαντικοί κανόνες οµάδας:  
α) ο καθένας/µια θα αποφασίσει ποιες 
προσωπικές πληροφορίες, εάν υπάρχουν, που 
θα ήθελε να εκµυστηρευτεί στην οµάδα.  
β) Εάν σε οποιοδήποτε σηµείο κάποιος/α 
αισθάνεται να δυσκολεύεται από τα θέµατα 
που συζητάµε, λόγω προσωπικής 
ευαισθησίας, µπορεί να αποχωρήσει από το 
χώρο για µικρό χρονικό διάστηµα, χωρίς να 
ζητήσει άδεια. 

ΙΙΙ. Βασικά χαρακτηριστικά και έκταση της 
έκθεσης των γυναικών σε:  
α) Σεξουαλική παρενόχληση  
β) Σεξουαλική κακοποίηση 

ΙV. Η έκταση του προβλήµατος στην Ελλάδα  
(Πληροφορίες βάσει της έκθεσης FRA του 
2014) 

V. Διαδραστικές ασκήσεις  
α) Μύθοι και πραγµατικότητα (άσκηση 
4.1.7. GEAR-IPV) 
β) Άτοµα και πράγµατα (άσκηση 3.4 GEAR-
IPV) 
γ) Στρατηγικές παρέµβασης (άσκηση 4.2.1. 
GEAR-IPV) 
δ) Πώς µπορώ να βοηθήσω σε περιπτώσεις 
που κάποιος/α εκµυστηρεύεται βιώµατα: Τι 
κάνουµε, τι δεν κάνουµε και Υπηρεσίες 
(Εγχειρίδιο ΓΓΙΦ)
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5:4:4 Πανεπιστήµιο Sussex, Ηνωµένο Βασίλειο 

Τίτλος: Επιµόρφωση Καταγγελίας Σεξουαλικής Βίας 

 
Σχεδιασµός: 

Διοργανώθηκαν δύο ξεχωριστές συνεδρίες για µέλη του προσωπικού, για να αντιµετωπιστεί 
η διαφοροποίησή τους και, κατά κάποιο τρόπο, η επαφή τους µε τους φοιτητές/τριες. Αυτές 
ήταν αυτόνοµες συναντήσεις, παρόλο που θα ήταν δυνατό να παρακολουθήσουν το 
συνοπτικό και στη συνέχεια το αναλυτικότερο τµήµα στο πλαίσιο µιας πιο εντατικής 
επιµόρφωσης. Το υλικό «παρακαταθήκη» αναπτύχθηκε µε τη µορφή webinar (on line 
σεµινάριο) και ενός site, καθώς και  ένα φυλλάδιο µε βασικές πληροφορίες για να 
κυκλοφορήσει σε όλο το προσωπικό του πανεπιστηµίου, προκειµένου να διασφαλιστεί πως 
το πρόγραµµα θα έχει αντίκτυπο σε εύρος και διάρκεια. Το περιεχόµενο ήταν εστιασµένο 
στο τραύµα και επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και των 
ανακλαστικών για την ενθάρρυνση µιας πιο ανοικτής κουλτούρας στο πανεπιστήµιο. Μια 
από τις βασικές κατευθυντήριες ήταν ότι όσο πιο δηµιουργική και εντυπωσιακή ήταν η 
κατάρτιση, τόσο πιο αποτελεσµατική θα ήταν. Και οι δύο επιµορφωτικές συναντήσεις 
διεξήχθησαν σε ένα χώρο για διαδραστικά σεµινάρια και όχι σε ένα αµφιθέατρο. Η 
συµµετοχή ήταν εθελοντική, αλλά ενθαρρύνθηκαν άτοµα µε συγκεκριµένες ιδιότητες.  

Εκπαιδευόµενοι/ες Επιµορφωτές/τριες Συνεργαζόµενος Φορέας

120 άτοµα από όλο το 
Πανεπιστήµιο: καθηγητές/
τριες, υπάλληλοι στη 
φοιτητική υποστήριξη, στη 
φύλαξη, στο  Κέντρο 
Φοιτητικής Ζωής, 
Συµβούλους Εστιών  

Δύο συν-επιµορφωτές: 
ένας ειδικός στον τοµέα 
της κατάρτισης σε 
θεσµικές και µη  
οργανώσεις σχετικά µε τις 
καταγγελίες της 
σεξουαλικής βίας και ένας 
εθελοντής του τοπικού 
Rape Crisis Centre 
ειδικευµένος σε θέµατα 
σεξουαλικής βίας (είχε 
πρόσφατα υλοποιήσει την 
εκπαίδευση “Good Night 
Out campaign”.

Brighton University. Δύο 
συνεδρίες των 90 λεπτών. 
παρακολούθησαν κυρίως 
40 µέλη του προσωπικού 
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90λεπτη 
Συνάντηση

4ωρο workshop 1 ώρα 90λεπτο webinar

Φυσική παρουσία Φυσική παρουσία Φυσική παρουσία online

Συµµετείχαν µέλη 
του προσωπικού 
διδακτικής και 
διοικητικής 
υποστήριξης

Συµµετείχαν µέλη 
του προσωπικού  που 
εργάζονται στο  

Κέντρο Φοιτητικής 
Ζωής, Σύµβουλοι 
Εστιών και άλλοι 
Συµβούλοι

Συµµετείχαν οι  
Κοσµήτορες των 

Σχολών

Απευθύνεται σε όλη 
την πανεπιστηµιακή 

κοινότητα 
(αναµένεται)

Κάλυψη βασικών 
γνώσεων σχετικά 
µε την αποδοχή  
και την αναφορά 
µιας καταγγελίας. 
Απευθύνεται σε 
υπαλλήλους που 
έρχονται σε επαφή 
µε φοιτητές/τριες, 
αλλά δεν 
εργάζονται σε 
υπηρεσίες «πρώτης 
γραµµής»  

Εµβάθυνση στην 
υποστήριξη και το 
τραύµα. Απευθύνεται 
σε υπαλλήλους 
υπηρεσιών «πρώτης 
γραµµής»  

Πώς να 
υποστηρίζουν µέλη 
του προσωπικού που 
δέχονται καταγγελίες 

Κάλυψη βασικών 
γνώσεων και 
ικανοτήτων σχετικά 
µε την αποδοχή και 
αναφορά µίας 
καταγγελίας.  

Max 20 
συµµετέχοντες ανά 
οµάδα

Max 12 
συµµετέχοντες ανά 
οµάδα

Δεν υπάρχει 
µάξιµουµ 
συµµετεχόντων

71 συµµετέχοντες 33 συµµετέχοντες 8 συµµετέχοντες (αναµένεται) 
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Πλαίσιο: 

 Όπως και µε τους υπόλοιπους Βρετανούς Εταίρους, ισχύουν οι συστάσεις για τα 
βρετανικά πανεπιστήµια του 2016, αλλά ειδικά το Πανεπιστήµιο του Sussex έχει 
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος. Μετά την 
έρευνα της Alison Phipps και του NUS, στο Sussex αναπτύχθηκε η πρώτη θεραπευτική 
οδός για την υποστήριξη θυµάτων. Επίσης, έχει ένα ετερόκλητο και πολιτικοποιηµένο 
φοιτητικό σύλλογο που διοργάνωσε µία εκστρατεία Φοιτητών Κατά της Σεξουαλικής 
Παρενόχλησης, ενώ µετά την  και µετά την ανάδειξη το 2016 από τα ΜΜΕ µίας 
υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας µεταξύ µέλους του προσωπικού – φοιτήτριας, ο νέος 
Αντιπρύτανης υπέβαλε µία  προσοχή των µέσων ενηµέρωσης το 2016 πάνω από το 
DVA σε µια σχέση προσωπικού-φοιτητή, ο νέος αντιπρόεδρος έδωσε εντολή 
αναθεώρησης της πολιτικής και των διαδικασιών.  

 
Βασικά σηµεία επιµόρφωσης: 

◊ Η σεξουαλική βία είναι µία έννοια οµπρέλα που αναφέρεται σε οποιαδήποτε 
ανεπιθύµητη πράξη (σωµατική και µη) σεξουαλικού περιεχοµένου  

◊ Η σεξουαλική βία είναι έγκληµα επιβολής εξουσίας και ελέγχου, όπου η «βία» 
αναφέρεται στην παραβίαση (συµπεριλαµβανοµένης της λεκτική, καθώς και της 
σωµατικής παρενόχλησης) καθώς και σωµατικό εξαναγκασµό.  

◊ Η σεξουαλική βία µπορεί να συµβεί στον οποιονδήποτε, αλλά είναι φαινόµενο που 
σχετίζεται µε το φύλο και αντικατοπτρίζει και άλλες διατοµεακές ανισότητες όπως η 
φυλή, η τάξη και ο σεξουαλικός προσανατολισµός 

◊ Η σεξουαλική βία είναι µέρος ενός συνεχούς: ένα περιστατικό σπάνια είναι 
µεµονωµένο 

◊ Η σεξουαλική βία είναι µέρος του ευρύτερου πανεπιστηµιακού πλαισίου που 
συµπεριλαµβάνει ζητήµατα όπως η «Κουλτούρα του “Τυπά”»  και η επιβολή  
νεοφιλελεύθερων λογικών. 

◊ Είναι επίσης µέρος του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου το οποίο χαρακτηρίζεται από 
έµφυλες και διατοµεακές ανισότητες και συναφείς στάσεις και συµπεριφορές.  

◊ Υπάρχει στενή σχέση µεταξύ της σεξουαλικής βίας και άλλων µορφών εγκληµάτων 
µίσους, όπως ο ρατσισµός, η οµοφοβία και η τρανσφοβία 

◊ Οι «µύθοι βιασµών» διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην δυσκολία της καταγγελίας και 
πρέπει να αντιµετωπιστούν  

◊ Το τραύµα έχει διάφορα αποτελέσµατα: δεν υπάρχει καµία «τυπική» απάντηση  

◊ Κατά την αντιµετώπιση των θυµάτων, πρέπει να είµαστε ευαίσθητοι ως προς τις 
πολιτισµικές διαφορές  
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◊ Το κλειδί είναι η συµπόνια: η αντίδρασή µας πρέπει να επικεντρώνεται στον επιζώντα  

◊ Είναι σηµαντικό να δηµιουργηθεί ένας ασφαλής χώρος (φυσικά και συναισθηµατικά) 
για το θύµα και να του δοθεί χρόνος να ανοιχτεί. 

◊ Η ενδυνάµωση είναι επίσης σηµαντική: τα θύµατα είναι οι µόνοι «ειδικοί» ως προς 
τις δικές τους εµπειρίες και καταστάσεις και δεν πρέπει να τους αρνούµαστε επιλογές 

◊ Είναι επιτακτική η ανάγκη να γνωρίζουµε και να υποδεικνύουµε στα θύµατα τις πιο 
κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης, εντός και εκτός πανεπιστηµίου, ανάλογα την 
περίπτωση 

◊ Είναι επίσης σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη η αυτο-φροντίδα και να τίθενται όρια, 
ιδιαίτερα από το προσωπικό που η βασική τους ιδιότητα δεν αφορά στην αποδοχή 
καταγγελιών. 

5:4:5 Πανεπιστήµιο του Τορίνο, Ιταλία (UNITO) 

Τίτλος: Πανεπιστήµια που Υποστηρίζουν Θύµατα Σεξουαλικής Βίας: Εκπαίδευση για 
βιώσιµες υπηρεσίες 

Περιεχόµενο Επιµόρφωσης: 

Αναγνώριση της σεξουαλικής βίας.  

Ορισµός της σεξουαλικής βίας.  

Προσδιορισµός των διαφορετικών µορφών σεξουαλικής βίας.  

Η ιδιαιτερότητα της παρενόχλησης στην εργασία και στο πανεπιστήµιο.  

Αντιµετώπιση και πρόληψη της σεξουαλικής βίας.  

Εκπαιδευόµενοι/ες Επιµορφωτές/τριες Συνεργαζόµενος Φορέας

80 άτοµα: 
διοικητικό προσωπικό από 
όλα τα τµήµατα και τις 
κεντρικές υπηρεσίες 
καθηγητές/τριες από κάθε 
τµήµα  
εκπροσώποι φοιτητών από 
διάφορα τµήµατα  
εργαζόµενοι στις εστίες .  
 

Τρεις επιµορφωτές/τριες:  
ένας επαγγελµατίας 
ψυχολόγος που διερευνά το 
φύλο και την έµφυλη βία 
και δύο δικηγόροι µε 
εµπειρία στη βία λόγω 
φύλου.  

POLITO Politecnico of 
Turin 
προσωπικό από κάθε 
υπηρεσία και όλα τα µέλη 
της Επιτροπής Εγγυήσεων 
(60-70 συνολικά)
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Πώς να διαχειριστείτε τις καταγγελίες.  

Πώς να παρέµβετε και να υποστηρίξετε µία παρέµβαση  

Πώς να αναπτύξουµε µια κουλτούρα που θα αντιµετωπίζει τη σεξουαλική βία. 

 
Στόχος: 

Μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση:  
Να προσδιορίζουν διάφορες µορφές σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης στην εργασία 
και στο πανεπιστήµιο.  

Να κατανοούν τον τρόπο διαχείρισης των καταγγελιών σεξουαλικής βίας.  

Να οργανώνουν µία παρέµβαση και να υποστηρίζουν παρεµβάσεις.  

Να αντιλαµβάνονται πώς να αναπτύσσεται µια κουλτούρα που αποτρέπει τη 
σεξουαλική βία. 

Σχεδιασµός: 

Δύο συνεδρίες διάρκειας 4+ ωρών, πριν και µετά από τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν 
µικρές συναντήσεις των υπο-οµάδων. Κατά τις συνεδρίες παρουσιάστηκαν ορισµένες 
θεωρητικές πληροφορίες, κυρίως νοµικής φύσης, και στη συνέχεια συζητήθηκαν 
πραγµατικές περιπτώσεις που έλαβαν χώρα σε ιταλικά πανεπιστήµια. Φωτογραφίες και 
αποσπάσµατα video χρησιµοποιήθηκαν για να δείξουν τη διαπερατότητα των έµφυλων 
στερεοτύπων. Με τον τρόπο αυτό υπογραµµίστηκε η αναγκαιότητα της οργανωτικής 
αλλαγής και της ευθύνης ολόκληρης της κοινότητας. 

Εισαγωγική 
Συνεδρία

4ωρο Όλοι οι συµµετέχοντες  
(από το Πανεπιστήµιο Εταίρο και 

το Σ.Φ.)

Αυτοτελής συνεδρία

Οµαδικές Συνεδρίες  
1η µέρα

4ωρο 10-15 συµµετέχοντες σε κάθε 
οµάδα (µεικτές οµάδες: 
διοικητικό προσωπικό από όλα τα 
τµήµατα και τις κεντρικές 
υπηρεσίες καθηγητές/τριες από 
κάθε τµήµα εκπρόσωποι φοιτητών 
από διάφορα τµήµατα και  
εργαζόµενοι στις εστίες) .

8 οµάδες από το Παν. 
Εταίρο και  

5 από το Σ.Φ.
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Πλαίσιο: Πανεπιστήµιο δίχως campus, µε κτίρια διάσπαρτα σε όλη την πόλη, έτσι η 
επιµόρφωση υλοποιήθηκε µε βάση το κτίριο/τοποθεσία. Ισχυρή ψυχολογική και νοµική 
πλαισίωση λόγω της κοµβικής εµπειρίας του προσωπικού. 

Οµαδικές Συνεδρίες  
2η ηµέρα 

4ωρο 10-15 συµµετέχοντες σε κάθε 
οµάδα (µεικτές οµάδες: 
διοικητικό προσωπικό από όλα τα 
τµήµατα και τις κεντρικές 
υπηρεσίες καθηγητές/τριες από 
κάθε τµήµα εκπρόσωποι φοιτητών 
από διάφορα τµήµατα και  
εργαζόµενοι στις εστίες) .

8 οµάδες από το Παν. 
Εταίρο και  

5 από το Σ.Φ.

Τελική Συνεδρία 4ωρο Όλοι οι συµµετέχοντες  
(από το Πανεπιστήµιο Εταίρο και 

το Σ.Φ.)

Αυτοτελής συνεδρία

1η Ηµέρα (4ώρες) 

Κατανόηση και Αναγνώριση Σεξουαλικής 
Βίας

2η Ηµέρα  (4 ώρες) 
Υποστήριξη Θυµάτων και Πρόληψη 

Σεξουαλικής Βίας

◊ Ορισµός της έµφυλης και της 
σεξουαλικής βίας 
◊ Προσδιορισµός των διαφορετικών 
µορφών σεξουαλικής βίας  
◊ Αναγνώριση στερεοτύπων σχετικά µε 
τη σεξουαλική βία  
◊ Κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο 
τα στερεότυπα επιτρέπουν την 
σεξουαλική βία  
◊ Ενηµέρωση για τους νοµικούς 
ορισµούς  της σεξουαλικής βίας και 
παρενόχλησης στο χώρο εργασίας  
◊ Κατανόηση των νοµικών συνεπειών 
της σεξουαλικής βία  

◊ Συζήτηση για τον Κανονισµό 
Συµπεριφοράς του UNITO και τον κώδικα 
δεοντολογίας σχετικά µε τη σεξουαλική 
παρενόχληση.  
◊ Διαχείριση καταγγελιών: Ο Εµπιστευτικός 
Σύµβουλος και η Επιτροπή Εγγυήσεων. 
◊ Σκέψεις µε αφορµή πραγµατικές 
περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης  
στο Πανεπιστήµιο.  
◊ Κατανόηση των τριών επιπέδων πρόληψης  
της σεξουαλικής βίας.  
◊ Κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο 
ενεργεί ο πρώτος «αποδέκτης» καταγγελίας  
◊ Κατανόηση της σηµασίας της παρέµβασης 
των αυτοπτών µαρτύρων και του τρόπου 
υποστήριξης της παρέµβασης τους  
◊ Σκέψεις για τη σηµασία µίας «Κουλτούρας 
Πρόληψης».
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5:4:6 Universitat Rovira I Virgili (URV), Ισπανία 

Τίτλος: Επανεξετάζοντας τις στρατηγικές αντίδρασης στη σεξουαλική βία στα 
πανεπιστήµια: Ευαισθητοποίηση, αναγνώριση και στήριξη 

Σχεδιασµός:  

Η γενική ιδέα της εκπαίδευσης ήταν να κατανοήσουν οι συµµετέχοντες πώς η 
κουλτούρα  δηµιουργεί τις συνθήκες για τη σεξουαλική βία. Το µοντέλο βασίστηκε 
στην έννοια της ρητής συναίνεσης, δηλ. Ότι πρέπει προηγηθεί µια σαφής έκφραση 
ενδιαφέροντος και σεξουαλικής επιθυµίας, ώστε να θεωρηθεί συναινετική µία 
σεξουαλική σχέση.  Το πλήρες πρόγραµµα βρίσκεται στο site http://USVreact.eu/ca/
cursos-USVreact-urv/ 

Εκπαιδευόµενοι/ες Επιµορφωτές/τριες Συνεργαζόµενος Φορέας

222 άτοµα από το  URV 
και τους ΣΦ: 
 - Πλήρης κατάρτιση: 97 
συµµετέχοντες (32 από 
τους οποίους συµµετείχαν 
επίσης στην ειδική 
συνεδρία «Εκπαίδευση 
εκπαιδευτών») 
 - Δύο επιπλέον σύντοµες 
εκπαιδευτικές συνεδρίες 1 
και 2 ωρών: 125 
συµµετέχοντες µεταξύ των 
οποίων οι υπεύθυνοι για τη 
σχεδίαση πολιτικής 
σχετικά µε την σεξουαλική 
επίθεση, µέλη του   
διδακτικού και 
ερευνητικού προσωπικού 
και φοιτητές/τριες από τα 
πανεπιστήµια URV, 
Tarragona, Tortosa και 
Comarruga.  

Τρεις επιµορφωτές/τριες:  
ένας ψυχολόγος που 
ειδικεύεται στην έµφυλη 
βία  και τις δυναµικές της 
οµάδας. Ένας 
ψυχοθεραπευτής µε 
εµπειρία 
ενδοοικογενειακής  και 
έµφυλης βίας.   
Ένας πολιτικός 
επιστήµονας που µελετά τη 
βία που σχετίζεται µε το 
φύλο.  
(Δύο συν-επιµορφωτές/
τριες για τις πρώτες 
οµάδες, ένα για τις 
τελευταίες.)  

UAB: 24 άτοµα (επιπλέον 
συνεδρίες στις αρχές του  
2018 για τουλάχιστον 20 
άτοµα) 

 UVIc: 11 άτοµα 
(αναµένονται επιπλέον 10)  

UPF: 11 άτοµα 
(αναµένονται επιπλέον 10)  

UB: υπό εξέλιξη  

Συνολικά αναµένονται 96 
άτοµα 
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Μεθοδολογία Σεµιναρίου: 

Η µέθοδος συµµετοχής ξεκίνησε µε ατοµική εργασία, κατόπιν συνέχισε µε την οµαδική 
εργασία, έπειτα προχώρησε σε συζήτηση και µετά ακολούθησε η εισαγωγή του 
επιµορφωτή που  χρησιµοποίησε διαφάνειες. Βασίστηκε στον αυτο-προβληµατισµό των 
συµµετεχόντων αναφορικά µε τις προσωπικές τους εµπειρίες εστιάζοντας στα 
στερεότυπα των «θυµάτων» και «επιτιθέµενων». 

Μαθησιακά αποτελέσµατα: 

1. Η κατανόηση του πολύπλοκου φαινόµενου της σεξουαλικής βίας 

◊ Να κατανοήσουν οι συµµετέχοντες τις διαφορετικές µορφές που εκλαµβάνει η 
Σεξουαλική Βία στο πλαίσιο της βίας που σχετίζεται µε το φύλο και των 
σχέσεων εξουσίας. 

◊ Να αντιληφθούν τις συνέπειες της κουλτούρας βιασµού και την αναγκαιότητα 
της συναίνεσης στις σεξουαλικές σχέσεις. 

2. Να αναγνωρίζουν καλύτερα περιπτώσεις σεξουαλικής βίας στα πανεπιστήµια. 

◊ Να µάθουν πώς να εντοπίζουµε τους πιθανούς τύπους Σεξουαλικής Βίας,  
συµπεριλαµβανοµένων των λανθάνοντων µορφών.  

◊ Να προβληµατιστούν για την επιρροή της διατοµεακότητας.  

◊ Να κατανοήσουν τη σηµασία της συλλογικής ευθύνης και των ρόλων των 
διαφόρων παραγόντων στην αναθεώρηση των στρατηγικών αντιµετώπισης. 

 ◊ Να ενηµερωθούν για τη σχετική κρατική και περιφερειακή νοµοθεσία 
(Νοµοθετική Πράξη 1/2004, Νόµος 5/2008 και 11/2014). 

3. Να µάθουν βασικές δεξιότητες «πρώτης αντίδρασης» σε καταστάσεις 
σεξουαλικής βίας 

◊ Να ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των θυµάτων που ζητούν βοήθεια σε 
περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης ή επίθεσης.  

◊ Να βοηθήσουν τους συµµετέχοντες να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες 
για να ακούν, να φροντίζουν και να συνοδεύουν τα θύµατα  που υποστηρίζουν. 

◊ Να κατανοήσουν τις δυσκολίες και τους περιορισµούς που αντιµετωπίζουν τα 
άτοµα  που έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση ή επίθεση και την ανάγκη να 
αναφερθούν σε εξειδικευµένες υπηρεσίες στήριξης. 

3. Να σχεδιάζουν στρατηγικές για την αντιµετώπιση της σεξουαλικής βίας στην 
πανεπιστηµιακή ζωή. 
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◊ Να κατανοήσουν τις πανεπιστηµιακές πολιτικές επί του ζητήµατος και να 
δηµιουργήσουν συλλογικές στρατηγικές για τη βελτίωση τους. 

◊ Να γνωρίζουν τους πανεπιστηµιακές και κοινωνικές υπηρεσίες για την 
«πρώτη αντίδραση» σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας και/ή  για την αναφορά.  

◊ Να αναπτύξουν ένα δίκτυο ατόµων στο πανεπιστήµιο µε γνώσεις και 
ευαισθησία όσον αφορά στις δυναµικές της σεξουαλικής βίας  

1η Ηµέρα (5 ώρες) 2η Ηµέρα  (5 ώρες) Επιµόρφωση 
Επιµορφωτών

◊ Τι είναι η σεξουαλική βία;  
◊ Πολιτικές συναίνεσης και 
όχι παραβίασης  
◊ Θεωρία και πλαίσιο της 
σεξουαλικής βίας  
◊ Η Σεξουαλική Βία στα 
πανεπιστήµια.  
◊ Διαφορετικές εκφάνσεις της 
Σεξουαλικής Βίας.  
◊ Καταλανική νοµοθεσία.  
◊ Θέµατα ευθύνης.  
◊ Διατοµεακότητα, φύλο και  
σχέσεις εξουσίας στη 
Σεξουαλική Βία.  

Δραστική «πρώτη αντίδραση» 
µε σεβασµό 
Προκατάληψη.  
Ενεργητική ακρόαση.  
«Πρώτη αντίδραση»: 
κατανόηση, ακρόαση, φροντίδα 
και στήριξη.  
Εργαλεία, υπηρεσίες και 
στρατηγικές στην «πρώτη 
αντίδραση» 
Πανεπιστηµιακοί κανονισµοί. 
Τοπικές υπηρεσίες για τη 
Σεξουαλική Βία.  
Στρατηγικές συλλογικής 
ανταπόκρισης.  

Παιδαγωγική 
Ανάλυση του 
υλικού  
Εισαγωγή στο 
υλικό 
καθοδήγησης  
Προσαρµογή του 
υλικού σε 
συγκεκριµένες 
ανάγκες. 
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5:4:7 York University, Βρετανία 

Τίτλος: USVreact: Εκπαίδευση προσωπικού για να ανταποκριθεί σε καταγγελίες 
σεξουαλικής βίας  

Πλαίσιο:  

Ισχυρή υποστήριξη από το Φοιτητικό Σύλλογο. Συστάσεις για τα βρετανικά 
πανεπιστήµια που υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2016  

Μαθησιακά αποτελέσµατα: 
◊ Ο ορισµός της σεξουαλικής βίας και η κατανόηση της πολυπλοκότητάς της.  

◊ Συσχέτιση της σεξουαλικής βίας µε τους πολιτισµικά πρότυπα και την έµφυλη 
ανισότητα  και κατανόηση γιατί κάποιες κατηγορίες φοιτητών είναι πιο ευάλωτες.  

◊ Ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για την βέλτιστη αντίδραση σε µία καταγγελία και 
την διασφάλιση ότι ο/η φοιτητής/τρια αισθάνεται υποστήριξη. 

 ◊ Παροχή επαρκούς γνώσης σχετικά µε τις θεραπευτικές οδούς και τις επιλογές 
απεύθυνσης των θυµάτων, ώστε να τους παρασχεθεί επιπλέον βοήθεια, εάν το 
επιθυµούν.  

◊ Ανάπτυξη της ικανότητας των συµµετεχόντων να θέτουν και να διατηρούν όρια και 
να περιφρουρούν την προσωπική συναισθηµατική τους κατάσταση όταν 
αντιµετωπίζουν µία καταγγελία. 

Εκπαιδευόµενοι/ες Επιµορφωτές/τριες Συνεργαζόµενος Φορέας

80-90 άτοµα:  
ανώτερα στελέχη, µέλη του 
προσωπικού από τα 
Κολλέγια και τις υπηρεσίες 
Υγείας, Ασφάλειας και 
Αστυνόµευσης, υπάλληλοι 
του Κέντρου 
Συµβουλευτικής και 
Υποστήριξης, εκπρόσωποι 
του Φοιτητικού Συλλόγου 

Τρεις επιµορφωτές/τριες:  
Δύο σύµβουλοι από τις 
πανεπιστηµιακές 
συµβουλευτικές υπηρεσίες 
µε εµπειρία στην παροχή 
συναισθηµατικής 
υποστήριξης. Δύο 
ερευνητές µε αντικείµενο 
το φύλο και τη σεξουαλική 
βία.  
 

Lancaster University: 
40 μέλη του προσωπικού 
University of York St John:
40 μέλη του προσωπικού 
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1η µέρος 

Κατανοώντας τη Σεξουαλική Βία  
 (9:00 – 12:00) 

2η µέρος 
Αντιµετώπιση Καταγγελιών και Στήριξη 

Θυµάτων   
(13:00 – 15:00) 

◊ Εισαγωγή: Ο σκοπός της εκπαίδευσης  
και το ερευνητικό πρόγραµµα.  
◊ Ενηµέρωση για την διεύρυνση της 
σεξουαλικής βίας στα Πανεπιστήµια η 
σχέση της µε την και τις συνδέσεις µε την 
«Κουλτούρα του “Τυπά”».  
◊ Κατανόηση των πολλαπλών µορφών 
βίας και των νοµικών ορισµών.  
◊ Κατανόηση και διερεύνηση των κοινών 
µύθων για τη βία, καθώς και των 
επιπτώσεών τους.  
◊ Κατανόηση των συνεπειών της 
σεξουαλικής βίας στη ζωή των θυµάτων. 
◊ Κατανόηση των πολλαπλών εµποδίων 
που προκύπτουν ως προς την καταγγελία 
της σεξουαλικής βίας.  
◊ Ερωτήσεις και σκέψεις επί του 
ζητήµατος. 

◊ Σκέψεις αναφορικά µε τις καταγγελίες και 
το πλαίσιο στο οποίο µπορεί να επισυµβούν. 
◊ Εκµάθηση και εξάσκηση ικανοτήτων 
ενεργητικής ακρόασης 
◊ Ενηµέρωση για τις διάφορες µορφές 
υποστήριξης που παρέχονται εντός και 
εκτός Πανεπιστηµίου.  
◊ Τι κάνουµε και τι δεν κάνουµε όταν 
αντιµετωπίζουµε µία καταγγελία 
σεξουαλικής βίας και ποιοι οι ενδεδειγµένοι 
τρόποι αντίδρασης σε διαφορετικές 
καταστάσεις  
◊ Η σηµασία της ικανότητας του παρόχου 
«πρώτης αντίδρασης» να  θέτει και να 
διατηρεί όρια και να περιφρουρεί την 
προσωπική του συναισθηµατική κατάσταση.  
◊ Συνολικές απορίες και τελικά ερωτήµατα  
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Κεφάλαιο 6 

Προτάσεις Πολιτικής 

Στη Σύµπραξη του Προγράµµατος αντιπροσωπευόταν µία ποικιλία διαφορετικών 
πολιτισµικών, πολιτικών και θεσµικών πλαισίων. Ακόµη και στο εσωτερικό της ίδιας 
χώρας, οι Εταίροι του προγράµµατος εργάζονταν στο πλαίσιο διαφορετικής θεσµικής 
κουλτούρας. Αυτό σηµαίνει ότι η κατάρτιση ενός συνόλου γενικών προτάσεων από 
τους Εταίρους αποτέλεσε µία πρόκληση, ενδεχοµένως αντιπαραγωγική, δεδοµένου ότι 
η κατάλληλη πρόταση για ένα πανεπιστήµιο (ή µια χώρα) µπορεί να µην ενδεικνυόταν 
για ένα άλλο. Εποµένως, σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι συστάσεις 
κάθε Εταίρου για το εκάστοτε πανεπιστήµιο, ακολουθούµενη από µια σειρά ευρύτερων 
προτάσεων για όλα τα θεσµικά και εθνικά πλαίσια. 

Προτάσεις σε τοπικό επίπεδο 

1. Universitat Rovira i Virgili, Καταλονία, Ισπανία 

Το πρωτόκολλο για τη σεξουαλική βία στο URV ισχύει µόνο για την περίπτωση που 
εµπλέκεται µέλος του προσωπικού και δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
βίας µεταξύ φοιτητών/τριών. Μέσω του intranet, το προσωπικό έχει πρόσβαση στο 
πρωτόκολλο και το όνοµα του σχετικού παρόχου «πρώτης αντίδρασης». Ωστόσο, οι 
φοιτητές/τριες δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Επιπλέον, το 
πανεπιστήµιο δεν διαθέτει ευρύτερη πολιτική σεξουαλικής βίας. Η οµάδα του URV 
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι διαδικασίες δεν λειτουργούν σωστά στο πανεπιστήµιο 
και έπρεπε να αναθεωρηθούν. Συστήνουν οι πληροφορίες σχετικά µε το πρωτόκολλο 
σεξουαλικής βίας να δηµοσιοποιούνται σε µια ιστοσελίδα µε κοινή πρόσβαση και µέσω 
φυλλαδίων που θα διανέµονται στους νέους φοιτητές και προσωπικό. Επίσης, 
συνιστούν την εφαρµογή του επιµορφωτικού προγράµµατος «πρώτης αντίδρασης» σε 
ολόκληρο το ίδρυµα. 

Υπάρχουν πολλές τοπικές υπηρεσίες και πόροι, στην περιοχή γύρω από το URV, 
µερικές από τις οποίες αποτυπώθηκαν από την οµάδα του έργου σε ένα διαδραστικό 
χάρτη που θα δηµοσιευθεί στις αρχές του 2018. Ωστόσο, η κεντρική δοµή της 
Καταλονίας επισηµαίνει ότι οι περισσότερες δηµόσιες υπηρεσίες και οι ΜΚΟ που 
ειδικεύονται στην υποστήριξη θυµάτων σεξουαλικής βίας είναι συγκεντρωµένες στη 
Βαρκελώνη. Για την αντιµετώπιση της άνισης πρόσβασης, η οµάδα του URV 
συνέστησε τη συγκρότηση δικτύου µεταξύ πανεπιστηµίων, δηµόσιων υπηρεσιών και 
των υπόλοιπων οργανώσεων υποστήριξης.  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2. Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea, Χώρα των Βάσκων, 
Ισπανία 

Το πρωτόκολλο στο UPV / EHU βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Η βασική ανάγκη είναι 
θεσµοθετηθεί ένα σύνολο διαδικασιών (για την καταγγελία, την υποστήριξη και την 
ευαισθητοποίηση) που να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές πραγµατικότητες και 
ανάγκες των διαφόρων πανεπιστηµιακών κοινοτήτων. Όλες οι θεραπευτικές οδοί 
οργανώνονται από την πρώτη στιγµή της «καταγγελίας», µετά την οποία µπορούν να 
κινηθούν νοµικές και άλλες διαδικασίες. Ωστόσο, το UPV / EHU δεν προσδιορίζει µε 
σαφήνεια τις διαδικασίες καταγγελίας ή/και αναφοράς της σεξουαλικής βίας ή 
δηµοσιοποίησης του πρωτόκολλου στους φοιτητές/τριες, ενώ η υφιστάµενη κατάσταση 
δεν επιτρέπει πολλές επιλογές. Ωστόσο, η οµάδα του προγράµµατος στο UPV / EHU 
συµµετέχει στη σύνταξη ενός νέου πρωτοκόλλου το οποίο θα εξετάζει  αυτά τα θέµατα. 
Προτείνουν ένα συµµετοχικό µοντέλο, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι φοιτητές/τριες, 
και εργάζονται επίσης για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών µεταξύ του πανεπιστηµίου και των τοπικών δικτύων. 

Η οµάδα του UPV / EHU συνέστησε επίσης καλύτερη κατάρτιση για το προσωπικό και 
διάδοσή της µέσω των επιτροπών ισότητας που υπάρχουν στις περισσότερες σχολές και 
τµήµατα. Επίσης, προτείνουν να παρέχεται από το Πανεπιστήµιο µεγαλύτερο 
περιθώριο  προβληµατισµού για ζητήµατα διατοµεακής ισότητας που σχετίζονται µε τη 
σεξουαλική βία (όπως ο ρατσισµός και η οµο/αµφι/τρανσφοβία). Αυτό θα µπορούσε να 
είναι το κλειδί για ένα διαφορετικό πανεπιστηµιακό περιβάλλον που θα εξαλειφθούν 
µορφές σεξουαλικής, και όχι µόνο, βίας κατά των καταπιεσµένων οµάδων. 

3. Università degli Studi di Torino, Ιταλία 

Το πανεπιστήµιο δεν έχει συγκεκριµένες πολιτικές και διαδικασίες σχετικά µε τη 
σεξουαλική βία. Ως εκ τούτου, η οµάδα του Τορίνο συνέστησε να δηµοσιοποιηθούν 
ευρύτερα τα µέσα ή οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες στους σπουδαστές [π.χ. 
«Επιτροπή Εγγύησης» (Comitato Unico Di Garanzia) και «Σύµβουλος 
Εµπιστευτικότητας» (Consigliera di fiducia)]. Η οµάδα, επίσης, ξεκίνησε διαδικασίες 
διαβούλευσης µε τη Γενική Διεύθυνση του Πανεπιστηµίου σχετικά µε τη δυνατότητα 
ενεργοποίησης ενός ηλεκτρονικού πόρου µε δύο λειτουργίες: (1) να οργανώσει ένα 
δίκτυο µεταξύ των πολλών πανεπιστηµιακών υπηρεσιών και µε τις υφιστάµενες τοπικές 
υπηρεσίες · και (2) να αποτελέσει σηµείο αναφοράς τόσο για θύµατα βίας και 
παρενόχλησης και για τους µάρτυρες ακατάλληλης συµπεριφοράς στο πανεπιστήµιο. 

Οι συµµετέχοντες στην επιµόρφωση από το Πανεπιστήµιο του Τορίνο εξέφρασαν την 
επιθυµία να συνεχιστούν τα σεµινάρια. Έχει οργανωθεί περαιτέρω κατάρτιση για το 
διοικητικό προσωπικό, αλλά οι διδάσκοντες παραµένουν η πιο δύσκολη οµάδα 
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προσέλκυσης συµµετεχόντων. Η περαιτέρω κατάρτιση αποτελεί αναγκαιότητα: θα 
συµβάλει επίσης στην ανάπτυξη µιας θεσµικής  κουλτούρας βασισµένης στο σεβασµό 
προς τον Άλλο, ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού, εθνικότητας κ.α. 
Επίσης, θα θέσει υπό αµφισβήτηση στερεότυπες συµπεριφορές  που παρατηρούνται 
µεταξύ των φοιτητών/τριών, των διδασκόντων και του πανεπιστηµιακού προσωπικού. 

 
4. Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, Ελλάδα 

Επί του παρόντος, στο Πάντειο Πανεπιστήµιο δεν υπάρχουν πολιτικές ή διαδικασίες 
σχετικά µε τη σεξουαλική βία. Επιπλέον, το πανεπιστήµιο δεν χρησιµοποιεί εξωτερικά 
δίκτυα ή µηχανισµούς υποστήριξης. Για να αντιµετωπιστεί αυτό, η οµάδα του 
Προγράµµατος συνέστησε να αναπτυχθούν επίσηµες, θεσµικές, πολιτικές και 
διαδικασίες κατά της σεξουαλικής βίας και να δηµιουργηθεί Γραφείο Ισότητας, το 
οποίο θα ασχολείται, µεταξύ άλλων, µε ζητήµατα σεξουαλικής και έµφυλης βίας. 

Οι συµµετέχοντες στην επιµόρφωση στο Πάντειο ανέφεραν πως είναι αναγκαία η 
επέκταση της επιµορφωτικής διαδικασίας. Η οµάδα υποστηρίζει ότι η θεσµοποίηση 
ενός ετήσιου σεµιναρίου ευαισθητοποίησης θα µπορούσε να συµβάλει σιγά-σιγά στη 
βελτίωση της ορατότητας και της δηµοσιότητας του θέµατος. Οι συµµετέχοντες 
πρότειναν επίσης την εισαγωγή σεµιναρίων ευαισθητοποίησης για τη σεξουαλική βία 
στο τακτικό πρόγραµµα σπουδών, καθώς και στο πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης. Η 
οµάδα του Παντείου πρότειναν ότι για την αντιµετώπιση του ζητήµατος µπορεί να 
συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα της εβδοµάδας καλοσωρίσµατος των φοιτητών/τριών. 
Επίσης συνέστησαν να δηµιουργηθεί µία διατµηµατική επιτροπή φοιτητών και 
προσωπικού η οποία θα ενεργεί ως σύνδεσµος και υποστήριξη ατόµων σε περιπτώσεις 
που έχει αναφερθεί σεξουαλική βία 

 
5. Brunel University London, Βρετανία  
Η πολιτική για τη σεξουαλική παρενόχληση στο Brunel είναι ενσωµατωµένη στις 
πολιτικές για την παρενόχληση και τον εκφοβισµό του Πανεπιστηµίου. Η οµάδα του 
Brunel συνέστησε µια αυτόνοµη πολιτική που να εστιάζει στη σεξουαλική βία 
αποκλειστικά. Αυτό θα διευκολύνει τις διαδικασίες καταγγελίας/αναφοράς και τυχόν 
πειθαρχικά µέτρα. Η πολιτική θα πρέπει να δηµοσιοποιείται µε σαφή και απλή µορφή, 
σε µια τοποθεσία εύκολα προσβάσιµη από τους φοιτητές/τριες και το προσωπικό. 
Επιπλέον, η οµάδα του Brunel συνέστησε να σχεδιαστεί και να διανεµηθεί ένα 
διαβαθµισµένο διάγραµµα θεραπευτικών οδών για την υποστήριξη θυµάτων 
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σεξουαλικής βίας, χωρίς χρονικούς περιορισµούς σχετικά µε τη στιγµή και τη διάρκεια 
παροχής. 

Άλλες συστάσεις αφορούν στο σκοπό και την ανάγκη αναθεώρησης και αποσαφήνισης 
άλλων σχετικών πολιτικών, καθώς το προσωπικό που παρακολούθησε το πρόγραµµα 
έδειξε (α) έλλειψη γνώσης των υφιστάµενων πολιτικών και διαδικασιών και (β) 
σύγχυση σχετικά µε τις εφαρµογές σε διαφορετικές καταστάσεις. Αυτά τα θέµατα θα 
πρέπει να επιλυθούν και να ενσωµατωθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος στο Brunel. 
Όλες οι πολιτικές και διαδικασίες σχετικά µε τη σεξουαλική βία πρέπει να 
κοινοποιηθούν µε µεγαλύτερη σαφήνεια στους σπουδαστές και το προσωπικό, 
παράλληλα µε την ενηµέρωση για τις διαθέσιµες, τοπικές, εξωπανεπιστηµιακές 
υπηρεσίες. Η παρακολούθηση της επιµόρφωσης του USVreact στο Brunel επέστησε 
την προσοχή στις σηµαντικές επιπτώσεις που µπορεί να έχει η παροχή «πρώτης 
αντίδρασης» από ορισµένα µέλη του προσωπικού. Η οµάδα ελπίζει ότι το πρόγραµµα 
θα συνεχιστεί στο Brunel και θα αποτελέσει ένα χώρο για το προσωπικό να µοιραστεί 
τις εµπειρίες τους. 

6. Πανεπιστήµιο του Sussex, Βρετανία 

Η οµάδα του Sussex συνέστησε την υιοθέτηση µιας πιο συντονισµένης προσέγγισης 
στις υπηρεσίες για το προσωπικό και τους φοιτητές/τριες. Τόσο οι φοιτητές/τριες όσο 
και το προσωπικό θα ωφεληθούν από µία αποσαφήνιση όσον αφορά τις διαθέσιµες 
υπηρεσίες και τις θεραπευτικές οδούς που υπάρχουν. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να 
αναθεωρηθούν επειγόντως οι πολιτικές και οι διαδικασίες του Πανεπιστηµίου για την 
υποστήριξη, τόσο των φοιτητών/τριών όσο και των υπαλλήλων, θυµάτων σεξουαλικής 
παρενόχλησης και/ή βίας. Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να κοινοποιούνται όσο το 
δυνατόν ευρύτερα και σαφέστερα και να περιγράφονται σε έναν κεντρικό σηµείο στην 
ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου. 

Επίσης, πρότεινε ότι η κατάρτιση για τις καταγγελίες θα πρέπει να είναι υποχρεωτική 
για το προσωπικό «πρώτης γραµµής» και  εθελοντική για το υπόλοιπο προσωπικό, ώστε 
να δηµιουργηθεί µια πιο ανοικτή και ευαισθητοποιηµένη κουλτούρα στο πανεπιστήµιο, 
να ενθαρρύνονται τα θύµατα να µιλήσουν και να υποστηρίζονται τα µέλη του 
προσωπικού παροχής «πρώτης αντίδρασης» στο δύσκολο έργο τους. Η οµάδα, 
εποµένως, θεωρεί ότι το πανεπιστήµιο πρέπει να παρέχει στήριξη στο προσωπικό που 
υποστηρίζει  φοιτητές ή υπαλλήλους που προχωρούν σε καταγγελίες. Αυτό θα πρέπει 
να γίνει µε την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, καθιστώντας σαφές ότι το 
προσωπικό πρέπει να είναι σε θέση να µιλήσει µε τους προϊστάµενους / managers για 
υποστήριξη και να υπάρχουν εύκολα προσβάσιµοι πόροι αυτο-φροντίδας online. 
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7. Πανεπιστήµιο του York, Ηνωµένο Βασίλειο 

Συγκεκριµένη πολιτική για τη σεξουαλική βία δεν υφίσταται µέχρι στιγµής στο 
Πανεπιστήµιο του York, αλλά βρίσκεται σε στάδιο κατάρτισης και, πρόσφατα, έχει 
εισαχθεί ένα νέο ηλεκτρονικό σύστηµα αναφοράς για όλες τις µορφές κακοδιοίκησης 
για τους φοιτητές/τριες. Ωστόσο, το νέο αυτό σύστηµα δεν ενθαρρύνει την αναφορά 
των σεξουαλικών παραπτωµάτων του προσωπικού και δεν προσφέρει τη δυνατότητα 
ανώνυµης αναφοράς (αν και επιτρέπονται οι εκθέσεις αναφοράς  τρίτων). Η οµάδα του 
York έχει κάνει διάφορες θεσµικές συστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της 
αποσαφήνισης των πανεπιστηµιακών πολιτικών γύρω από τις αναφορές αυτές και τη 
συµµετοχή της αστυνοµίας στις διαδικασίες. Επίσης, συνέστησαν να καταστούν οι 
πειθαρχικές πολιτικές στο York πιο διαφανείς για το προσωπικό και τους φοιτητές/τριες 
και να επιβάλλονται πιο σκληρές  κυρώσεις στους δράστες.  
 
Έχουν σχεδιαστεί φυλλάδια για τους/τις νεοεισερχόµενους/ες φοιτητές/τριες και το 
ακαδηµαϊκό προσωπικό όπου υπάρχουν πληροφορίες για τα τοπικά δίκτυα υποστήριξης 
και υπηρεσίες πέρα από το πανεπιστήµιο. Η πλήρης εκδοχή της επιµόρφωσης που 
κατάρτησε η οµάδα, έχει διάρκεια δύο 3ωρων συναντήσεων, αλλά προτείνεται ως 
ολοήµερη κατάρτιση για το προσωπικό που ασχολείται ειδικά µε τις αποκαλύψεις 
(προσωπικό ασφαλείας, σύµβουλοι πρόνοιας, σύµβουλοι παρενόχλησης, οµάδες 
πρόνοιας κολλεγίων). Για το προσωπικό «πρώτης γραµµής» που µπορεί να δεχτεί 
καταγγελίες φοιτητών/τριών φοιτητές  για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η 
εξειδικευµένη γνώση, θα διοργανωθεί µία ηµι-ήµερη κατάρτιση οποία επικεντρώνεται 
στα βασικά µηνύµατα. 

Γενικότερες προτάσεις 

Σε αυτό το σηµείο παρουσιάζονται µια σειρά ευρύτερων συστάσεων που αφορούν σε 
όλα τα διαφορετικά περιβάλλοντα, οι οποίες προκύπτουν από τις Εκθέσεις 
Αξιολόγησης των Προγραµµάτων Επιµόρφωσης  που συνέταξαν οι Εταίροι, καθώς και 
από πρόσθετες πληροφορίες που συνέλλεξαν οι οµάδες του προγράµµατος κατά τη 
διάρκεια της έρευνας. Αυτές αφορούν στην θεσµοθετηµένη καθοδήγηση και τις 
θεσµικές µεταρρυθµίσεις, καθώς και σε ζητήµατα όπως η ευαισθητοποίηση και η 
συνέχιση της έρευνας. 
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1. Εκπαίδευση 

Πρώτα απ’ όλα, το πρόγραµµα προτείνει όλα τα µοντέλα επιµόρφωσης ή κάποια 
εκδοχή αυτών θα πρέπει να υλοποιηθούν σε όλα τα πανεπιστήµια στις χώρες-εταίρους 
(και αλλού), ώστε να δηµιουργηθούν πιο ευνοϊκά προς την καταγγελία πλαίσια και πιο 
ανοιχτές και ευαισθητοποιηµένες κουλτούρες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η 
κατάρτιση πρέπει να πραγµατοποιηθεί αρχικά στο προσωπικό που έχει ρόλο  «πρώτης 
γραµµής» (συµβουλευτική υποστήριξη, στήριξη σπουδαστών, υπηρεσίες υγείας και 
ασφάλεια κ.α.), αλλά τελικά θα πρέπει να την παρακολουθήσει όλο το προσωπικό, µε 
στόχο να καταστούν τα πανεπιστήµια ασφαλέστεροι χώροι. 

Το αν αυτά τα προγράµµατα κατάρτισης πρέπει να είναι υποχρεωτικής 
παρακολούθησης για το προσωπικό ή αν απλώς πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
συµµετάσχουν, είναι απόφαση των επιµέρους οργάνων. Η υποχρεωτική 
παρακολούθηση µπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια σε µέλη του προσωπικού που είναι 
σκεπτικά ή απρόθυµα να συµµετάσχουν, ενώ στις εθελοντικές συνεδρίες που 
υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος η πλειοψηφία των συµµετεχόντων 
ήταν γυναίκες, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις θεσµικές και έµφυλες ανισότητες στην 
παροχή (συναισθηµατικής) υποστήριξης στα θύµατα.  
Στην επιµόρφωση πρέπει να δοθεί προσοχή στις διάφορες µορφές και εκφάνσεις της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και/ή βίας: για παράδειγµα, η συζήτηση δεν πρέπει να 
αφορά µόνο στη βία µεταξύ φοιτητών/τριών, πρέπει να περιλαµβάνει και το προσωπικό 
ως δυνητικούς δράστες και θύµατα. Θα πρέπει επίσης να πλαισιώνεται και µε άλλα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα που εστιάζουν σε θέµατα όπως το φύλο και τις διατοµεακές 
µορφές διακρίσεων, τον εκφοβισµό και την παρενόχληση και τις θεσµικές αξίες. 

Υπήρξε επίσης µια γενική συναίνεση ως προς την σηµασία να υπάρχει ένα επιφανές 
άτοµο, εκπαιδευµένο να ενεργεί ως σηµείο επαφής και σύνδεσµος σε θεσµικό επίπεδο. 
Στη Βρετανία, πολλά πανεπιστήµια έχουν ήδη εισαγάγει τέτοιους ρόλους µε την 
ιδ ιότητα συµβούλων σεξουαλικής κακοποίησης (BBC News, 2017) , 
συµπεριλαµβανοµένου ενός από τους Συνεργαζόµενου Φορείς, το Πανεπιστήµιο του 
Keele. Ωστόσο, υπογραµµίζουµε επίσης ότι ένα τέτοιο µέλος του προσωπικού θα 
πρέπει να παρέχει εξειδικευµένη εµπειρογνωµοσύνη σε υφιστάµενες δοµές 
πανεπιστηµιακής υποστήριξης και όχι να αποτελέσει θεσµικό πάροχο «πρώτης 
αντίδρασης». Βασική πρόταση του προγράµµατος είναι ότι το σύνολο του προσωπικού 
πρέπει να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται κατάλληλα στις καταγγελίες (τόσο από 
συναισθηµατική, όσο και από διαδικαστική άποψη) και ότι οι θεσµικές κουλτούρες 
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πρέπει να είναι πιο ανοιχτές και ευαισθητοποιηµένες. Σύµφωνα µε αυτό, συνιστούµε να 
υπάρχουν διάφοροι διαθέσιµοι χώροι για µία καταγγελία στην πανεπιστηµιούπολη, οι 
οποίοι να είναι εύκολα αναγνωρίσιµοι και προσβάσιµοι. 

2. Θεσµικές µεταρρυθµίσεις 

Πολλοί από τους εταίρους πρότειναν µεταρρυθµίσεις σε θεσµικό επίπεδο, οι οποίες δεν 
περιορίζονταν κατ 'ανάγκη στο ίδρυµα τους, αλλά είχαν ευρύτερη δυνατότητα 
εφαρµογής. Για παράδειγµα, οδηγηθήκαµε στο συµπέρασµα ότι οι υπηρεσίες στήριξης 
φοιτητών/τριών έχουν  αυξηµένη ζήτηση και ότι υπάρχει πιθανότητα να αυξηθούν οι 
καταγγελίες σεξουαλικής βίας ως απότοκος της ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης, 
γεγονός που θα δηµιουργήσει περαιτέρω πίεση σε αυτές τις υπηρεσίες. Σηµειώθηκε 
επίσης ότι η χρηµατοδότηση τόσο των πανεπιστηµιακών, όσο και των εξωτερικών 
υπηρεσιών υποστήριξης σε πολλές χώρες έχει µειωθεί σηµαντικά (Towers & Walby 
2012, Women Against Violence Europe, 2016), παρά τις συζητήσεις για την ψυχική 
υγεία και ευηµερία των σπουδαστών (Rückert, 2015; NUS, 2015). Όλοι οι εταίροι 
συµφωνούν ότι τόσο η στήριξη φοιτητών/τριών, όσο και οι πρωτοβουλίες για την 
ισότητα απαιτούν σηµαντική αύξηση των πόρων προκειµένου να είναι επιτυχείς και να 
τηρηθούν οι θεσµικές και εθνικές δεσµεύσεις στους τοµείς αυτούς. 

Οι εταίροι τόνισαν επίσης την ανάγκη για ισχυρότερες συνεργασίες µεταξύ 
πανεπιστηµιακών και εξωτερικών υπηρεσιών υποστήριξης, µε επικεφαλής ένα 
συγκεκριµένο µέλος του προσωπικού ή της µονάδας. Αυτές υπηρεσίες περιλαµβάνουν 
εκείνες που σχετίζονται µε την υποστήριξη θυµάτων  σεξουαλικής και 
ενδοοικογενειακής βίας, την υγεία (συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής υγείας) και 
άλλες. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσω ποικίλων µέσων, µεταξύ των οποίων οι  
παρεµβάσεις από εξωτερικές υπηρεσίες στην πανεπιστηµιούπολη, η συµµετοχή 
εξειδικευµένων  εµπειρογνωµόνων στην ανάπτυξη πανεπιστηµιακών υπηρεσιών , στη 
διαχείριση περιστατικών και στην διοργάνωση εκδηλώσεων. 

Σε ευρύτερο επίπεδο, προέκυψε το συµπέρασµα ότι τα πανεπιστήµια έπρεπε να 
αναγνωρίσουν πληρέστερα το καθήκον τους ως προς τη φροντίδα των φοιτητών/τριών 
και τις ευθύνες τους για την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας. 
Αυτό συνεπάγεται δηµιουργία θετικής πανεπιστηµιακής κουλτούρας που ενσωµατώνει 
ισχυρές πολιτικές αξίες. Προτείνεται επίσης τα πανεπιστήµια να δίνουν µεγαλύτερη 
προσοχή σε αυτά θέµατα µέσω του design, του µάρκετινγκ και την αρχιτεκτονική τους. 
Για παράδειγµα, τα πανεπιστήµια πρέπει να µεριµνούν ώστε να µην αναπαράγουν 
έµφυλα και «κανονικοποιηµένα» σεξουαλικά στερεότυπα στη δηµόσια εικόνα τους και 
θα πρέπει να προωθούν χώρους χωρίς διακρίσεις (για παράδειγµα, τουαλέτες µε 
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ουδέτερο φύλο). Στοχεύοντας σε υψηλότερο επίπεδο, τα πανεπιστήµια πρέπει να 
αναθεωρήσουν τον τρόπο σχεδιασµού του φυσικού τους χώρου και να επιδιώκουν 
αρχιτεκτονικά σχέδια που ανταποκρίνονται στις αρχές του αστικού φεµινισµού, δηλαδή 
να καθιστούν τα κτίρια προσβάσιµα, να παρέχουν επαρκή, νυχτερινό φωτισµό στη 
πανεπιστηµιούπολη, για να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο ασφαλείς, και 
να παρέχουν χώρους για όσους έχουν παιδιά προκειµένου όσοι έχουν τεθεί στο 
περιθώριο να επανέλθουν και να συµµετέχουν πλήρως στην πανεπιστηµιακή ζωή, δίχως 
δυσκολίες ή παρενοχλήσεις (Darke, 1984). 

Πολλοί εταίροι συνέστησαν τη µεγαλύτερη ένταξη των θυµάτων στις θεσµικές 
διαδικασίες, προκειµένου να καταστούν παράγοντες κοινωνικής αλλαγής. Αυτό θα 
πρέπει, φυσικά, να εφαρµοστεί λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την προστασία τους, ιδίως 
σε συναισθηµατικό επίπεδο. 

3. Θεσµική καθοδήγηση 

Πολλοί από τους εταίρους κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η θεσµική καθοδήγηση θα 
ήταν χρήσιµη τόσο στην αντιµετώπιση όσο και στην πρόληψη της σεξουαλικής 
παρενόχλησης και της βίας στα πανεπιστήµια. Για παράδειγµα, καθοδήγηση σχετικά µε 
τις διαδικασίες καταγγελίας και τη συλλογή στοιχείων, τη συµπεριφορά των φοιτητών/
τριών και του προσωπικού και την προστασία των θυµάτων εντός του θεσµικού 
πλαισίου, όπου ενδέχεται να συναντήσουν τους δράστες. Στη Βρετανία, υπήρξε 
αναγνώριση της έκθεσης εµπειρογνωµόνων των Βρετανικών  Πανεπιστηµίων για την 
Αλλαγή του Κουλτούρας (2016), η οποία αποτέλεσε µια καλή βάση για την υλοποίηση 
αυτής της οδηγίας. Επίσης, η ίδια οµάδα εµπειρογνωµόνων έχει ήδη εκδώσει νέες 
οδηγίες για την αντιµετώπιση της συµπεριφοράς των φοιτητών/τριών, η οποία  µπορεί 
να αποτελέσει ποινικό αδίκηµα, που αντικατέστησαν την – ευρέων αναγνωρισµένη ως 
προβληµατική – έκθεση Zellick του 1994 (Bradfield, 2016, βλ. επίσης κεφάλαιο 2). 

Προτάθηκε επίσης ότι το προσωπικό των θεσµοποιηµένων υπηρεσιών που ασχολούνται 
µε καταγγελίες φοιτητών ως προς τη διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής βίας (π.χ. 
Συνήγορος του Πολίτη ή ανεξάρτητοι διαµεσολαβητές) πρέπει να λαµβάνουν ειδική 
εκπαίδευση σχετικά µε τη σεξουαλική βία. Για τα πανεπιστήµια που εφαρµόζουν 
πολιτικές ή διαδικασίες που αντιµετωπίζουν τη σεξουαλική βία και την παρενόχληση, 
σηµειώθηκε ότι θα ήταν επωφελής µια ευρύτερη, πιο ολιστική προσέγγιση. Για 
παράδειγµα, η νοµοθετική καθοδήγηση για τα πανεπιστήµια πρέπει να υπογραµµίζει ότι 
τα θύµατα θα πρέπει να µπορούν να επιλέξουν το είδος της υποστήριξης που 
χρειάζονται, αντί να επικεντρωθούν στις νοµικές και τυπικές οδούς για την αναφορά 
της σεξουαλικής βίας (η οποία ίσως δεν είναι πάντα η προτιµώµενη διαδροµή). 
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4. Καµπάνιες και ευαισθητοποίηση  

Οι εταίροι κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη 
σεξουαλικής βίας είναι σηµαντικές σε θεσµικό και εθνικό επίπεδο, τόσο για να 
ενθαρρύνουν την καταγγελία, όσο και για να αποτρέψουν παρενοχλήσεις και βία. 
Πρακτικές προτάσεις σχετικά µε αυτό περιλάµβαναν τη δηµιουργία έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού (το οποίο θα µπορούσε ίσως να µοιραστεί µεταξύ πανεπιστηµίων) 
και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης του προσωπικού. 
Συγκεκριµένα, οι manager και οι Διοικήσεις των  πανεπιστηµίων θεωρείται ότι 
χρειάζονται µεγαλύτερη συνειδητοποίηση σχετικά µε τις νοµικές, κοινωνικές και 
ψυχολογικές συνέπειες της σεξουαλικής βίας, προκειµένου να λαµβάνουν πιο 
ενηµερωµένες αποφάσεις. Περιπτώσεις όπου οι φοιτητές/τριες αναπτύσσουν δικές τους 
διαµαρτυρίες ή εκστρατείες για την υποστήριξη των θυµάτων, τα πανεπιστήµια πρέπει 
να τις  αγκαλιάσουν αντί να τις καταπιέζουν. Όλοι οι εταίροι συµφωνούν ότι η αποδοχή 
της θεσµικής ευθύνης για την αντιµετώπιση και την πρόληψη της παρενόχλησης και της 
βίας δεν είναι µια αδυναµία αλλά µια πρωτοποριακή δράση. 

5. Περαιτέρω έρευνα 

Οι Εταίροι συνέστησαν επίσης µια ποικιλία διαφορετικών πιθανών µελλοντικών 
ερευνητικών προτάσεων: αυτές ποικίλλουν ανά χώρα, καθώς τα διαθέσιµα δεδοµένα 
και βιβλιογραφία διαφέρουν εξαιρετικά. Ορισµένοι τοµείς για µελλοντική έρευνα 
περιλαµβάνουν τη σεξουαλική κακοµεταχείριση του προσωπικού και των φοιτητών/
τριών, τη σεξουαλική βία κατά των LGBT + (και ιδιαίτερα των τρανσέξουαλ) φοιτητών 
και την υποστήριξη αυτών των κοινοτήτων, καθώς και την εµπειρία φοιτητών/τριών 
από online / ψηφιακή παρενόχληση και κακοποίηση. Σηµειώνουµε την ευγνωµοσύνη 
µας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηµατοδότηση αυτού του σηµαντικού 
προγράµµατος, το οποίο είχε ήδη πολύ απτό, θετικό αντίκτυπο, και ελπίζουµε ότι θα 
εξακολουθήσει να υπάρχει χρηµατοδότηση για την υποστήριξη παρόµοιων προτάσεων.  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