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Αρουντάτι Ρόι (Arundhati Roy)
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Ευχαριστίες

Η παρούσα έκδοση αποτελεί το πόνημα της ομάδας για την Εξάλειψη 
της Σεξουαλικής Βίας και Παρενόχλησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
(ESHTE). Ως οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών έχουμε αφοσιωθεί 
στη δημιουργία μιας κοινωνίας με περισσότερη ισότητα, απαλλαγμένη 
από τη σεξουαλική βία και παρενόχληση και για να το πετύχουμε αυτό, 
δραστηριοποιούμαστε στο προσκήνιο της πολιτικής και της συμβουλευτικής.

Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη οφείλουμε στους/στις επιζήσαντες/επιζήσασες 
σεξουαλικής βίας και στις ισχυρές προσωπικότητες που μοιράστηκαν τις 
εμπειρίες τους μαζί μας. Ως κοινωνία δεν πρέπει μόνο να ακούμε τη φωνή 
τους, αλλά οφείλουμε να μάθουμε από αυτούς/αυτές και να μετατρέψουμε 
αυτή τη γνώση σε δράση.

Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών της Ιρλανδίας
Tara Brown
Sarah Clarkin
Orlaith Grehan
Sarah Henry
Jennifer McCarthy Flynn
Orla O’Connor
Silke Paasche

Rape Crisis Σκωτία 
Hannah Brown
Kathryn Dawson
Loraine Williams

Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών 
Κοινωνικού Φύλου
Lara Bastajian
Susana Pavlou
Artemis Michael

Ενημερωτικό Κέντρο Ζητημάτων Γυναικών
Dovilė Rūkaitė 
Jūratė Šeduikienė
Virginija Šidlauskienė
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Το πρόγραμμα ESHTE αποτέλεσε μια συνεργατική και συλλογική 
διαδικασία και δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη συμβολή των συναδέλφων 
και των συνεργατών/τριών μας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (ΑΕΙ), τους φοιτητικούς φορείς, τις δημόσιες υπηρεσίες, 
τις εξειδικευμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και τους 
χρηματοδότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ευχαριστούμε:

Τα ΑΕΙ
• Ινστιτούτο Τεχνολογίας Άθλον
• Πανεπιστήμιο της Πόλης του Δουβλίνου
• Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ντάννταλκ
• Καλυδώνιο Πανεπιστήμιο Γλασκόβης
• Ινστιτούτο Τέχνης και Τεχνολογίας 

Σχεδιασμού Νταν Λάογκερ
• Πανεπιστήμιο Μονάχου
• Πανεπιστήμιο Μπέλφαστ
• Πανεπιστήμιο Σιαουλιάι
• Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Δουβλίνου
• Κολέγιο Τριάδας Δουβλίνου
• Πανεπιστημιακό Κολέγιο Κορκ
• Πανεπιστημιακό Κολέγιο Δουβλίνου
• Πανεπιστήμιο Γλασκόβης
• Πανεπιστήμιο Λίμερικ
• Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Τους Φοιτητικούς Φορείς
• Consent στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο Δουβλίνου
• Φοιτητικός Σύλλογος του Πανεπιστημίου 

της Πόλης του Δουβλίνου
• Φοιτητικός Σύλλογος του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας Δουβλίνου
• Ευρωπαϊκός Φοιτητικός Σύλλογος
• Φεμινιστικός Σύλλογος Γκόλγουεϊ
• Φοιτητικός Σύλλογος του Καλυδώνιου 

Πανεπιστημίου Γλασκόβης
• Φοιτητικό Συμβούλιο Εκπροσώπησης 

του Πανεπιστημίου Γλασκόβης
• Ένωση Υγείας Ιρλανδών Φοιτητών
• Εθνικό Πανεπιστήμιο Ιρλανδίας
•  Φοιτητικός Σύλλογος Πανεπιστημίου Μπέλφαστ

• Φοιτητικός Σύλλογος Πανεπιστημίου Σιαουλιάι
• Φοιτητικός Σύλλογος Κολεγίου 

Τριάδας Δουβλίνου
• Φοιτητικός Σύλλογος Ιρλανδίας
• Φεμινιστικός Σύλλογος 

Πανεπιστημιακού Κολεγίου Κορκ
• Φοιτητικός Σύλλογος Πανεπιστημιακού 

Κολεγίου Κορκ
• Φοιτητικός Σύλλογος Πανεπιστημιακού 

Κολεγίου Δουβλίνου

Τους Επίσημους Φορείς
• An Garda Síochána (Ιρλανδία)
• Cosc: Εθνικό Γραφείο για την Πρόληψη 

της Ενδοοικογενειακής, Σεξουαλικής 
Βίας και της Βίας με βάση το

• Φύλο (Ιρλανδία)
• Υπουργείο Εκπαίδευσης και 

Δεξιοτήτων (Ιρλανδία)
• Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ισότητας (Ιρλανδία)
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
• ‘Let’s Talk’ trainers, Πανεπιστήμιο Γλασκόβης
• Κέντρο Rape Crisis Δουβλίνου
• European Women’s Lobby
• Κέντρο Rape Crisis Γκόλγουεϊ
• Κέντρο Rape Crisis Γλασκόβης
• Ιρλανδική Επιτροπή Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Ισότητας
• Κέντρο Σεξουαλικής Βίας Κορκ
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Γλωσσάριο συντομογραφιών

CEDAW Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διάκρισης κατά των Γυναικών
CoE Συμβούλιο της Ευρώπης
DoJE Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ισότητας (Ιρλανδία)
EC Ευρωπαϊκή Επιτροπή
EIGE Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
ESHTE Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας και Παρενόχλησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
EU Ευρωπαϊκή Ένωση
FRA Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
GBV Βία με Βάση το Φύλο
GDPR Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων
GREVIO Ομάδα Ειδικών για τη Δράση Ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών και την Ενδοοικογενειακή Βία
HE Ανώτατη Εκπαίδευση
HEI Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
HR Ανθρώπινο Δυναμικό
LGBTQ+ Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι, Διεμφυλικοί, queer ή αμφισβητούντα πρόσωπα, και  
 σχετικές κοινότητες
MIGS Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου
MoU Μνημόνιο Συνεννόησης
NAC Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή
NGO Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
NWCI Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών της Ιρλανδίας 
RCS Rape Crisis Σκωτία
SATU Sexual Assault Trauma Unit
SDG Στόχος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
SU Φοιτητικός Σύλλογος
SVH Σεξουαλική Βία και Παρενόχληση
SWO Φοιτητική Πρόνοια
UK Ηνωμένο Βασίλειο
UN Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
WIIC Ενημερωτικό Κέντρο Ζητημάτων Γυναικών

Ο όρος «επιζήσαντες/επιζήσασες» 
χρησιμοποιείται στο παρόν έγγραφο για 
να περιγράψει άτομα που υπέστησαν 
σεξουαλική βία και παρενόχληση (ΣΒΠ) και 
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εμπειριών.

 

Σημειώσεις περί ορολογίας

Οι όροι «θύμα», «καταγγέλλων/ουσα», 
«δράστης» και «κατηγορούμενος/η» 
χρησιμοποιούνται ανάλογα με το θέμα και 
είναι οι πιο συνηθισμένοι ή κατάλληλοι όροι 
εντός του νομικού ή δικονομικού πλαισίου.
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που μιλούν ανοιχτά στην κοινωνία και να 
αναληφθούν ευθύνες ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι η ΣΒΠ δεν είναι πλέον κανονικοποιημένη.

Η παρούσα δημοσίευση δεν επιδιώκει να 
αναπαραγάγει υπάρχουσες ακαδημαϊκές πηγές 
πληροφόρησης και εργαλεία που δημιουργούνται 
από και εντός του τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 
που ασχολείται με την αντιμετώπιση ζητημάτων 
ΣΒΠ. Αυτές οι πηγές είναι εξαιρετικά πολύτιμες 
και κάποιες διατίθενται στην ιστοσελίδα 
του προγράμματος για την Εξάλειψη της 
Σεξουαλικής Βίας και Παρενόχλησης στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ESHTE). Με τέσσερις 
μη κυβερνητικές οργανώσεις για τα δικαιώματα 
των γυναικών, η ομάδα του προγράμματος 
ESHTE έχει σημαντική εμπειρία που οδηγεί 
στην κοινωνική αλλαγή. Σε συνδυασμό με την

ευρεία διάδοση γνώσης, το έργο αποσκοπεί 
να αναπτύξει πρακτικά εργαλεία με 
επίκεντρο τον άνθρωπο και ενημέρωση 
για τις συνέπειες του τραύματος, με σκοπό 
την κατάρτιση του προσωπικού και των 
φοιτητών/τριών, και να ενσταλάξει

εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους για 
πολιτισμικές αλλαγές στα ιδρύματα και 
τις πανεπιστημιουπόλεις τους.

Orla O’Connor

Διευθύντρια, Εθνικό Συμβούλιο 
Γυναικών της Ιρλανδίας

Sandy Brindley

Επικεφαλής, Rape Crisis Σκωτία

Susana Pavlou

Διευθύντρια, Μεσογειακό Ινστιτούτο 
Μελετών Κοινωνικού Φύλου

Dovile Rukaite

Διευθύντρια Έργου, Ενημερωτικό 
Κέντρο Ζητημάτων Γυναικών

Η σεξουαλική βία και παρενόχληση (ΣΒΠ) είναι ένα 
παγκόσμιο συστημικό ζήτημα, το οποίο ενισχύεται 
και διατηρείται από την ανισότητα και τα 
επικίνδυνα πρότυπα και στερεότυπα των φύλων. 
Ενώ οι γυναίκες και οι περιθωριοποιημένες 
ομάδες βιώνουν τη ΣΒΠ καθόλη τη διάρκεια 
της ζωής τους, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι 
στοχευμένες προληπτικές παρεμβάσεις στα 
ΑΕΙ ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
για τη διάδοση της πολιτισμικής αλλαγής, τη 
μείωση της ΣΒΠ σε κοινωνικό επίπεδο και 
την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Οι εμπειρίες ΣΒΠ έχουν σημαντικές 
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
για τους/τις επιζήσαντες/επιζήσασες, καθώς 
επηρεάζουν τις σπουδές ή/και την εργασία τους, 
την ψυχική και σωματική τους υγεία και την 
ικανότητά τους να συμμετέχουν με ασφάλεια 
και αυτοπεποίθηση στην κοινωνία. Όταν η 
πλειονότητα των επιζησασών είναι γυναίκες 
και άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες, ο 
κοινωνικός αποκλεισμός τους επιδεινώνεται 
περαιτέρω και δημιουργεί πρόσθετους φραγμούς 
στην επίτευξη της ισότητας και την αλλαγή 
της υπάρχουσας πολιτισμικής δυναμικής.

Η ΣΒΠ υφίσταται και διατηρείται τόσο από 
ορατές όσο και από αθέατες συμπεριφορές και 
στάσεις. Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί, για 
παράδειγμα, να λάβει χώρα σε πλήρη και κοινή θέα 
σε χώρους εργασίας, στο δρόμο και στο διαδίκτυο. 
Η αποδοχή, η υποβάθμιση ή η αποσιώπηση αυτού 
του ζητήματος από την κοινωνία κανονικοποιεί 
τη συμπεριφορά των δραστών και στέλνει 
ένα ηχηρό μήνυμα στους/στις επιζήσαντες/
επιζήσασες ότι δεν έχουν την υποστήριξή μας.

Τα τελευταία χρόνια κινήσεις όπως το #MeToo 
και άλλες εθνικές εκστρατείες είχαν εξαιρετική 
επίδραση ώστε να ενισχυθεί ο δημόσιος λόγος 
των επιζησάντων/επιζησασών, αμφισβητώντας 
τη ρητορική της επίκρισης των θυμάτων. Επί 
του παρόντος είναι σημαντικό να μετατοπιστεί 
το βάρος από τους/τις επιζήσαντες/επιζήσασες 

Πρόλογος
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Κεφάλαιο Πρώτο

Κατανόηση της Σεξουαλικής 
Βίας και Παρενόχλησης, 
προκλήσεις και απαντήσεις
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Η έρευνα διαμόρφωσε την ανάγκη για 
μια στρατηγική που στοχεύει τόσο τους/
τις φοιτητές/φοιτήτριες όσο και τις 
πανεπιστημιακές αρχές και θα περιλαμβάνει:

• Πληροφορίες που αναγνωρίζονται ως σημαντικό 
μέσο για τη μείωση των συναισθημάτων ντροπής 
και ενοχής, αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά 
δημοσιοποίησης μεταξύ των φοιτητών/τριών.

• Μια γενική πανεπιστημιακή πολιτική 
που αρνείται την ανοχή στη 
σεξουαλική βία με βάση το φύλο.

Δεύτερον, ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (FRA) διεξήγαγε έρευνες σχετικά 
με τη βία κατά γυναικών το 2014 στα 28 
κράτη μέλη της ΕΕ και διαπίστωσε ότι η βία 
έχει υψηλότερη συχνότητα μεταξύ γυναικών 
ηλικίας 18-29 ετών, ηλικία που συμπίπτει 
με τη μέση ηλικία των φοιτητριών.1

Πέραν της κατάρτισης του παρόντος Πρακτικού 
Εγχειριδίου, η ομάδα του προγράμματος 
ESHTE ανέλαβε μια σειρά δραστηριοτήτων 
για την επίτευξη αυτών των στόχων. Αυτές 
οι δραστηριότητες περιελάμβαναν:

• Την κατάρτιση επισκόπησης δεδομένων σχετικά 
με την συχνότητα της ΣΒΠ κατά φοιτητριών

• τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ.
• Τη διεξαγωγή ομάδων εστίασης για τη 

ΣΒΠ με προσωπικό των ΑΕΙ και φοιτητές/
φοιτήτριες πανεπιστημίων στην Κύπρο, την 
Ιρλανδία, τη Λιθουανία και τη Σκωτία.

• Την παράδοση οκτώ πιλοτικών σεμιναρίων 
κατάρτισης σχετικά με τη ΣΒΠ για το 
προσωπικό των ΑΕΙ στις χώρες εταίρους.

• Τη διάδοση της μάθησης με ανάπτυξη έργου 
(project-based learning) μέσω μιας τελικής 
διάσκεψης κατόπιν της ολοκλήρωσης 
του έργου (end-of-project) στο Δουβλίνο, 
με περαιτέρω σεμινάρια διάδοσης σε 
κάθε μία από τις χώρες εταίρους.

• Την οργάνωση και παρουσίαση μιας εκστρατείας 
πολιτισμικής αλλαγής για τη ΣΒΠ με το όνομα 
«It Stops Now», σε ΑΕΙ όλης της Ευρώπης.

• Την οργάνωση ενημερωτικών διαδικτυακών 
σεμιναρίων με θέματα ΣΒΠ.

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα ESHTE δημιουργήθηκε τον 
Οκτώβριο του 2016 με σκοπό την πρόληψη και 
καταπολέμηση της ΣΒΠ και την οικοδόμηση 
μιας κουλτούρας με μηδενική ανοχή σε 
πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη, αναπτύσσοντας 
μια φεμινιστική αντίληψη και ανάλυση 
των αιτιών και των αποτελεσμάτων της 
ΣΒΠ κατά των φοιτητών/τριών.

Το Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών της Ιρλανδίας 
(NWCI) ήταν επικεφαλής του έργου και εταίροι 
του έργου ήταν το Μεσογειακό Ινστιτούτο 
Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) στην Κύπρο, 
το Ενημερωτικό Κέντρο Ζητημάτων Γυναικών 
(WIIC) στη Λιθουανία και το Rape Crisis Σκωτία 
(RCS) στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το Γραφείο 
Εκπροσώπησης Γυναικών (Γερμανία) εντάχθηκε 
ως συνεργάτης στο έργο. Το πρόγραμμα 
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 
Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών 
μέσω του προγράμματος Daphne III.

Δύο σημαντικά μέρη της έρευνας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) έδωσαν βάση για την εξέλιξη του 
έργου ESHTE. Πρώτον, η ευρωπαϊκή ερευνητική 
μελέτη «Gender-Based Violence, Stalking and 
Fear of Crime» (Βία με βάση το φύλο, μη εμφανής 
παρακολούθηση και φόβος εγκλήματος), η 
οποία διερεύνησε τις εμπειρίες των φοιτητών/
τριών που βίωσαν σεξουαλική παρενόχληση, 
κακοποίηση και μη εμφανή παρακολούθηση στη 
Γερμανία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, 
την Ιταλία και την Ισπανία, αναγνώρισε:

• Την υψηλή συχνότητα ΣΒΠ μεταξύ φοιτητριών, 
με σημαντικές επιπτώσεις στην ευημερία 
και την ακαδημαϊκή επίδοσή τους.

• Η πλειονότητα των περιστατικών δεν 
καταγγέλλεται και δεν δημοσιοποιείται και 
εξαιτίας της ευρείας προκατάληψης ότι η βία 
τείνει να συμβαίνει σε αναξιοπαθούσες και 
αμόρφωτες γυναίκες. Επομένως οι φοιτήτριες 
δυσκολεύονταν να συμβιβάσουν την εμπειρία της 
σεξουαλικής βίας με την εικόνα του εαυτού τους 
ως ανεξάρτητες γυναίκες με αυτοπεποίθηση.2

13

It 
St

op
s 

N
ow

 Π
ρα

κτ
ικ

ό 
Εγ

χε
ιρ

ίδ
ιο



Ενίσχυση των αρχών 
του φεμινισμού

 ß Οικοδόμηση κοινοτικής προσέγγισης μέσω 
της μάθησης βάσει κοινών εμπειριών.

Ενώ τα άτομα μπορούν να λειτουργήσουν 
ως καταλύτες αλλαγής, ο πολιτισμικός 
μετασχηματισμός απαιτεί μια συλλογική, 
κοινοτική και κοινωνική, προσπάθεια. Κάθε 
οργάνωση-εταίρος του ESHTE συνεργάστηκε 
στενά με τους εταίρους των ΑΕΙ που ασχολούνται 
με την αντιμετώπιση της ΣΒΠ. Το NWCI, ο 
επικεφαλής εταίρος του έργου, ίδρυσε μια Εθνική 
Συμβουλευτική Επιτροπή (NAC) για την καθοδήγηση 
των εργασιών όσον αφορά τις δραστηριότητες 
του έργου σε εθνικό επίπεδο. Η NAC αποτελείτο 
από εκπροσώπους των συμμετεχόντων ΑΕΙ 
και Φοιτητικούς Συλλόγους, το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Ισότητας (DoJE), εξειδικευμένες 
στη σεξουαλική βία μη κυβερνητικές οργανώσεις 
(ΜΚΟ) και την Ιρλανδική Αστυνομία (An Garda 
Síochána). Δημιουργήθηκε ένας συλλογικός 
χώρος στήριξης που προέτρεπε την ανταλλαγή 
διαφορετικών προοπτικών και προσεγγίσεων 
και εργάστηκε για να υπερβεί τον ανεξάρτητο, 
αποσπασματικό τρόπο σκέψης που μπορεί 
συχνά να αποτελέσει εμπόδιο για την αλλαγή.

 ß Αμφισβήτηση της δυναμικής της εξουσίας

Η ΣΒΠ δεν είναι αυθύπαρκτη. Συνδέεται άρρηκτα 
με την ανισότητα εντός των κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτικών πλαισίων. Οι γυναίκες 
και οι περιθωριοποιημένες ομάδες παραδοσιακά 
υποεκπροσωπούνται στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και στις δομές εξουσίας. Οι εμπειρίες 
και οι προοπτικές τους αποκλείονται, ενώ οι νόμοι, 
οι πολιτικές και οι προτεραιότητες καθορίζονται 
από τα πρόσωπα που βρίσκονται στην εξουσία. Τα 
ΑΕΙ δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς τη 
ΣΒΠ χωρίς να αμφισβητήσουν διαφανώς τη δυναμική 
εξουσίας εντός των πολιτισμικών θεσμών τους 
και να διασφαλίσουν ότι παρέχεται ισότητα και 
εκπροσώπηση σε κάθε επίπεδο στα ινστιτούτα τους. 

 ß Διακλαδικότητα

Η σεξουαλική βία επηρεάζει όλες τις κοινότητες. 
Ωστόσο, ορισμένες ομάδες επηρεάζονται 
δυσανάλογα λόγω της ανισότητας που βιώνουν 
σε πολλαπλά επίπεδα. Για τη διακλαδικότητα 
απαιτούνται προγράμματα, πολιτικές, 
εκπαίδευση και ενημερωτικές εκστρατείες.

Πώς διαφορετικές ταυτότητες –όπως 
η φυλή, το φύλο, η κοινωνική τάξη, ο 
σεξουαλικός προσανατολισμός και οι 
ικανότητες– αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και 
με τα πρόσωπα που έχουν υποστεί ΣΒΠ.

Υφιστάμενα διεθνή και 
ευρωπαϊκά πλαίσια σε σχέση με 
τη βία με βάση το φύλο και με τη 
σεξουαλική βία και παρενόχληση

 
Η επισκόπηση του ESHTE για τα στοιχεία σχετικά 
με τη συχνότητα της ΣΒΠ στα ΑΕΙ στην Ευρώπη 
περιλαμβάνει μια λεπτομερέστερη εξέταση των 
πλαισίων της βίας βάση του φύλου (ΒΒΦ), ωστόσο 
παρακάτω θα γίνει μια περιληπτική περιγραφή

 ß Διεθνή Πλαίσια

Το άρθρο 5 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων 
κατά των Γυναικών (CEDAW) του 1979 καλεί 
τα κράτη να τροποποιήσουν «τα κοινωνικά και 
πολιτισμικά πρότυπα συμπεριφοράς ανδρών 
και γυναικών με σκοπό την εξάλειψη των 
προκαταλήψεων και των εθιμικών και όλων 
των άλλων πρακτικών που βασίζονται στην 
ιδέα της κατωτερότητας ή της ανωτερότητας 
οποιουδήποτε μεταξύ των φύλων ή σε 
τυποποιημένους ρόλους ανδρών και γυναικών».

Η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την 
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών του 
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Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) 
5 | Επίτευξη της ισότητας των 
φύλων και ενδυνάμωση όλων των 
γυναικών και των κοριτσιών

SDG 16 | Προώθηση ειρηνικών κοινωνιών 
χωρίς αποκλεισμούς για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την παροχή πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη για όλους/ες και τη δημιουργία 
αποτελεσματικών, υπεύθυνων θεσμών 
χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα επίπεδα.

chevron-circle-right Στόχος 16.1: LΣημαντική μείωση 
κάθε μορφής βίας και των σχετικών 
ποσοστών θνησιμότητας ανά τον κόσμο.

 ß Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΕΕ έχει επίσης επικεντρωθεί στη ΣΒΠ 
κατά των γυναικών, ενώ το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν υιοθετήσει 
μια σειρά ψηφισμάτων, συμπερασμάτων 
και στρατηγικών για το θέμα αυτό.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι επί 
του παρόντος το ισχυρότερο νομικά δεσμευτικό 
έγγραφο στην ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των 
γυναικών.4 Ορίζει τη βία κατά των γυναικών ως 
«παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων...
και περιλαμβάνει κάθε πράξη ΒΒΦ η οποία 
επιφέρει ή είναι πιθανό να επιφέρει σωματική, 
σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή 
πόνο σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και των 
απειλών για τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού 
ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε 
συμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή».

Κατονομάζει διάφορες μορφές βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, της 
σεξουαλικής παρενόχλησης, του βιασμού, της μη 
εμφανούς παρακολούθησης και της ψυχολογικής 
βίας, και απαιτεί από τα κράτη να υιοθετήσουν 
ολοκληρωμένα μέτρα για την πρόληψη 
της βίας, την προστασία των επιζώντων/
επιζησασών και τη δίωξη των δραστών.

Η Οδηγία για τα Δικαιώματα των Θυμάτων 
δημιουργεί ελάχιστα πρότυπα σε σχέση με τα 
δικαιώματα, τη στήριξη και την προστασία των 
θυμάτων εγκληματικών πράξεων εντός της ΕΕ, 
ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους. 5 Η Οδηγία 
τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2015 και έχει 
εισαγάγει μέτρα τα οποία θα πρέπει να έχουν 
υπόψη τους τα ΑΕΙ, συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματος αποζημίωσης των 
θυμάτων εγκληματικών πράξεων και της 
πανευρωπαϊκής εντολής προστασίας.

chevron-circle-right Στόχος 5.2: Εξάλειψη κάθε μορφής 
βίας κατά όλων των γυναικών και των 
κοριτσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένης της 
σωματεμπορίας, της σεξουαλικής και 
άλλων μορφών εκμετάλλευσης.

Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

1993 βασίστηκε στην CEDAW αναγνωρίζοντας 
τον τρόπο με τον οποίο η ΒΒΦ αποτελεί τόσο 
εκδήλωση της ανισότητας των φύλων όσο και 
ένας τρόπος διαιώνισης των διακρίσεων, της 
ανισότητας και της αδικίας μεταξύ φύλων.

Η Διακήρυξη ορίζει τη βία κατά των γυναικών 
ως «κάθε πράξη ΒΒΦ η οποία επιφέρει ή είναι 
πιθανό να επιφέρει σωματική, σεξουαλική, 
ψυχολογική βλάβη ή πόνο σε γυναίκες». 
Αναφέρεται ότι «η βία κατά των γυναικών 
είναι μια εκδήλωση ιστορικά άνισων σχέσεων 
εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες 
οδήγησαν στην κυριαρχία και τη διάκριση των 
γυναικών από τους άντρες και στην πρόληψη 
της πλήρους ανέλιξης των γυναικών».

Στη συνέχεια η Τέταρτη Παγκόσμια 
Διάσκεψη για τις Γυναίκες του 1995 και η 
Διακήρυξη του Πεκίνου και η Πλατφόρμα 
Δράσης επικεντρώθηκαν επίσης στην 
εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των 
γυναικών, καλώντας τα κράτη, τους διεθνείς 
οργανισμούς και τις ΜΚΟ για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
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Ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη σεξουαλική βία και 
παρενόχληση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σε μελέτη που διενεργήθηκε στην 
επικράτεια πέντε ευρωπαϊκών χωρών 
το 47% έως το 68% των φοιτητριών 
ανέφεραν ότι ένιωσαν σεξουαλική 
παρενόχληση, μέσω προφορικών 
είτε απειλητικών ανεπιθύμητων 
σεξουαλικών προτάσεων κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους.6

68 %

Στη Σκωτία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
το 7% των φοιτητριών είχαν υποστεί 
σοβαρή σεξουαλική κακοποίηση και 
το 68% είχε υποστεί παρενόχληση, 
όπως μεταξύ άλλων ανεπιθύμητη 
επαφή, επίδειξη γυμνού σώματος και 
ανεπιθύμητα σεξουαλικά σχόλια.8

7 %

Στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο 
το 2% των ατόμων που βίωσαν 
σεξουαλική βία αισθάνθηκαν ότι 
μπορούσαν να το καταγγείλουν στο 
πανεπιστήμιο και ικανοποιημένα 
από τη διαδικασία καταγγελίας.10

2 %

Στην Ιρλανδία η Έκθεση Δραστηριοτήτων 
της Εθνικής Μονάδας Τραύματος 
Σεξουαλικής Επίθεσης (SATU) του 2015 
κατέγραψε ότι μεταξύ των 685 ατόμων 
που υπέστησαν βιασμό ή σεξουαλική 
κακοποίηση, το 92% των ασθενών ήταν 
γυναίκες και το 45% των ασθενών 
παρουσιάστηκαν ως φοιτήτριες12

92 %

Μία στις 4 νεαρές γυναίκες έχουν υποστεί 
μη εμφανή παρακολούθηση ή σεξουαλική
παρενόχληση στο διαδίκτυο 
τουλάχιστον μία φορά.11

Male Male Male Male
Σε πανεπιστημιούπολη της 
Ισπανίας 62% των φοιτητών/τριών 
έχουν υπάρξει μάρτυρες ή έχουν 
βιώσει κάποια μορφή ΒΒΦ.7

62 %

Στην Ιρλανδία το 11% των φοιτητριών 
είχαν υποστεί ανεπιθύμητη 
σεξουαλική επαφή, ενώ το 5% ήταν 
επιζήσασες βιασμού, με επιπλέον 3% 
επιζήσασες απόπειρας βιασμού.9

11 %
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Συνολικό πλαίσιο για 
πανεπιστημιουπόλεις 

Υπάρχει μια σειρά από νέα πλαίσια 
για την αμφισβήτηση της ΣΒΠ στα 
ΑΕΙ. Η κοινή δομή περιλαμβάνει:

Προσεγγίσεις σε επίπεδο ιδρύματος
• Προσέγγιση σε επίπεδο ιδρύματος της ανάπτυξης 

πολιτικών και διαδικασιών για την αντιμετώπιση 
περιστατικών ΣΒΠ κατά φοιτητριών.

• Συμμετοχή των Φοιτητικών Συλλόγων 
στην ανάπτυξη, τη διατήρηση και την 
αναθεώρηση όλων των στοιχείων για 
την ανταπόκριση μεταξύ ιδρυμάτων.

• Τακτική αξιολόγηση παρεμβάσεων και πολιτικών.
• Δημιουργία ενός κλαδικού οργάνου 

εκπροσώπησης για την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον τρόπο 
χειρισμού πειθαρχικών ζητημάτων που μπορούν 
επίσης να αποτελούν ποινικά αδικήματα.

• Εξασφάλιση της συμμετοχής στην ηγεσία 
για την επέλευση πολιτισμικών αλλαγών.

Πρόληψη
• Υιοθέτηση ενός προγράμματος με βάση 

αποδεικτικά στοιχεία που θα επιδιώκει 
την πολιτισμική αλλαγή των κανόνων, 
των πεποιθήσεων και των αξιών που 
συμβάλλουν στη σεξουαλική βία.

• Κατάρτιση συμφωνιών σύμπραξης μεταξύ 
φοιτητών/τριών και πανεπιστημίου.

• Ενσωμάτωση μιας προσέγγισης μηδενικής 
ανοχής σε όλες τις θεσμικές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
για το Ανθρώπινο Δυναμικό (HR).

Παρέμβαση/Ανταπόκριση
• Εξασφάλιση ότι στην πανεπιστημιούπολη 

θα διατίθενται ποικίλες και 
δημοσιοποιημένες μέθοδοι υποστήριξης 
για επιζήσαντες/επιζήσασες.

• Δημιουργία μιας σαφούς, προσβάσιμης και 
αντιπροσωπευτικής διαδικασίας δημοσιοποίησης 
και ανταπόκρισης για περιστατικά 
σεξουαλικής βίας και βιασμούς, καθώς και 
ενός κεντρικού συστήματος καταγγελιών.

• Παροχή κατάρτισης στο προσωπικό

• Ανάπτυξη και διατήρηση συνεργασιών με 
τοπικές εξειδικευμένες υπηρεσίες.

• Δημιουργία και διατήρηση ισχυρών 
δεσμών με τις τοπικές αστυνομικές 
αρχές και υπηρεσίες περίθαλψης.

Ακούγοντας την 
πανεπιστημιούπολη: οι 
ομάδες εστίασης και η 
διερεύνηση συμπεριφορών 
με σκοπό τη δέσμευση.

Εκτός από τη συχνή κατάρτιση αναφορών 
για δεδομένα ΣΒΠ, οι ομάδες εστίασης 
αποτέλεσαν τον κύριο μηχανισμό συλλογής 
πληροφοριών του προγράμματος ESHTE, 
συμβουλεύοντας και διαμορφώνοντας το 
Πρακτικό Εγχειρίδιο, την εκστρατεία «It Stops 
Now» και την ανάπτυξη διδακτικών ενοτήτων 
για την κατάρτιση του προσωπικού. Οι ομάδες 
εστίασης χρησιμοποίησαν ως προσέγγιση την 
κοινοτική ανάπτυξη. Έτσι στράφηκε η προσοχή 
των ενδιαφερομένων στη διερεύνηση των 
συμπεριφορών, των εμπειριών, των προκλήσεων 
και των ευκαιριών τους σε σχέση με την 
αντιμετώπιση της ΣΒΠ στο περιβάλλον των ΑΕΙ.

Οι ομάδες εστίασης διευκολύνθηκαν από τους 
οργανωτικούς εταίρους του ESHTE, με την 
υποστήριξη των εταίρων των ΑΕΙ. Συνολικά 
12 ΑΕΙ από όλη την Κύπρο, τη Λιθουανία, την 
Ιρλανδία και τη Σκωτία συμμετείχαν σε 25 
χωριστές ομάδες εστίασης με το προσωπικό 
και τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.13 Ομάδες 
εστίασης δημιουργήθηκαν μέσω δομημένων 
ερωτηματολογίων με αποτέλεσμα τις ομαδικές 
συζητήσεις. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες/ουσες 
είχαν τη δυνατότητα να διερευνήσουν σχετικά 
θέματα που αφορούσαν ειδικά το ίδρυμά τους.

Οι ομάδες εστίασης εξέτασαν το ζήτημα της ΣΒΠ 
χρησιμοποιώντας ένα συνολικό πλαίσιο για τις 
πανεπιστημιουπόλεις, το οποίο κάλυπτε τα εξής:
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3. Τριτοβάθμια Πρόληψη 
| Θεσμικά Πλαίσια.
• Γνωριμία με το προσωπικό 

του ΑΕΙ ή τις φοιτητικές 
ομάδες που εργάζονται 
για το ζήτημα της ΣΒΠ.

• Διαπανεπιστημιακά πλαίσια.
• Κρατικά πλαίσια.

1. Πρωτοβάθμια Πρόληψη | 
Πολιτισμός, Εκπαίδευση και 
Εκστρατείες.
• Γνώση των περιστατικών 

ΣΒΠ εντός του ΑΕΙ (εντός και 
εκτός πανεπιστημιούπολης).

• Ευαισθητοποίηση για τυχόν 
εκστρατείες ή πρωτοβουλίες 
αντιμετώπισης της ΣΒΠ από 
το ΑΕΙ ή άλλους φορείς.

• Κατανόηση του νομικού 
πλαισίου της ΣΒΠ.

2. Δευτεροβάθμια Πρόληψη 
| Θεσμική Ανταπόκριση 
και Υποστήριξη.
• Γνώση των πολιτικών, των 

διεργασιών, των ανθρώπων 
και των διαδικασιών.

• Ρόλος των εξωτερικών 
φορέων (όπως η αστυνομία).

• Διαθέσιμη κατάρτιση.

Χώρα Αριθμός ομάδων 
εστίασης 
προσωπικού του 
ΑΕΙ

Αριθμός 
συμμετεχόντων/
ουσών του 
προσωπικού του 
ΑΕΙ

Αριθμός 
φοιτητικών 
ομάδων εστίασης

Αριθμός 
συμμετεχόντων/
ουσών φοιτητών/
τριών

Κύπρος 1 9 2 12

Λιθουανία 1 16 1 19

Ιρλανδία 6 31 1014 118

Σκωτία 2 9 2 12

 ß Επισκόπηση των ευρημάτων 
των ομάδων εστίασης 

Για τη συντριπτική πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων/ουσών στις ομάδες εστίασης 
αυτή ήταν η πρώτη φορά που ζητήθηκε η γνώμη 
τους σχετικά με τη ΣΒΠ στο πλαίσιο του ΑΕΙ. 
Παρά τις διαφορετικές νομοθετικές διατάξεις 
και τα πολιτικά πλαίσια μεταξύ Ιρλανδίας, 
Σκωτίας, Κύπρου και Λιθουανίας, το μεγαλύτερο 
μέρος των ζητημάτων που εντοπίστηκαν 
από το προσωπικό και τους/τις φοιτητές/
φοιτήτριες ήταν παρόμοιο. Σε ορισμένες ομάδες 
εστίασης εγέρθηκε ένα ευρύτερο ζήτημα περί 
ισότητας φύλων σε σχέση με την παρενόχληση. 
Μέλος του προσωπικού δήλωσε ότι «υπάρχει 
μια παράδοση εντός του ιδρύματος που είναι 
προβληματική όσον αφορά τις γυναίκες», ενώ 
κάποιο άλλο μέλος σχολίασε ότι «το γυναικείο 
προσωπικό αισθάνεται αποδυναμωμένο σε σχέση 

με μια σειρά θεμάτων, όπως η παρενόχληση 
και το μισθολογικό χάσμα». Ήταν σαφές για 
μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων/ουσών ότι 
η ΣΒΠ δεν απευθύνεται μόνο σε φοιτητές/
φοιτήτριες αλλά θα πρέπει να προσεγγιστεί 
με μία ευρεία κοινοτική εφαρμογή. Εν γένει 
συμφωνήθηκε ότι η δράση των ιδρυμάτων δεν 
ήταν αρκετή για την αντιμετώπιση της ΣΒΠ.

 ß Η συχνότητα της σεξουαλικής βίας 

Όλες οι ομάδες εστίασης είχαν λάβει γνώση 
περιστατικών ΣΒΠ στην κοινότητα του ΑΕΙ τους. 
Τα εν λόγω περιστατικά κυμαινόταν από τον 
βιασμό, την μη εμφανή παρακολούθηση, την κρυφή 
κινηματογράφηση και φωτογράφηση μέχρι τη 
διαδικτυακή παρενόχληση και τις ανεπιθύμητες 
σεξουαλικές προτάσεις. Τα περισσότερα από τα 
περιστατικά που αναφέρθηκαν σχετίζονταν με 
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εμπειρίες φοιτητών/τριών –«συνέβη σε πολλούς/
ές φίλους/φίλες μου»– ενώ επισημάνθηκε 
και η ευάλωτη θέση των μεταδιδακτορικών 
που δεν κατηγοριοποιούνται εύκολα, ούτε ως 
προσωπικό ούτε ως φοιτητές/ φοιτήτριες.15 
Η πλειοψηφία των περιστατικών σεξουαλικής 
βίας που καταγγέλθηκε έλαβε χώρα σε 
διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις εκτός της 
πανεπιστημιούπολης, ενώ η διαδικτυακή 
σεξουαλική παρενόχληση τέθηκε ως αυξανόμενο 
πρόβλημα για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες. 
Εκ μέρους κάποιων συμμετεχόντων/ουσών 
υπογραμμίστηκε η σημασία των πρωτοβουλιών 
κατά τον πρώτο χρόνο, προκειμένου να 
καθορίσουν τις αναμενόμενες συμπεριφορές. 
Στην πλειοψηφία των ομάδων εστίασης 
δεν αναφέρθηκαν περιστατικά ΣΒΠ κατά 
του προσωπικού, αλλά όταν αναφέρθηκαν, 
διατυπώθηκαν ως σοβαρό πρόβλημα.

Υπάρχει συναίνεση μεταξύ σχεδόν 
όλων των ομάδων ότι:

• Τα ΑΕΙ έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό 
ρόλο για την αντιμετώπιση της κουλτούρας της 
ΣΒΠ, αλλά απέτυχαν να ανταποκριθούν επαρκώς 
σε ζητήματα ΣΒΠ.

• Υπήρξε έλλειψη σαφούς πλαισίου (π.χ. ισότητα 
των φύλων) για την αντιμετώπιση της ΣΒΠ στα 
ιδρύματα.

• Το προσωπικό και οι φοιτητές/φοιτήτριες είχαν 
άγνοια της εγκληματικής φύσης των μορφών 
συμπεριφοράς ΣΒΠ.

• Υπήρξε έλλειψη συγκεκριμένων πολιτικών και 
διαδικασιών σχετικά με τη ΣΒΠ.

• Δεν υπήρχε γενική κατάρτιση για το προσωπικό, 
αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των 
καταγγελθέντων περιστατικών και δεν υπήρχαν 
σαφείς παραπομπές σε πρόσθετες υπηρεσίες για 
τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που έκαναν τις 
καταγγελίες.

• Ορισμένες συμπεριφορές ΣΒΠ έχουν 
«κανονικοποιηθεί» και συνεπώς δεν 
αναγνωρίζονται πάντοτε ως ΣΒΠ.

• Η ρητορική της επίκρισης των θυμάτων και ο 
φόβος των συνεπειών (τόσο για το ίδρυμα όσο 
και για τον/τη δράστη/δράστρια) συνθέτουν το 
ζήτημα και εμποδίζουν την αντιμετώπισή του.

Δημιουργία πολιτισμικών 
αλλαγών μέσω της ηγεσίας. 

Η αντιμετώπιση της ΣΒΠ μέσω της εκάστοτε 
ηγεσίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε 
πλαισίου ισότητας των ΑΕΙ και απαιτείται 
μετασχηματιστική πολιτισμική αλλαγή για την 
εξάλειψη των εμποδίων που προβάλλονται στις 
γυναίκες και σε άλλες περιθωριοποιημένες 
ομάδες για την προώθηση της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας τους και την πλήρη 
συμμετοχή τους στην κοινότητα των ΑΕΙ.

Ένας μικρός αριθμός ιδρυμάτων ανέλαβε 
πρωτοβουλίες για την ισότητα των 
φύλων, αλλά σχεδόν κανένα δεν ανέδειξε 
την ΒΒΦ ή τη ΣΒΠ ως ζητήματα.

 ß Εισηγήσεις

• Ως κεντρικό στοιχείο της θεσμικής  
αποστολής τους, οι ιθύνοντες των 
ΑΕΙ οφείλουν να δεσμευτούν για

• την αντιμετώπιση της ΣΒΠ.
• Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ 

των φύλων και εκπροσώπηση των 
περιθωριοποιημένων ομάδων στις θέσεις 
εξουσίας και λήψης αποφάσεων των ΑΕΙ 
για την προώθηση ενός ευνοϊκού πλαισίου 
με σκοπό την πολιτισμική αλλαγή.

• Τα ΑΕΙ θα πρέπει να συμμετάσχουν σε 
ακτιβιστικές δράσεις λαϊκής βάσης 
ως κινητήρια δύναμη αλλαγής.

• Οι ιθύνοντες πρέπει να προάγουν μια νοοτροπία 
διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα εντός του 
ιδρύματος, με τη δημοσίευση δεδομένων και 
ερευνών, τη σαφή επισήμανση των δράσεων 
υποστήριξης και των πολιτικών καθώς και 
με πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης.
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Κεφάλαιο Δεύτερο

Έρευνα, συλλογή 
δεδομένων και βία με 
βάση το φύλο 
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Ευρωπαϊκά πρότυπα για τη 
συλλογή δεδομένων σχετικά 
με τη βία με βάση το φύλο

Η έρευνα και συλλογή δεδομένων είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την καταπολέμηση 
της ΣΒΠ. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE) αναγνωρίζει 
τη συλλογή δεδομένων ως βασική 
στρατηγική προτεραιότητα των κρατών 
μελών, όπως έχει επιβεβαιωθεί εκ νέου 
από τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου (ΕΣ) και τις πράξεις της ΕΕ:16

 ß Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την 
Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά 
των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας

Το άρθρο 11 απαιτεί από τα κράτη να 
«συγκεντρώσουν αναλυτικά σχετικά στατιστικά 
στοιχεία σε τακτά διαστήματα για περιπτώσεις 
κάθε μορφής βίας που καλύπτονται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης 

• να υποστηρίξουν την έρευνα στον τομέα 
όλων των μορφών βίας για να μελετήσουν 
τα βαθύτερα αίτια και αποτελέσματα, 
τα ποσοστά εμφάνισης και καταδίκης 
καθώς και την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων που λαμβάνονται για την 
εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.»

• Τα μέρη θα προσπαθήσουν να διεξαγάγουν 
έρευνες με βάση τον πληθυσμό σε τακτά 
διαστήματα για να αξιολογήσουν την εξάπλωση

• και τις τάσεις όλων των μορφών βίας.
• Θα διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα 

είναι «διαθέσιμα για το κοινό» ως 
βάση για δημόσια συζήτηση.

Η Σύμβαση προσδιορίζει τα στοιχειώδη πρότυπα 
για τη διοικητική καταγραφή δεδομένων 
σχετικά με τα θύματα και τους δράστες, ενώ 
επισημαίνει ότι οι πληροφορίες θα πρέπει 
να διαχωρίζονται σύμφωνα με το φύλο, 
την ηλικία, το είδος της βίας, τη σχέση του 
δράστη με το θύμα και τη γεωγραφική θέση

 ß Οδηγία για τα Δικαιώματα των Θυμάτων 

Το άρθρο 28 της Οδηγίας για τα Δικαιώματα 
των Θυμάτων απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
γνωστοποιούν δεδομένα που καταδεικνύουν τον 
τρόπο με τον οποίο τα θύματα εγκληματικών 
πράξεων, όπως η ΣΒΠ, έχουν πρόσβαση στα 
δικαιώματα τα οποία θεσπίζονται στην Οδηγία17 

Προκλήσεις της συλλογής 
δεδομένων βίας με βάση το φύλο

Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις όσον 
αφορά τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη 
ΒΒΦ σε επίπεδο ΕΕ. Οι εν λόγω προκλήσεις 
περιλαμβάνουν διαφορές στους νομικούς 
ορισμούς των μορφών βίας κατά των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, 
της συστηματικής έλλειψης διαχωρισμού 
των δεδομένων, της έλλειψης κοινών 
κανονιστικών συστημάτων μεταξύ των 
κλάδων (υγείας, εγκληματικότητας κλ.π.) και 
των χαμηλών επιπέδων των καταγγελιών.

Κανένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν 
έχει επίσημο νομικό ορισμό της ΒΒΦ και 
τα περισσότερα κράτη μέλη διαχωρίζουν 
τους διαφόρους τύπους της ΒΒΦ στην 
εθνική τους νομοθεσία, επισημαίνοντας 
χωριστά τον κάθε τύπο ΒΒΦ στους 
κώδικες ή τις νόμιμες διατάξεις τους.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία ανάμεσα στα 
κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τον ορισμό και 
το νομικό καθεστώς των πέντε κύριων μορφών 
ΒΒΦ που βιώνουν οι φοιτήτριες: βία από στενό 
σύντροφο, σεξουαλική κακοποίηση (εκτός του 
βιασμού), βιασμός, σεξουαλική παρενόχληση 
και μη εμφανής παρακολούθηση. Όλες αυτές 
οι προκλήσεις αντανακλώνται στις αναφορές 
για τα δεδομένα ανά χώρα της ESHTE.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελεί σημαντικό 
βήμα προόδου για τη δημιουργία καλύτερων 
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4. Η ευθύνη για την ανταλλαγή δεδομένων 
με εξωτερικούς φορείς ήταν ασαφής.

Επομένως ακόμη και όταν συλλέγονται, τα 
δεδομένα δεν συμβάλλουν στην ευρύτερη 
κατανόηση της συχνότητας του θέματος 
σε επιμέρους ιδρύματα ή διακλαδικά.

Η σημασία της συλλογής 
δεδομένων στα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι δείκτες επιτυχίας στην αντιμετώπιση της 
ΣΒΠ μπορεί να αποτελέσουν πρόκληση για 
τα ΑΕΙ, καθώς αναλαμβάνουν συντονισμένες 
προσπάθειες για την ανάπτυξη σαφών πολιτικών 
και για τη δημιουργία μιας εύκολα προσβάσιμης 
και κατανοητής διαδικασίας κατάρτισης 
καταγγελιών. Αρχικά ήταν αναμενόμενο ότι 
ο αριθμός των καταγγελιών θα αυξανόταν 
και αυτό θα αποτελούσε μια σαφή πρόκληση 
σε θεσμικό επίπεδο. Ωστόσο, οι πολιτικές 
και οι διαδικασίες που ανταποκρίνονται στα 
συλλεχθέντα δεδομένα και τα ζητήματα που 
εντοπίζονται από αυτά, θα πρέπει να οδηγήσουν 
στη μείωση της ΣΒΠ με την πάροδο του χρόνου.

Η συλλογή δεδομένων είναι απαραίτητη 
προκειμένου τα ΑΕΙ να κατανοήσουν το κατά 
πόσον οι πολιτικές τους συνδράμουν στην 
πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
βίας μέσω της τεκμηριωμένης πληροφόρησης, 
αναπτύσσοντας μια βάση δεδομένων για τον 
υπολογισμό της συντελεσθείσας προόδου. 
Τα αναλυτικά στοιχεία είναι εξαιρετικά 
σημαντικά, ιδίως για την κατανόηση των 
εμπειριών ευάλωτων ομάδων, όπως οι γυναίκες 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, οι 
γυναίκες με ειδικές ανάγκες και η κοινότητα 
LGBTQ+, συμπεριλαμβανομένων των μη 
δυαδικών φοιτητών/τριών. Οι υπάρχουσες 
περιορισμένες έρευνες δείχνουν υψηλότερα 
ποσοστά συχνότητας της σεξουαλικής βίας σε 
πιο περιθωριοποιημένες κοινότητες, ενώ οι 
στρατηγικές και οι πολιτικές πρέπει να αναλυθούν 
σύμφωνα με τις διακλαδικές εμπειρίες και 

πρακτικών σχετικά με τη συλλογή δεδομένων 
ΒΒΦ εντός της ΕΕ. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 
της Δράσης κατά της Βίας κατά των Γυναικών 
και της Ενδοοικογενειακής Βίας (GREVIO), ένα 
ανεξάρτητο όργανο εμπειρογνωμόνων που είναι 
υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
της Σύμβασης, θα καταρτίσει και θα δημοσιεύσει 
εκθέσεις αξιολόγησης των νομοθετικών και 
άλλων μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη για 
την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης. 
Η GREVIO θα εκδώσει εκθέσεις και συστάσεις 
όπου απαιτείται δράση για την εξάλειψη των 
πράξεων βίας που καλύπτονται από τη Σύμβαση. 
Η ικανοποίηση των προτύπων που έχει θέσει 
η Σύμβαση για το ζήτημα της βίας, αλλά και η 
συλλογή δεδομένων, θα αυξήσει σημαντικά την 
κατανόηση και την ικανότητά μας να εξαλείψουμε 
κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών.

Προκλήσεις της συλλογής 
δεδομένων σχετικά με τη 
βία με βάση το φύλο στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ορισμένα κοινά θέματα που σχετίζονται 
με τη συλλογή δεδομένων ΣΒΠ προέκυψαν 
από τη συνεργασία μας με τα ΑΕΙ:

1. Η συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με 
τη ΣΒΠ δεν απαιτείται συνήθως σε θεσμικό 
επίπεδο για την κατάρτιση καταγγελιών. 
Όταν απαιτούνταν, το προσωπικό και 
οι φοιτητικοί φορείς αγνοούσαν σε 
μεγάλο βαθμό αυτή την ευθύνη.

2. Στην περίπτωση που καταγράφονταν τα 
περιστατικά, συχνά δεν υπήρχε κεντρικό 
σύστημα συλλογής δεδομένων. Οι πληροφορίες 
που συλλέγονταν δεν ακολουθούσαν μια 
τυποποιημένη μορφή, έχοντας την τάση 
να παραμένουν εντός των ορίων του 
τμήματος στο οποίο συλλέχθηκαν.

3. Τα ΑΕΙ δεν είχαν εντολή να 
μοιράζονται τα δεδομένα αυτά σε 
κεντρικό ή διακλαδικό επίπεδο.
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Είναι δύσκολο να ληφθούν 
πληροφορίες σχετικά με την 
έκταση και τις συνέπειες της 
βίας κατά των γυναικών καθώς 
συχνά παραμένει κρυφή. Ως εκ 
τούτου υπάρχει μια διαρκής 
έλλειψη διαθέσιμων και 
συγκρίσιμων δεδομένων τόσο 
σε επίπεδο Κρατών Μελών 
όσο και σε επίπεδο ΕΕ, γεγονός 
που περιορίζει την κατανόηση 
της πραγματικής έκτασης της 
βίας κατά των γυναικών και τις 
συνέπειές της και εμποδίζει την 
περαιτέρω ανάπτυξη πολιτικών, 
στρατηγικών και δράσεων.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2012), 
Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την 



τα πρόσθετα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
ευάλωτες ομάδες. Πρόκληση κάθε μεμονωμένου 
ιδρύματος είναι να διασφαλίσει ότι τα σύνολα 
δεδομένων που αφορούν μειονοτικές ομάδες 
είναι αρκετά μεγάλα ώστε να καλύπτουν τη ΣΒΠ, 
πράγμα το οποίο μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα 
μέσω της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων.

Κατευθυντήρια αρχή για τη συλλογή δεδομένων 
είναι ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής κάθε 
προσώπου υποβάλλει μία καταγγελία και 
κάθε προσώπου που έχει διαπράξει ΣΒΠ. 
Πρέπει να υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα 
εχεμύθειας, περιορίζοντας τις πληροφορίες 
σε όσο το δυνατόν λιγότερους πρόσωπα. Τα 
διοικητικά δεδομένα πρέπει να είναι ανώνυμα 
και τα μέρη πρέπει να γνωρίζουν το είδος των 
πληροφοριών που συλλέγονται, τα πρόσωπα 
που έχουν πρόσβαση σε αυτά και για ποιο 
σκοπό, και το εάν καταγράφονται προσωπικές 
πληροφορίες. Τα δεδομένα που συλλέγονται 
πρέπει να είναι σχετικά και να αποτελούν μέρος 
ενός συντονισμένου πλαισίου. Όλα τα δεδομένα 
πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με τον Γενικό 
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Ενώ δεν είναι δυνατόν να αναμένεται από 
τα ΑΕΙ να συλλέγουν δεδομένα στην έκταση 
που απαιτείται από τα κράτη στο πλαίσιο της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, άκρως 
σημαντικό είναι ότι η συλλογή δεδομένων 
αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής 
τους για την αντιμετώπιση της κουλτούρας 
της ΣΒΠ εντός μιας πανεπιστημιούπολης. Στην 
πραγματικότητα η εν λόγω συλλογή και έρευνα 
δεδομένων συμβάλλουν στην πυροδότηση 
μιας εθνικής συνομιλίας για το θέμα.

Συλλογή δεδομένων

 ß Έρευνες στον φοιτητικό πληθυσμό

Οι έρευνες σε φοιτητές/φοιτήτριες αποτελούν 
σημαντική πηγή πληροφοριών, καθώς πολλοί/
ές επιζώντες/επιζήσασες σεξουαλικής βίας 
δεν καταγγέλλουν τις εμπειρίες τους.18

Οι έρευνες επιτρέπουν στα ιδρύματα 
να αντιλαμβάνονται την κουλτούρα του 
ιδρύματος, καθώς και τις υπάρχουσες 
και μελλοντικές εμπειρίες ΣΒΠ.

 ß Διοικητικά δεδομένα

Τα διοικητικά δεδομένα περιλαμβάνουν 
πληροφορίες που συλλέγονται ως μέρος των 
μηχανισμών καταγγελίας και δημοσιοποίησης. Οι 
εν λόγω πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν 
από πληθώρα πηγών του ΑΕΙ, όπως ιατρικές 
υπηρεσίες, Φοιτητικοί Σύλλογοι, ομάδες 
συμβουλευτικής και εξειδικευμένη υποστήριξη. 
Τα ΑΕΙ πρέπει να καθορίσουν τον τρόπο 
ταξινόμησης και καταγραφής των δεδομένων από 
τις εν λόγω πηγές με ασφάλεια και ευαισθησία.

 ß Καταγραφή καταγγελιών

Όταν λαμβάνει χώρα μια επίσημη καταγγελία, 
πρέπει να συλλέγονται συγκεκριμένες 
πληροφορίες σε συμμόρφωση με τον GDPR, όπως:

• η ηλικία και το φύλο τόσο του/της δράστη/
δράστριας όσο και του/της επιζώντος/
επιζήσασας και η σχέση μεταξύ τους

• άλλες σχετικές πληροφορίες –όπως 
οι ειδικές ανάγκες, η εθνικότητα ή ο 
σεξουαλικός προσανατολισμός–

• που θα επιτρέψουν την καταγραφή των 
εμπειριών των ευάλωτων ομάδων

• το κατά πόσον η επίθεση ήταν 
πρόσφατη είτε παλαιότερη.

Οι τύποι των πράξεων που θα πρέπει 
να καταγράφονται περιλαμβάνουν:

• μη εμφανή παρακολούθηση
• σεξουαλική βία
• σεξουαλική παρενόχληση
• ψυχολογική βία σεξουαλικής φύσης, 

συμπεριλαμβανομένων ενεργειών ή απειλών 
που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου

Οι έρευνες, η συλλογή δεδομένων και ο 
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σχολιασμός της ομάδας εστίασης θα πρέπει να 
συλλέγονται με ευαισθησία, λαμβάνοντας υπόψη 
τον ενδεχόμενο εκ νέου τραυματισμό του/της 
επιζώντος/επιζήσασας. Έτσι ο προσδιορισμός 
των κατάλληλων μέσων για τη συλλογή των 
πληροφοριών, καθώς και η διαθέσιμη στήριξη, 
έχουν ουσιαστική σημασία. Οι έρευνες πρέπει 
να χρησιμοποιούν ενιαία ορολογία και ίσως 
χρειαστεί να δώσουν παραδείγματα των τύπων 
της ΣΒΠ, καθώς ορισμένες συμπεριφορές έχουν 
κανονικοποιηθεί έτσι ώστε τα εμπλεκόμενα 
πρόσωπα να μην τις αναγνωρίζουν ως τέτοιες.

 ß Κατανόηση του αντίκτυπου 

Η διάσταση του φύλου θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά τη συλλογή δεδομένων σε σχέση 
με τη ΣΒΠ. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ο 
αντίκτυπος αυτού του ζητήματος τόσο για τις 
γυναίκες όσο και τους άνδρες, προκειμένου 
να μετρηθεί με ακρίβεια η συχνότητά του. 
Τα δεδομένα θα πρέπει να καταγράφουν τη 
συχνότητα εμφάνισης της ΣΒΠ, καθώς και 
της βλάβης που προκλήθηκε από τη ΣΒΠ. 
Αυτό έχει ζωτική σημασία για την κατανόηση 
της διακλαδικότητας της σεξουαλικής βίας, 
καθώς και για τη διερεύνηση του τρόπου με 
τον οποίο οι εμπειρίες διαφορετικών ομάδων 
επηρεάζονται από τα πολιτισμικά πρότυπα, καθώς 
και το πώς τα εν λόγω πρότυπα επηρεάζουν 
τη σοβαρότητα της προκληθείσας βλάβης 
και την επανάληψη της θυματοποίησης.

Υπάρχουν ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές 
βέλτιστων πρακτικών για τη συλλογή αυτών των 
δεδομένων, που αναφέρονται σε μια συλλογή 
εγγράφων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τίτλο 
«Διασφάλιση της Έρευνας και της Συλλογής 
Δεδομένων σχετικά με τη Βία κατά των 
Γυναικών και την Ενδοοικογενειακή Βία: Άρθρο 
11 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης».19
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Κεφάλαιο Τρίτο

Ενίσχυση του προσωπικού για την 
αλλαγή νοοτροπίας: κατάρτιση
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λόγω συνεδρίες παραδόθηκαν οι ενότητες 
1, 2 και 3, καθώς ήταν οι πλέον σχετικές με 
τις ανάγκες των συμμετεχόντων ιδρυμάτων. 
Συνιστάται η ολοκλήρωση μιας από αυτές τις 
ενότητες πριν από την ανάληψη των ακόλουθων 
ενοτήτων. Όλες οι διδακτικές ενότητες θα 
προσαρμοστούν στο τοπικό πλαίσιο και στις 
ιδιαίτερες ανάγκες κατάρτισης κάθε ΑΕΙ.

 ß Ενότητες 1, 2 και 3 | Σεξουαλική 
Παρενόχληση και Βία, Καταγγελία

Το προσωπικό και οι φοιτητές/
φοιτήτριες εντόπισαν τις ακόλουθες 
προτεραιότητες για την κατάρτιση ΣΒΠ: 

• Σεβασμός της εμπιστευτικότητας
• Γνώση των εσωτερικών διαδικασιών 

και των διαθέσιμων υπηρεσιών
• Ευαισθησία και επικοινωνία χωρίς 

διατύπωση υποκειμενικών κρίσεων
• Ειδική καθοδήγηση και κατάρτιση για 

τη συνεργασία με πρόσωπο που έχει 
διαπράξει ή ενδέχεται να έχει διαπράξει 
σεξουαλική βία ή/και παρενόχληση.

Οι ενότητες 1, 2 και 3 είναι ένα πρόγραμμα 
ενοτήτων σταδιακής κατάρτισης.

Για τη μετασχηματιστική πολιτισμική αλλαγή 
απαιτείται όλο το προσωπικό των ΑΕΙ να έχει 
επίγνωση των εκδηλώσεων, των επιπτώσεων 
και της σοβαρότητάς της ΣΒΠ. Ωστόσο, δεν 
απαιτείται από όλο το προσωπικό το ίδιο εύρος 
γνώσης σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης 
των καταγγελιών ή τον τρόπο υποστήριξης.

Οι ενότητες αυτές συνιστάται να παραδίδονται 
από κατάλληλο μέλος του προσωπικού των 
ΑΕΙ σε συνδυασμό, για παράδειγμα, με μια 
εξειδικευμένη υπηρεσία για τη σεξουαλική 
βία, ένα τοπικό κέντρο έκτακτης ανάγκης για 
βιασμούς (rape crisis) ή μια ομάδα για τη ΒΒΦ.

Η Ενότητα 1 αποτελεί ένα δίωρο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα κατάλληλο για όλο το προσωπικό 
των ΑΕΙ. Η εν λόγω διδακτική ενότητα μπορεί να 
εξελιχθεί και σε διαδικτυακή κατάρτιση. Ωστόσο, 
είναι πάντα προτιμότερη η φυσική παρουσία.

Τα ευρήματα των ομάδων εστίασης 

Η έλλειψη κατάρτισης για την υποστήριξη 
του προσωπικού των ΑΕΙ αναγνωρίστηκε 
ως κενό σε κάθε ίδρυμα. Μόλις ένα από τα 
δώδεκα συμμετέχοντα ΑΕΙ είχε εξειδικευμένη 
κατάρτιση προσωπικού σε σχέση με τη ΣΒΠ. Το 
καταρτισμένο προσωπικό του εν λόγω ΑΕΙ ήταν 
σε θέση να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τα μέτρα στήριξης των φοιτητών/
τριών, όπως μέτρα ασφαλείας, ρυθμίσεις 
των ακαδημαϊκών παρατάσεων, διαδικασίες 
ελαφρυντικών περιστάσεων και διατάξεις που 
διασφαλίζουν ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες 
κοινολογούνται μόνο εφόσον είναι απαραίτητο.

Δυστυχώς, για τη συντριπτική πλειοψηφία του 
προσωπικού, οι καταγγελίες των περιστατικών 
ΣΒΠ αποτελούσαν πηγή ανησυχίας και 
ένιωθαν έλλειψη αυτοπεποίθησης αναφορικά 
με τον τρόπο κατάλληλου χειρισμού. 

Διδακτικές ενότητες

Το Πρακτικό Εγχειρίδιο ESHTE περιέχει 
έξι διδακτικές ενότητες. Καταρτίστηκαν 
ως απάντηση στα κενά κατάρτισης που 
εντοπίστηκαν στις ομάδες εστίασης του 
προσωπικού και των φοιτητών/τριών και με 
στόχο την ανάπτυξη μιας πολιτισμικής αλλαγής 
«ολόκληρης της πανεπιστημιούπολης».

Οι έξι διδακτικές ενότητες καλύπτουν:

• Ενότητες 1-3 | ΣΒΠ και Καταγγελία
• Ενότητα 4 | Θεσμικές Πολιτικές και Διαδικασίες
• Ενότητα 5 | Εκστρατείες στην 

Πανεπιστημιούπολη
• Ενότητα 6 | Μετασχηματιστική Ηγεσία.

 ß Πιλοτική Κατάρτιση

Διεξήχθησαν οκτώ πιλοτικές συνεδρίες 
κατάρτισης με προσωπικό των ΑΕΙ και 
φοιτητές/φοιτήτριες στην Ιρλανδία, τη 
Σκωτία, τη Λιθουανία και την Κύπρο. Στις εν 
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Η Ενότητα 2 αποτελεί ένα επτάωρο 
πρόγραμμα κατάρτισης, κατάλληλο για το 
προσωπικό των ΑΕΙ και για τους/τις φοιτητές/
φοιτήτριες που ενδέχεται να γίνουν κοινωνοί 
καταγγελίας, ωστόσο δεν χαρακτηρίζονται 
ως εξειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης 
για περιστατικά ΣΒΠ (π.χ.ακαδημαϊκοί 
σύμβουλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λέκτορες, 
πάροχοι γενικών υπηρεσιών υγείας).

Η Ενότητα 3 αποτελεί ένα διήμερο 
πρόγραμμα κατάρτισης, κατάλληλο για 
εξειδικευμένο προσωπικό καταγγελίας 
και υποστήριξης περιστατικών ΣΒΠ. 
Τα εν λόγω πρόσωπα καθορίζονται και 
επισημαίνονται στο ίδρυμα ως μέρος των 
διαδικασιών καταγγελίας και υποστήριξης.

Στην Ιρλανδία έγιναν δύο παραδόσεις της 
Ενότητας 2, με την πρώτη συνεδρίαση να 
συμπεριλαμβάνει το προσωπικό και τα πρόσωπα 
που ασχολούνται με την υποστήριξη φοιτητών/
τριών σε τέσσερα διαφορετικά ιδρύματα. Αυτό 
αποδείχτηκε ωφέλιμο καθότι οι ομόλογοι 
διαφορετικών ιδρυμάτων μοιράστηκαν ένα 
ευρύτερο φάσμα προσεγγίσεων, επιβεβαιώνοντας 
ότι δεν είναι θέμα ενός μόνο ιδρύματος. Ωστόσο, 
η συνεδρίαση δεν έδωσε τη δυνατότητα στον 
διοργανωτή να διερευνήσει τις συγκεκριμένες 
πολιτικές ή διαδικασίες εντός του ιδρύματος. Η 
δεύτερη συνεδρίαση παραδόθηκε στο προσωπικό 
ενός ιδρύματος, γεγονός που τους επέτρεψε να 
ταυτιστούν με άλλους φορείς υποστήριξης για 
το θέμα αυτό και να προβληματιστούν σχετικά 
με τη θεσμική κουλτούρα και τις πρακτικές.

 ß Ενότητα 4 | Θεσμικές Πολιτικές και Διαδικασίες 

Η Ενότητα 4 αποτελεί ένα πεντάωρο πρόγραμμα 
κατάρτισης που θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
από το προσωπικό των ΑΕΙ που απασχολείται 
στους τομείς του Ανθρώπινου Δυναμικού, της 
έρευνας της ΣΒΠ ή των πολιτικών. Η ενότητα 
συμπεριλαμβάνει μια εμπεριστατωμένη 
προσέγγιση του τραύματος. Οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει επίσης να έχουν ολοκληρώσει τις 
Ενότητες 1, 2 ή 3, ανάλογα με την περίπτωση.

 ß Ενότητα 5 | Εκστρατείες για την Αλλαγή

Η ενότητα αυτή αποτελεί ένα πεντάωρο 
πρόγραμμα κατάρτισης που προορίζεται για 
Φοιτητικούς Συλλόγους, φοιτητικές κοινότητες 
και το προσωπικό των ΑΕΙ που έχει αρμοδιότητες 
επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.

Η κατάρτιση διερευνά τα μηνύματα της ΣΒΠ, 
το πώς λαμβάνονται υπόψη ζητήματα όπως 
η επίκριση των θυμάτων και η αποφυγή του 
εκ νέου τραυματισμού των επιζώντων/
επιζησασών, και συνεργάζεται με το φοιτητικό 
σώμα για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής 
και στοχευμένης πολιτισμικής αλλαγής.

 ß Ενότητα 6 | Ηγεσία και 
Μετασχηματιστική Αλλαγή 

Η ενότητα 6 αποτελεί ένα πεντάωρο πρόγραμμα 
κατάρτισης δίνοντας την ευκαιρία στους 
ιθύνοντες των ιδρυμάτων και των φοιτητών/
τριών να προβληματιστούν σχετικά με το 
ζήτημα της ΣΒΠ και τα πρακτικά μέτρα που 
μπορούν να εφαρμοστούν για την επέλευση μιας 
πολιτισμικής μετατόπισης εντός των ΑΕΙ. Η εν 
λόγω ενότητα μπορεί να παραδοθεί και χωριστά.
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Κεφάλαιο Τέταρτο

Πολιτικές, καταγγελίες και 
διερεύνηση της σεξουαλικής βίας 
και παρενόχλησης στα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
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• Οι πολιτικές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
και την εκδίκηση, τις απειλές και τα αντίποινα 
σε περίπτωση υποβολής μιας καταγγελίας.

• Οι πολιτικές θα δημοσιεύονται σε ευρεία 
κλίμακα, με σαφήνεια και με τρόπο που να είναι 
προσβάσιμος σε κάθε πρόσωπο.22 Θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται απλή γλώσσα, να διατίθενται 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες και σε μια ποικιλία 
γλωσσών και να είναι κατάλληλες για τα πρόσωπα 
που έχουν βιώσει μια τραυματική εμπειρία.

• Εν γένει δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
συμφωνίες μη δημοσιοποίησης. Εάν 
η συμπεριφορά των δραστών είναι 
επαναλαμβανόμενη, το ΑΕΙ δεν θα πρέπει να 
παρακρατεί τις πληροφορίες των προηγούμενων 
περιστατικών. Βασικό μέλημα θα πρέπει να είναι 
η ασφάλεια του/της επιζήσαντα/επιζήσασας και 
των άλλων μελών της ευρύτερης κοινότητας.

Δημοσιοποιήσεις  

Οι όροι «δημοσιοποίηση» και «καταγγελία» της 
ΣΒΠ μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. 
Ωστόσο, η πρόθεση και οι επιθυμίες του/
της επιζήσαντα/επιζήσασας μπορούν να τους 
διακρίνουν. Η δημοσιοποίηση σε μέλος του 
προσωπικού του ΑΕΙ μπορεί να αποσκοπεί 
στην αναζήτηση υποστήριξης ή περαιτέρω 
πληροφοριών, ενώ η καταγγελία μπορεί να 
συνεπάγεται την πρόθεση να υποβληθεί μήνυση.

Έρευνα υπέδειξε ότι τα ποσοστά καταγγελιών 
για σεξουαλική βία από φοιτητές/φοιτήτριες 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι γενικά 
χαμηλότερα από τον ευρύτερο πληθυσμό.23 

Υπάρχει μια σειρά φραγμών στις καταγγελίες των 
επιζησάντων/επιζησασών της ΣΒΠ, όπως ο φόβος 
ότι δεν θα τους/τις πιστέψουν, συναισθήματα 
ντροπής, ενοχής ή αμηχανίας, ανησυχίες σχετικά 
με την εμπιστευτικότητα, φόβοι γύρω από το 
σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και η άγνοιαγια 
το τι και εάν θα έκανε κάτι γι’ αυτό το ίδρυμα.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
ορισμένοι από αυτούς τους φραγμούς, τα 
ΑΕΙ πρέπει να λάβουν ειδικά μέτρα για τη 
διευκόλυνση της δημοσιοποίησης:

Δημιουργία πολιτισμικών 
αλλαγών: πολιτικές

Το πρόγραμμα ESHTE διαπίστωσε ότι τα ΑΕΙ 
συχνά δεν διέθεταν ολοκληρωμένη πολιτική 
για τη σεξουαλική κακομεταχείριση προς 
αντιμετώπιση της ΣΒΠ. Ανάλογα περιστατικά 
αντιμετωπίζονταν συνήθως με πολιτικές 
«Αξιοπρέπειας και Σεβασμού», οι οποίες αφορούν 
μόνο περιπτώσεις «σεξουαλικής παρενόχλησης». 
Όπως συζητήθηκε στο Πρώτο Κεφάλαιο, η ΣΒΠ 
είναι ριζωμένη στις άνισες σχέσεις εξουσίας 
και στην ανισότητα των φύλων. Λόγω της 
πολυπλοκότητας του ζητήματος απαιτούνται 
συγκεκριμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση 
των ιδιαίτερων προκλήσεων που θέτει η ΣΒΠ. 

 ß Κατευθυντήριες γραμμές για τη 
σεξουαλική βία και παρενόχληση 

• Οι πολιτικές σεξουαλικής κακομεταχείρισης 
θα πρέπει να δηλώσουν το συσχετισμό 
τους στα ευρύτερα πλαίσια των ΑΕΙ,

• τα οποία προάγουν την ισότητα των φύλων 
και την αντιμετώπιση των συμπεριφορών 
που οδηγούν σε διακρίσεις.

• Η σεξουαλική κακομεταχείριση και οι σχετικές 
πολιτικές θα πρέπει να ισχύουν για κάθε 
πρόσωπο εντός των ΑΕΙ που ενδέχεται να 
βιώσει ή να διαπράξει ΣΒΠ, ανεξάρτητα από 
το αν το περιστατικό ή η συμπεριφορά συνέβη 
εντός ή εκτός της πανεπιστημιούπολης.

• Οι πολιτικές για τη σεξουαλική κακομεταχείριση 
θα πρέπει να αποσαφηνίζουν τη φύση της 
ΣΒΠ και να περιέχουν έναν ενδεικτικό 
κατάλογο παραδειγμάτων: ανεπιθύμητη 
σεξουαλική συμπεριφορά, ανεπιθύμητη 
επαφή, διάδοση άσεμνου σεξουαλικού υλικού 
στο διαδίκτυο ή σε κείμενο, αφίσες κ.λπ.

• Οι πολιτικές θα πρέπει να αποφεύγουν μια 
γλώσσα που υποβαθμίζει τη συμπεριφορά (π.χ. 
να την αναφέρει ως «ενόχληση»), να κάνει ηθικές 
κρίσεις (π.χ. να αναφέρεται σε «προσβολές») 
ή να προβαίνει σε ψυχολογική υποτίμηση 
(π.χ. να αναφέρεται σε «εξευτελισμό»)20

• Το κριτήριο του τι συνιστά ΣΒΠ θα πρέπει να είναι 
το κατά πόσον η συμπεριφορά ήταν ανεπιθύμητη21
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κατηγορούμενου προσώπου, εάν η καταγγελία 
παραμένει ανώνυμη. Ενώ ο μηχανισμός αυτός 
απαιτεί προσεκτική διαχείριση, έχει αποδειχθεί 
επιτυχής με διάφορους τρόπους, καθώς:

• Δίνει φωνή σε όσους/όσες έχουν βιώσει 
ΣΒΠ αλλά δεν αισθάνονται ότι μπορούν 
ή/και θέλουν να την καταγγείλουν.

• Ειδοποιεί τα ΑΕΙ για την έκταση και τη 
συχνότητα της ΣΒΠ εντός του ιδρύματος.

• Μπορεί να εντοπίσει την κατ’ εξακολούθηση 
προβληματική συμπεριφορά έτσι ώστε 
το ΑΕΙ να μπορεί να λάβει μέτρα, να κάνει 
ενημερώσεις ή να λάβει άλλες πρωτοβουλίες 
για να διορθώσει την εν λόγω συμπεριφορά.

• Μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για 
την εμπιστοσύνη μεταξύ των επιζησάντων/
επιζησασών και του ΑΕΙ, ενώ μπορεί να οδηγήσει 
στην υποβολή επίσημων καταγγελιών.

• Αναπτύσσει μια «κουλτούρα 
καταγγελίας» εντός του ιδρύματος.

 ß Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν καταγγελίες

• Τα άτομα με αυτή τη θέση πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισμένα και κατάλληλα καταρτισμένα 
μέλη του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης 
της φοιτητικής πρόνοιας. Τα πρόσωπα που 
είναι υπεύθυνα για τις καταγγελίες θα πρέπει 
να προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα φύλων 
και διαφορετικών υπόβαθρων, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι επιζήσαντες/επιζήσασες 
μπορούν να επιλέξουν μεταξύ προσώπων 
ώστε να αισθανθούν άνετα μαζί τους.

• Η στήριξη από συνομήλικους/ες  διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ΣΒΠ εντός 
των ιδρυμάτων, αλλά δεν πρέπει να αντικαταστήσει 
το εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό 
καθώς και τη φοιτητική πρόνοια εντός του ΑΕΙ, για 
μια δομή υποβολής καταγγελιών και υποστήριξης.

• Τα πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτές τις 
θέσεις θα διαθέτουν ένα πλαίσιο στήριξης 
για την αποτελεσματική άσκηση των 
καθηκόντων τους, όπως μεταξύ άλλων 
τη διαρκή κατάρτιση και εποπτεία.

• Τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις καταγγελίες 
πρέπει να δείχνουν τη δέουσα σοβαρότητα, να 
ακούνε και να παρέχουν πρακτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις επιλογές του/της επιζήσαντα/

 ß Υποστήριξη της δημοσιοποίησης μέσω 
εμπεριστατωμένης προσέγγισης του τραύματος

Η παροχή μιας θετικής αρχικής ανταπόκρισης 
σε επιζήσαντες/επιζήσασες που δημοσιοποιούν 
περιστατικά ΣΒΠ είναι ζωτικής σημασίας, 
καθώς προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας. 
Έτσι οι επιζήσαντες/επιζήσασες ενδέχεται να 
εμπλακούν περαιτέρω και να συνεργαστούν με 
το ΑΕΙ για την αντιμετώπιση τυχόν αναγκών 
σε θέματα ασφάλειας και υποστήριξης. 
Αντιστρόφως, αντιδράσεις όπως η δυσπιστία 
ή ο σκεπτικισμός ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, όπως 
η αυτοενοχοποίηση, ο επαναλαμβανόμενος 
τραυματισμός και η απαγκίστρωση.

Κάθε άτομο ενδέχεται να αντιδράσει διαφορετικά 
στο τραύμα και τις εμπειρίες του. Δεν υπάρχει 
σωστός ή λανθασμένος τρόπος αντίδρασης 
των  επιζησάντων/επιζησασών στη ΣΒΠ. 
Κάποια πρόσωπα μπορεί να θέλουν να την 
καταγγείλουν στην αστυνομία, άλλα μπορεί 
να θέλουν να παρακολουθήσουν συνεδρίες 
συμβουλευτικής υποστήριξης, ενώ κάποια 
μπορεί να χρειάζονται χρόνο για να αισθανθούν 
ότι είναι έτοιμα να λάβουν αποφάσεις. Μετά τη 
δημοσιοποίηση της ΣΒΠ κάθε περαιτέρω βήμα 
ή σύσταση θα πρέπει να γίνεται μόνο με την 
πλήρη ενημέρωση και συγκατάθεση του ατόμου, 
εξασφαλίζοντας του ότι μπορεί να αποκαλύψει 
μόνο αυτά που επιθυμεί. Οι επιζώντες/
επιζήσασες θα πρέπει να ενημερώνονται 
για το εύρος της εμπιστευτικότητας.

 ß Ανώνυμη καταγγελία  

Ορισμένα ΑΕΙ, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
εισήγαγαν διαδικασίες ανώνυμης καταγγελίας. 
Οι εν λόγω διαδικασίες είναι κατά βάση 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες που επιτρέπουν 
στα άτομα να προβούν σε ανώνυμη καταγγελία 
για μια σειρά συμπεριφορών, όπως η ΣΒΠ στο 
ΑΕΙ. Σε περίπτωση ανώνυμης καταγγελίας 
το ίδρυμα δεν μπορεί να ασκήσει πειθαρχικά 
μέτρα, καθώς το καταγγέλλον πρόσωπο πρέπει 
να δώσει το όνομά του για να προχωρήσει η 
διαδικασία. Το σύστημα καταγγελιών μπορεί 
να αφαιρέσει τα στοιχεία αναγνώρισης ενός 
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δίαυλοι παραπομπής σε εξωτερικούς παρόχους 
ώστε να εξασφαλιστεί συνεχής μέριμνα.

• Υπάρχει καθήκον μέριμνας για την παροχή 
υποστήριξης σε άτομα εντός του ΑΕΙ 
που κατηγορούνται για ΣΒΠ. Ωστόσο, 
όπου υπάρχουν μικρές ομάδες παροχής 
συμβουλών, είναι σκόπιμο να γίνει παραπομπή 
σε εξωτερικούς φορείς για την αποφυγή 
σύγκρουσης συμφερόντων και για να μειωθεί 
η πιθανότητα περαιτέρω ανεπιθύμητης 
επαφής μεταξύ του/της κατηγορούμενου/
ης και του/της καταγγέλλοντος/ουσας. 

Πολιτισμική αλλαγή: διαδικασίεςa

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον 
εμπιστοσύνης αναφορικά με τη δυνατότητα 
των ΑΕΙ να αντιμετωπίσουν τη ΣΒΠ, οι 
δημοσιοποιήσεις, οι αναφορές, οι καταγγελίες 
και οι διαδικασίες έρευνας θα πρέπει να 
είναι σαφείς, δίκαιες και διαφανείς και να 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την 
αποφυγή κάθε σύγκρουσης συμφερόντων.

Τα χρονικά όρια εντός των οποίων μπορεί να 
υποβληθεί μια καταγγελία για ΣΒΠ θα πρέπει 
να είναι εύλογα.24 Θα πρέπει να αναγνωριστούν 
οι προκλήσεις της διαδικασίας καταγγελίας 
σχετικά με αυτό το θέμα και να γίνει πρόβλεψη 
για την τήρηση ιστορικού, όπου ενδείκνυται. 

 ß Εξισορρόπηση Δικαιωμάτων μεταξύ 
του προσώπου που καταγγέλλει και 
αυτού που κατηγορείται σε σχέση με 
την «εμπειρία του θύματος»

Όταν τόσο το πρόσωπο που καταγγέλλει όσο 
και αυτό που κατηγορείται ανήκουν στο ίδιο 
ίδρυμα μπορεί να προκύψουν ποικίλες δυσκολίες 
κατά τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, 
της ασφάλειας και της δίκαιης μεταχείρισης 
και των δύο μερών σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας. Οι ομάδες εστίασης της ESHTE 
ανέφεραν ότι το προσωπικό τάχθηκε έντονα 
υπέρ της παροχής μιας πιο στιβαρής νομικής 
καθοδήγησης σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους.

επιζήσασας και, εάν είναι επιθυμητό, την 
περαιτέρω παραπομπή σε αρμόδιο φορέα.

• Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν επιλογές 
υποβολής καταγγελιών, τόσο εσωτερικά όσο 
και στην αστυνομία, καθώς και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες υποστήριξης, είτε στο πλαίσιο του 
ιδρύματος είτε από εξωτερικούς οργανισμούς.

• Τα όρια εμπιστευτικότητας θα τηρούνται και 
να χορηγείται η άδεια του/της επιζήσαντα/
επιζήσασας σε περίπτωση που στοιχεία 
ταυτοποίησης πρέπει να διαβιβαστούν σε τρίτους.

• Τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις καταγγελίες 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα 
ευτελίζουν ούτε θα υποβαθμίζουν την 
εμπειρία του/της επιζήσαντα/επιζήσασας, 
χαρακτηρίζοντας, για παράδειγμα, την εμπειρία 
σεξουαλικής παρενόχλησής τους ως «μια 
ενόχληση» ή χρησιμοποιώντας φράσεις 
όπως «τουλάχιστον δεν τραυματιστήκατε» 
ή «αυτή είναι μια συνήθης εμπειρία».

• Τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις καταγγελίες θα 
πρέπει να αποφεύγουν σχόλια και την επίκριση 
των θυμάτων, με ερωτήσεις όπως «πόσο αλκοόλ 
είχατε καταναλώσει» ή αδιάκριτες ερωτήσεις ως 
προς τη φύση της σχέσης τους με τον δράστη ή 
οποιαδήποτε προηγούμενη σεξουαλική επαφή.

• Τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις καταγγελίες 
θα πρέπει να αποφεύγουν τυχόν υποθέσεις ως 
προς την ταυτότητα φύλου του προσώπου ή του 
δράστη, το πώς πιστεύουν ότι ο/η επιζήσας/
επιζήσασα θα πρέπει να παρουσιαστεί ως 
«θύμα» ή το πώς ο/η επιζήσας/επιζήσασα 
χαρακτηρίζει την εμπειρία του/της. Η γλώσσα που 
χρησιμοποιεί ο/η επιζήσας/επιζήσασα θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται και από τον αποδέκτη της 
καταγγελίας. Είναι πιθανό ότι το πρόσωπο δεν θα 
χαρακτηρίσει την εμπειρία του ως «σεξουαλική 
παρενόχληση», «σεξουαλική κακοποίηση», 
«βιασμό» ή «μη εμφανή παρακολούθηση».

 ß Κατευθυντήριες γραμμές για τις 
υπηρεσίες υποστήριξης

• Οι υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. συμβουλευτικές 
υπηρεσίες) θα πρέπει να εξειδικεύονται 
στην αντιμετώπιση της ΣΒΠ.

• Εάν το ίδρυμα δεν διαθέτει εξειδικευμένες 
υπηρεσίες υποστήριξης ούτε επαρκείς 
πόρους για την ικανοποίηση των αναγκών 
των προσώπων, συνιστάται να αναπτυχθούν 

33

It 
St

op
s 

N
ow

 Π
ρα

κτ
ικ

ό 
Εγ

χε
ιρ

ίδ
ιο



2. Ισότητα  
Οι πολιτικές και οι διαδικασίες σχετικά με 
τις έρευνες για τη ΣΒΠ θα πρέπει να είναι 
σαφείς για το πρόσωπο που καταγγέλλει 
και που κατηγορείται. Κατά τη διάρκεια των 
ερευνών θα παρέχεται επαρκής σχολιασμός 
των πληροφοριών και στα δύο μέρη. Θα πρέπει 
να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε εκπροσώπηση 
και δυνατότητα προσβολής της απόφασης.

3. Προθεσμία 
Μετά την υποβολή της καταγγελίας η 
ερευνητική διαδικασία θα διεξάγεται 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Και 
τα δύο μέρη θα ενημερώνονται σχετικά 
με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
αναμένεται να διεξαχθεί η έρευνα.

4. Εμπιστευτικότητα 
Αμφότερα τα μέρη έχουν δικαίωμα προστασίας 
και οι πληροφορίες θα κοινοποιούνται 
μόνο σε συναφή πρόσωπα που οφείλουν 
να τις γνωρίζουν. Αυτό θα επισημαίνεται 
σαφώς και στο πρόσωπο που καταγγέλλει 
και σε αυτό που κατηγορείται.

5. Διεξοδικότητα 
Όλες οι έρευνες θα πρέπει να διεξάγονται 
διεξοδικά. Ο/Η καταγγέλλων/ουσα 
δικαιούται να ζητήσει να μην κινηθεί κάποια 
διαδικασία και να μη συμμετέχει στις 
έρευνες και την πειθαρχική διαδικασία.

Ωστόσο, είναι σημαντικό το να διασφαλίζεται 
ότι το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία 
δεν θα αντιμετωπιστεί με καχυποψία ή 
δυσπιστία και ότι οι ανάγκες του για ασφάλεια 
και υποστήριξη δεν εξαρτώνται από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ερευνών. Επίσης 
μπορεί να αναδύονται ζητήματα ασφάλειας σε 
σχέση με την ανταπόκριση της κοινότητας του 
ΑΕΙ προς το πρόσωπο που καταγγέλλει όσο 
και αυτό που κατηγορείται για το αδίκημα.

Η κατάρτιση οριστικού νόμιμου εγγράφου 
υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος 
ESHTE. Ωστόσο, συνιστάται η ανάπτυξη νομικής 
καθοδήγησης, παρόμοια με τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές της δικηγορικής εταιρείας Pinsent 
Masons, σε κάθε εθνικό ή περιφερειακό 
νομοθετικό πλαίσιο, που θα καθορίζει με 
σαφήνεια ποιες κατευθυντήριες αρχές θα πρέπει 
να τηρούν τα ΑΕΙ και θα περιέχει πρακτικά 
παραδείγματα και περιπτωσιολογικές μελέτες.25

Στο εν λόγω εγχείρημα πρέπει να είναι 
επικεφαλής ένας συντονιστικός ή κρατικός 
εθνικός φορέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς 
θα πρέπει να υπάρχει μια συνεκτική προσέγγιση 
και ένας μηχανισμός ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των ΑΕΙ.

 ß Κατευθυντήριες αρχές σε σχέση 
με τις διαδικασίες έρευνας

1. Αναλογικότητα 
Οι κυρώσεις, τα προσωρινά μέτρα, τα 
σχέδια ασφάλειας κ.λπ. θα πρέπει να είναι 
εύλογα και ανάλογα με το αντικείμενο της 
έρευνας. Υπάρχει μια πολιτισμική τάση 
να ελαχιστοποιείται η βλάβη της ΣΒΠ και 
να δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στις 
δυνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν 
οι καταγγελίες ή οι κυρώσεις για το πρόσωπο 
που κατηγορείται, είτε προσωπικά είτε 
στην καριέρα του ή στις σπουδές του. Τα 
πρόσωπα που συμμετέχουν στις εσωτερικές 
διαδικασίες των ΑΕΙ σε σχέση με τη ΣΒΠ θα 
πρέπει να καταρτίζονται κατάλληλα ώστε να 
αντιμετωπίζουν με ευαισθησία τα εν λόγω 
ζητήματα και να διασφαλίζουν αμεροληψία 
για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
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ευημερία του/της επιζήσαντα/επιζήσασας και 
της κοινότητας του ΑΕΙ, κατά περίπτωση.

 ß Το πόρισμα της ποινικής διαδικασίας 

Όταν ο/η κατηγορούμενος/η έχει καταδικαστεί για 
κάποιο ποινικό αδίκημα, μπορεί να γίνει επίκληση 
του γεγονότος για να συσταθεί πειθαρχικό 
παράπτωμα και να επιβληθούν κυρώσεις από 
το ΑΕΙ, εάν και εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Εάν ο κατηγορούμενος αθωωθεί για κάποιο 
ποινικό αδίκημα, το ίδρυμα μπορεί να συνεχίσει 
την άσκηση πειθαρχικών μέτρων, εάν υπάρχουν 
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι η συμπεριφορά 
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με 
τις πειθαρχικές διαδικασίες του ιδρύματος. Η 
απαλλαγή του/της κατηγορούμενου/ης για κάποιο 
ποινικό αδίκημα ή η παύση της ποινικής δίωξης 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Ωστόσο, το βάρος 
που αποδίδεται από το ΑΕΙ ποικίλλει ανάλογα 
με τις περιστάσεις της κάθε περίπτωσης.

 ß Κυρώσεις

Το θεσμικό όργανο που αποφασίζει για 
τις κυρώσεις πρέπει να κατονομάζεται 
ρητά στις πειθαρχικές διαδικασίες.

Στο εν λόγω σώμα θα πρέπει να υπάρχει 
ισορροπία μεταξύ των φύλων και θα 
γνωρίζει τα ζητήματα της ΣΒΠ.

Sankcijų pavyzdžiai:
• Αποβολή
• Αναστολή
• Περιορισμοί/όροι
• Έγγραφη προειδοποίηση
• Υποχρεωτική συμμετοχή σε 

σχετικό εργαστήριο και
• Έγγραφη απολογία.24

Ποινικές υποθέσεις και εσωτερικές 
πειθαρχικές διαδικασίες

Τα ΑΕΙ πρέπει να είναι σαφή όσον αφορά τις 
διαφορές μεταξύ των εσωτερικών πειθαρχικών 
διαδικασιών και των ποινικών διαδικασιών. Ενώ 
οι πολιτικές σεξουαλικής κακομεταχείρισης 
μπορούν να περιλαμβάνουν σοβαρές εγκληματικές 
συμπεριφορές, όπως τον βιασμό, τη σεξουαλική 
κακοποίηση και τη μη εμφανή παρακολούθηση, 
μόνο το δικαστήριο είναι αρμόδιο να κρίνει ένα 
άτομο ένοχο για ποινικό αδίκημα. Η εσωτερική 
έρευνα ενός ΑΕΙ αποτελεί χωριστή διαδικασία, 
με διαφορετικού τύπου κυρώσεις. Είναι 
αποκλειστική απόφαση του/της επιζήσαντα/
επιζήσασας εάν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει 
μία ή και τις δύο διαδικασίες. Επομένως:

• Σύμφωνα με τις πειθαρχικές διαδικασίες των 
ΑΕΙ, οι εσωτερικές έρευνες περιορίζονται σε 
συμπεριφορές σεξουαλικής κακομεταχείρισης. Η 
ορολογία πρέπει να διακρίνεται από το σύστημα 
ποινικής δικαιοσύνης. Το ΑΕΙ μπορεί να κρίνει ότι 
διαπράχθηκε σεξουαλική κακομεταχείριση αλλά 
όχι, για παράδειγμα, «σεξουαλική κακοποίηση».

• Οι εσωτερικές ερευνητικές διαδικασίες 
απαιτούν λιγότερο βάρος απόδειξης από την 
κατανομή του βάρους απόδειξης στις πολιτικές 
δίκες, ενώ στις ποινικές δίκες απαιτείται 
απόδειξη «χωρίς εύλογες αμφιβολίες».

• Τα αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να 
γίνουν δεκτά στις εσωτερικές διαδικασίες 
δεν είναι αναγκαίο να ακολουθούν τους 
ποινικούς κανόνες απόδειξης.

Εάν υποβληθεί καταγγελία και η συμπεριφορά 
αποτελεί και ποινικό αδίκημα, το ΑΕΙ μπορεί 
ούτως ή άλλως να ασκήσει πειθαρχικά μέτρα. 
Εντούτοις, εάν υποβληθεί καταγγελία στην 
αστυνομία και για το ζήτημα κινηθούν ποινικές 
έρευνες, συνιστάται γενικά να λαμβάνονται 
μόνο προσωρινά μέτρα από το ΑΕΙ έως ότου 
ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία, ώστε 
να μην προδικάζεται η ποινική έρευνα. Τα 
προσωρινά μέτρα και οι κυρώσεις θα πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη κάθε αξιολόγηση 
κινδύνου, καθώς και την ασφάλεια και την 
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Κατάθεση του προσώπου που 
καταγγέλλει, του προσώπου που 
κατηγορείται και των μαρτύρων

 ß  Διατάξεις κατά τη διάρκεια της κατάθεσης

• Οι καταγγελίες και η πειθαρχική διαδικασία 
πρέπει να επεξηγούνται πλήρως τόσο 
στον/στην καταγγέλλοντα/ουσα όσο 
και στον/στην κατηγορούμενο/η.

• Δεδομένης της ευαίσθητης φύσης της ΣΒΠ, 
τόσο το πρόσωπο που κατηγορείται όσο και 
αυτό που υποβάλλει την καταγγελία μπορούν να 
συνοδεύονται από ένα άτομο υποστήριξης και θα 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες εσωτερικές 
και εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης.

• Το πρόσωπο που κατηγορείται δεν έχει δικαίωμα 
να έρθει αντιμέτωπο με το πρόσωπο που 
καταγγέλλει και το δε δεν πρέπει να παρίσταται 
στην ίδια συνεδρία με το μεν ούτε χρειάζεται να 
συμμετάσχει στη διαδικασία, εάν το επιθυμεί.

• Οι μάρτυρες θα πληροφορηθούν για 
την ουσία της κατηγορίας, αλλά δεν 
χρειάζεται να λάβουν περισσότερες 
πληροφορίες από ό,τι είναι απαραίτητο.

• Αμφότερα τα μέρη έχουν τη δυνατότητα 
να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία 
στην προτιμώμενη γλώσσα τους και θα 
υπάρχει ένας διερμηνέας, εάν απαιτείται.

• Ο/Η ερευνητής/ερευνήτρια θα έχει 
λάβει κατάρτιση αναφορικά με την 
εμπεριστατωμένη προσέγγιση του τραύματος 
και της ΣΒΠ. Θα εξηγηθεί με ευαισθησία 
και στα δύο μέρη το είδος των ερωτήσεων 
που θα τεθούν, οι σκοποί τους και ο τρόπος 
εξέτασης των εν λόγω πληροφοριών.

• Η πολιτική αντιμετώπισης των αντιποίνων 
θα πρέπει να περιγραφεί στα εμπλεκόμενα 
μέρη, με επεξήγηση των μηχανισμών του 
τρόπου υποβολής μιας καταγγελίας και των 
ενεργειών που πρέπει να διεξαχθούν.

• Το πρόσωπο που διεξάγει την έρευνα θα 
τηρεί πραγματικές και αντικειμενικές 
σημειώσεις και θα αποφεύγει την προσθήκη 
απόψεων ή την υποκειμενικότητα.

Σύνοψη των συστάσεων

• Ανάπτυξη σαφών και προσιτών πολιτικών 
σε σχέση με τις διαδικασίες καταγγελιών 
ΣΒΠ, χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα.

• Παροχή κατάρτισης για το προσωπικό που 
λαμβάνει τόσο τις δημοσιοποιήσεις όσο και τις 
επίσημες καταγγελίες. Θα πρέπει να γίνεται 
σαφές ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους.

• Διασφάλιση μιας δίκαιης και αμερόληπτης 
ερευνητικής διαδικασίας. Αυτό συνεπάγεται 
την κατανόηση της φύσης της σεξουαλικής 
βίας, εξασφαλίζοντας ότι οι υπάλληλοι 
καταγγελιών κατανοούν το τραύμα και 
έχουν καταρτιστεί ώστε να διερευνήσουν 
τη ΣΒΠ και το πολιτισμικό της πλαίσιο.

• Διασφάλιση ότι δεν αναπαράγονται διαδικασίες 
του εξαιρετικά αμφιλεγόμενου χαρακτήρα του 
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Η διαδικασία 
θα επικεντρώνεται στην αποφυγή τυχόν εκ νέου 
τραυματισμού των επιζησάντων/επιζησασών.

• Ενημέρωση των μερών για τη διαδικασία 
σε κάθε στάδιο και διεξαγωγή της 
διαδικασίας όσο το δυνατό ταχύτερα.

• Διεξαγωγή ερευνών χωρίς προκαταλήψεις, 
και για καταγγελίες κατά του προσωπικού.

• Προτίμηση εξωτερικών ερευνητών, 
ιδίως εάν ο/η κατηγορούμενος/η είναι 
μέλος του προσωπικού ή σε οποιαδήποτε 
περίπτωση όπου ενδέχεται να προκύψει 
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

• Κατάρτιση του προσωπικού σε σχέση με 
την κατάλληλη τήρηση αρχείων για τις 
καταγγελίες ΣΒΠ, ασκώντας ιδιαίτερη 
προσοχή καθώς τα αρχεία ενδέχεται να 
χρησιμοποιηθούν για ποινικές έρευνες.

• Δημοσίευση δεδομένων, όπως για παράδειγμα 
σε σχέση με τον τύπο των συμβάντων 
που αντιμετωπίστηκαν, τις επιβληθείσες 
κυρώσεις κ.λπ., διασφαλίζοντας παράλληλα 
την εμπιστευτικότητα των εμπλεκομένων.

• Συγκέντρωση όλων των κλαδικών 
δεδομένων μέσω ενός εθνικού συντονιστικού 
ή κρατικού φορέα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για σκοπούς σύγκρισης.
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Κεφάλαιο Πέμπτο

Εκστρατείες για την Αλλαγή
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Εισαγωγή

Οι εκστρατείες και η ευαισθητοποίηση αποτελούν 
ένα αναπόσπαστο εργαλείο για την αφομοίωση 
μιας κουλτούρας μηδενικής ανοχής στη ΣΒΠ 
εντός των ΑΕΙ. Μια επιτυχημένη εκστρατεία 
διαθέτει πληροφορίες για τη συχνότητα 
και την έκταση της ΣΒΠ και κινητοποιεί την 
κοινότητα των ΑΕΙ για την ενεργό πρόληψη 
και καταπολέμησή της. Η δύναμή της έγκειται 
όχι μόνο στην αναγνώριση του προβλήματος, 
αλλά και στην κατανόηση των ατομικών 
μας ρόλων και ευθυνών στη διαμόρφωση 
της λύσης. Στο πλαίσιο μιας εκστρατείας, η 
συλλογική προσέγγιση της πανεπιστημιούπολης 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τόσο οι φοιτητές/φοιτήτριες 
όσο και το προσωπικό ασχολούνται και προωθούν 
τον επαναπροσδιορισμό των συμπεριφορών, 
οργανώνουν προληπτικές παρεμβάσεις και 
καλλιεργούν μια ουσιαστική πολιτισμική αλλαγή.

Διαχείριση των εκστρατειών 
σεξουαλικής βίας και 
παρενόχλησης με ευαισθησία 

Προκειμένου να δημιουργηθεί πολιτισμική αλλαγή 
σε σχέση με τη ΣΒΠ, είναι ζωτικής σημασίας να 
μπορούμε να συζητήσουμε το ζήτημα ανοιχτά 
και με ασφάλεια. Ο δημόσιος διάλογος σχετικά 
με τη ΣΒΠ είναι κατά παράδοση προβληματικός: 
συχνά αγνοείται ή καταπνίγεται η φωνή των 
επιζησάντων/επιζησασών, χρησιμοποιείται 
η ρητορική της επίκρισης των θυμάτων ή 
παρουσιάζεται μια αφήγηση με επίκεντρο τον 
δράστη. Εντός των ΑΕΙ και στην ευρύτερη 
κοινωνία πρέπει να αποκτήσουμε μεγαλύτερη 
άνεση όταν μιλάμε για αυτό το θέμα, εξετάζοντας 
τους βασικούς παράγοντες που το προκαλούν, 
ακούγοντας τις αληθινές εμπειρίες των 
επιζησάντων/επιζησασών και αναγνωρίζοντας 
τον ρόλο μας στη διαιώνιση της ΣΒΠ.

Παρόλο που είναι σημαντικό να μιλάμε δημόσια 

για τη ΣΒΠ, μεγάλο μέρος του προσωπικού και 
φοιτητές/φοιτήτριες εντός των ιδρυμάτων 
έχουν επηρεαστεί άμεσα ή έμμεσα από το 
θέμα. Υπάρχει καθήκον από τη μεριά των 
ιδρυμάτων να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω 
δραστηριότητες σέβονται τις εμπειρίες των 
επιζησάντων/επιζησασών και αποφεύγεται ο 
εκ νέου τραυματισμός, εάν είναι δυνατόν.

 ß Μηνύματα

• Εξασφάλιση ότι οι επιζήσαντες/επιζήσασες 
της ΣΒΠ και οι εξειδικευμένες οργανώσεις 
συμμετέχουν στη διαδικασία της 
εκστρατείας για τη διασφάλιση κατάλληλης 
ενημέρωσης. Σημαντική είναι η συμμετοχή 
περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι εθνοτικές 
μειονότητες, τα πρόσωπα με ειδικές ανάγκες ή 
η κοινότητα LGBTQI+, σε αυτές τις εκστρατείες 
ώστε να έχουν διακλαδική προοπτική και να 
αντικατοπτρίζουν ένα εύρος εμπειριών.

• Αποφυγή μηνυμάτων που αποδυναμώνουν τους 
επιζήσαντες/επιζήσασες (π.χ. υποβάθμιση 
της εμπειρίας της ΣΒΠ μέσω του «χιούμορ», 
απεικόνιση των επιζησάντων/επιζησασών 
ως «ανήμπορα θύματα», σεξουαλική 
αντικειμενικοποίηση και διαιώνιση της 
ρητορικής της επίκρισης των θυμάτων, π.χ. 
λέγοντας στους/στις επιζήσαντες/επιζήσασες 
να αποφεύγουν τη σεξουαλική βία με λιγότερη 
κατανάλωση αλκοόλ ή να δείχνουν μεγαλύτερη 
ευθύνη σε σχέση με την ασφάλειά τους).

• Αναγνώριση και ικανοποίηση των διαφορετικών 
αναγκών προσβασιμότητας του κοινού κατά 
τη δημοσιοποίηση πολιτικών και υπηρεσιών 
υποστήριξης. Χρήση οδηγιών σε απλή γλώσσα, 
επιλογή κατανοητών γραμματοσειρών 
και γενναιόδωρων αποστάσεων στα 
κείμενα έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστα. 
Ενσωμάτωση υποτίτλων και λεζάντων σε 
οπτικό, ηχητικό και διαδικτυακό υλικό.

• Αποφυγή «ωραιοποίησης» ή απόκρυψης 
του θέματος (π.χ. οι συμπεριφορές 
θα κατονομάζονται, ο βιασμός δεν θα 
αναφέρεται ως «σεξουαλική κακοποίηση» 
σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης).
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 ß Υπηρεσίες υποστήριξης

• Δημοσιοποίηση στοιχείων επικοινωνίας των 
υπηρεσιών υποστήριξης, όπου είναι δυνατόν 
στο υλικό της εκστρατείας, ενώ σε όλα τα 
στάδια της εκστρατείας θα αναρτώνται οι 
εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες.

• Εξασφάλιση ότι οι υπηρεσίες εσωτερικής και 
εξωτερικής υποστήριξης επικαιροποιούνται 
παράλληλα με την εκστρατεία, ιδίως 
κατά την έναρξή της, καθώς η αυξημένη 
προβολή του θέματος μπορεί να οδηγήσει 
σε αύξηση του αριθμού των επιζησάντων/
επιζησασών που αναζητούν υποστήριξη.

• Έρευνα του κατά πόσον οι υπηρεσίες 
υποστήριξης είναι προσβάσιμες σε επιζήσαντες/
επιζήσασες με ειδικές ανάγκες (π.χ. 
γραμμή βοήθειας για άτομα με προβλήματα 
ακοής) και διασφάλιση ότι οι εν λόγω 
πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες.

• Εξέταση των μηχανισμών καταγγελίας και των 
πόρων του ιδρύματος για τη διασφάλιση εύκολης 
πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες όσων 
επιθυμούν να υποβάλουν μια καταγγελία.

Οργάνωση εκστρατείας για τη 
σεξουαλική βία και παρενόχληση

Η εκστρατεία θα έχει σαφή μηνύματα και 
στόχους, και θα καθορίζει το κοινό στο 
οποίο απευθύνεται. Ενδεικτικό υλικό της 
εκστρατείας «It Stops Now», καθώς και 
εγχειρίδια για την οργάνωση της εκστρατείας 
περιλαμβάνονται στους Βασικούς Πόρους που 
συνδέονται με το παρόν Πρακτικό Εγχειρίδιο.

 ß Προσδιορισμός συγκεκριμένων ζητημάτων 
σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης 

Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει  προσεγγίσεις 
βάσει τεκμηριωμένων πληροφοριών όταν 
εξετάζει ποιες πτυχές της ΣΒΠ θα αντιμετωπίσει. 

Η ΣΒΠ είναι ένα πολύπλευρο και λεπτό 
ζήτημα και καμία εκστρατεία δεν μπορεί να το 
αντιμετωπίσει στο σύνολό του. Οι παρακάτω 
πηγές μπορεί να βοηθήσουν στον προσδιορισμό 
ενός σημείου εκκίνησης για την εκστρατεία, 
το οποίο μπορεί σταδιακά να εξελιχθεί ώστε 
να επικεντρωθεί σε άλλα ζητήματα:

• Η έρευνα της ΣΒΠ διεξάγεται στο πλαίσιο 
των ΑΕΙ, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

• Συμπεριφορικές ή βιωματικές 
έρευνες της κοινότητας του ΑΕΙ.

• Ομάδες εστίασης με προσωπικό και 
φοιτητές/φοιτήτριες σε σχέση με τη ΣΒΠ. 
Έτσι μπορείτε να κατανοήσετε το κοινό σας, 
τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκεται στο 
πρόβλημα και ενδεχόμενα κενά γνώσης.

• Συνεργασία με εξειδικευμένες οργανώσεις για 
τη ΣΒΠ με σκοπό την κατανόηση των κυρίαρχων 
ζητημάτων και τάσεων σε σχέση με το έργο τους.

• Μαρτυρίες επιζησάντων/επιζησασών.

 ß Προσδιορισμός του κοινού 
στο οποίο απευθύνεται

Ο προσδιορισμός της σύνθεσης του κοινού είναι 
καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση 
των μηνυμάτων της εκστρατείας. Αυτό 
θα επηρεάσει τον τόνο, το περιεχόμενο 
και τον σχεδιασμό της εκστρατείας.

Ενδεικτικές περιπτώσεις:

• Επιζήσαντες/Επιζήσασες: Τα μηνύματα 
της εκστρατείας ενδέχεται να αυξήσουν 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα 
όπως οι διαθέσιμες υπηρεσίες για τους/τις 
επιζήσαντες/επιζήσασες, θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν θέματα εμπιστευτικότητας 
και ασφάλειας για να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή τους ή να επισημάνουν τις 
εμπειρίες μιας συγκεκριμένης ομάδας.

• Δράστες/δράστριες: Οι εκστρατείες θα 
μπορούσαν να επισημάνουν διάφορους 
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τύπους συμπεριφοράς δραστών/
δραστριών και να τους/τις κάνουν να 
συνειδητοποιήσουν ότι θα λογοδοτήσουν για 
την εν λόγω συμπεριφορά εντός του ΑΕΙ.

• Η ευρύτερη κοινότητα: Οι εκστρατείες θα 
μπορούσαν να ενημερώσουν την ευρύτερη 
κοινότητα για τον ρόλο που διαδραματίζουν 
στην πολιτισμική αλλαγή και τη δημιουργία ενός 
γόνιμου εδάφους για τη συζήτηση της ΣΒΠ.

 ß Πρόσκληση για δράση

Επιβεβαίωση ότι η διαδικασία ανάπτυξης της 
εκστρατείας και το υλικό επισημαίνουν κάποιες 
προληπτικές και εφικτές κλήσεις για δράση
και προώθηση υγειών συμπεριφορών εκτός 
από τον εντοπισμό των μη υγειών. Χρήση της 
ενημερωτικής εκστρατείας για να αμφισβητηθούν 
οι μύθοι και οι κανόνες που σχετίζονται με 
τη ΣΒΠ, επιδεικνύοντας τους ρόλους και 
τις ευθύνες των μελών της κοινότητας του 
ΑΕΙ και ανάδειξη των εργαλείων και των 
στοιχείων που μπορούν να ενισχύσουν μια 
ασφαλή κοινότητα στις πανεπιστημιουπόλεις.

Συμμετοχή στην κοινότητα, 
εντοπισμός των φορέων 
υποστήριξης και εξασφάλιση 
βιωσιμότητας

Οι ομάδες εστίασης της ESHTE αποκάλυψαν ότι οι 
συμμετέχοντες/ουσες δεν γνώριζαν εκστρατείες 
που διεξήγαγαν τα ΑΕΙ ή δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης σε σχέση με τη ΣΒΠ. Οι 
εκστρατείες συνήθως πραγματοποιούνταν από 
Φοιτητικούς Συλλόγους ή ΜΚΟ, με περιορισμένη 
συμμετοχή του προσωπικού των ΑΕΙ. Έτσι 
δημιουργείται μια πρόκληση όσον αφορά την 
ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και της 
ευρύτερης πολιτισμικής αλλαγής εντός του 
ιδρύματος. Οι ΜΚΟ, ως εξωτερικοί παράγοντες, 
ενδέχεται να μην αντιμετωπίζουν πάντοτε τα 
συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με το 
ΑΕΙ, ενώ οι Φοιτητικοί Σύλλογοι έχουν σύντομο 

κύκλο εργασιών, με προτεραιότητες που συχνά 
μεταβάλλονται από έτος σε έτος. Το ίδρυμα 
πρέπει να συνεργαστεί με τους Φοιτητικούς 
Συλλόγους και να ενσωματώσει δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης ως μέρος ενός συνολικού 
στρατηγικού σχεδίου, προκειμένου να διασφαλίσει 
ολοκληρωμένες και μακροπρόθεσμες αλλαγές.

 ß Οικοδόμηση μιας κοινότητας για 
την αντιμετώπιση της σεξουαλικής 
βίας και παρενόχλησης

• Προσδιορισμός και συμπερίληψη ενός ευρέος 
φάσματος «φορέων υποστήριξης» εντός 
του ΑΕΙ, που μπορούν να λειτουργήσουν ως 
καταλύτες για την πολιτισμική αλλαγή. Εδώ 
περιλαμβάνονται ενδεικτικά ακτιβιστές/
τριες φοιτητές/τριες, ενώσεις, εκπρόσωποι 
Φοιτητικών Συλλόγων, προσωπικό υπηρεσιών 
περίθαλψης, σύμβουλοι, ερευνητές, επικεφαλής 
τμημάτων και η ανώτατη ηγεσία.

• Δημιουργία επιτροπής της ενημερωτικής 
εκστρατείας για τη ΣΒΠ, η οποία θα περιλαμβάνει 
μια σειρά ενδιαφερομένων μερών στο 
πλαίσιο του ΑΕΙ. Επιπλέον θα μπορούσαν να 
κληθούν και εξωτερικοί οργανισμοί, όπως 
οι τοπικές ΜΚΟ με εξειδίκευση στη ΣΒΠ, 
για να συνεισφέρουν στην επιτροπή της 
ενημερωτικής εκστρατείας και να συνδράμουν 
στην καθοδήγηση των δραστηριοτήτων της.

• Διορισμός συντονιστών της εκστρατείας για 
τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη 
και ολοκλήρωση της εκστρατείας. Αυτός 
θα ήταν ιδανικά ένας τρόπος συνεργασίας 
μεταξύ προσωπικού και φοιτητών/τριών.

• Μεγιστοποίηση των εσωτερικών πόρων και 
συμμετοχή της ευρύτερης κοινότητας του 
ΑΕΙ με τη διερεύνηση δεξιοτήτων, ειδικών 
γνώσεων και πόρων σε διάφορα τμήματα, σχολές 
και φορείς εντός της πανεπιστημιούπολης 
(π.χ. φοιτητική υπηρεσία συμβουλευτικής 
μπορεί να έχει μια κατευθυντήρια πολιτική 
για τη στήριξη θυμάτων της ΣΒΠ και τη 
διάδοση των κατάλληλων μηνυμάτων ενώ οι 
φοιτητές μέσων ενημέρωσης θα μπορούσαν 
να παραγάγουν βίντεο για την εκστρατεία).
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Έναρξη εκστρατειών για τη 
σεξουαλική βία και παρενόχληση 

• Ανάπτυξη στρατηγικής επικοινωνίας και 
σχεδίου εφαρμογής για την εκστρατεία.

• Σχεδιασμός της έναρξης της εκστρατείας: 
έκδοση δελτίου τύπου στα τοπικά μέσα 
ενημέρωσης, διοργάνωση φωτογράφισης 
και εκδήλωσης και πρόσκληση των 
ενδιαφερομένων φορέων του ΑΕΙ.

• Διορισμός ενός υπευθύνου κοινωνικών 
μέσων δικτύωσης για τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση των διαφόρων πλατφορμών 
της εκστρατείας. Εξέταση του ενδεχόμενου 
καθιέρωσης αποκλειστικών καναλιών 
κοινωνικής δικτύωσης για την εκστρατεία, 
δίνοντας ευελιξία και προβολή στη ΣΒΠ ως 
μονοθεματική εκστρατεία. Προσδιορισμός 
των καναλιών κοινωνικών μέσων με το πιο 
ενεργό κοινό και εστίαση των πόρων σε αυτά.

• Ανάπτυξη μιας σύντομης πολιτικής κοινωνικών 
μέσων που θα περιγράφει τον τρόπο με 
τον οποίο η εκστρατεία θα λειτουργεί 
ηλεκτρονικά, καθορίζοντας συνοπτικά τις 
κατευθυντήριες γραμμές, τις στρατηγικές 
δέσμευσης και τις διαδικασίες ανταπόκρισης.

• Δημιουργία μιας ετικέτας για συζήτηση (hash 
tag) σε σχέση με την εκστρατεία. Προσθέστε 
το ίδρυμα, τους ηγέτες και τις κοινότητες του, 
τους σχετικούς πολιτικούς εκπροσώπους και 
τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και ενημερώνετε 
τους για τις δραστηριότητες της εκστρατείας.

• Διασφάλιση μιας συλλογικής προσέγγισης για 
την πανεπιστημιούπολη: παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τις πολιτικές όσον αφορά τη ΣΒΠ 
σε εκδηλώσεις προσανατολισμού, διανομή 
πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες και τις 
υπηρεσίες υποστήριξης σε αίθουσες προσωπικού 
ή φοιτητικές αίθουσες ή διανομή πληροφοριών 
σε κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

• Προσδιορισμός των βασικών ημερομηνιών 
εντός του ΑΕΙ κατά τις οποίες θα ήταν πιο 
αποτελεσματικές οι δραστηριότητες της 
εκστρατείας (π.χ. σεξουαλική υγεία και 
εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, Εβδομάδα Νέων 
Φοιτητών, συνέδρια, 16 Μέρες Ακτιβισμού κ.λπ.).

Αξιολόγηση της επιτυχίας

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
δραστηριοτήτων της εκστρατείας είναι σημαντική 
για την αποτίμηση των επιτυχημένων στοιχείων 
της εκστρατείας και τα σημεία όπου απαιτείται 
περαιτέρω ανάπτυξη για μελλοντικές πρωτοβουλίες.

• Παρακολούθηση της επισκεψιμότητας 
της ιστοσελίδας ως χρήσιμος δείκτης 
του ενδιαφέροντος για την εκστρατεία. 
Εδώ περιλαμβάνονται οι όροι αναζήτησης 
και οι σύνδεσμοι που οδήγησαν το κοινό 
στην ιστοσελίδα της εκστρατείας.

• Παρακολούθηση της κοινωνικής προσέγγισης: 
χρήση των εγγενών εργαλείων ανάλυσης των 
πλατφορμών για την κατανόηση των δημογραφικών 
στοιχείων των προσώπων που αλληλεπιδρούν με 
την εκστρατεία και, εάν χρειάζεται, προσαρμογή 
του περιεχομένου για το κοινό στο οποίο 
απευθύνεται. Εκτός από τον σταδιακό έλεγχο 
του αριθμού των ακόλουθων της εκστρατείας 
είναι σημαντικό να κατανοηθεί πόσο ενεργό 
είναι το κοινό σε σχέση με την εκστρατεία.

• Ορισμός των στόχων της εκστρατείας που μπορούν 
να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά 
την υλοποίησή της. Ενδεικτικός στόχος είναι η 
αύξηση του αριθμού των φοιτητών/τριών που 
γνωρίζουν τον τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες 
υποστήριξης των πανεπιστημιουπόλεων για 
επιζήσαντες/επιζήσασες της ΣΒΠ. Οι ποσοτικοί 
στόχοι για την υποστήριξη αυτού του στόχου 
περιλαμβάνουν την παραπομπή των φοιτητών/
τριών σε μια ιστοσελίδα, την απόκτηση ορισμένου 
αριθμού ακολούθων στα κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης ή τη διανομή συγκεκριμένου αριθμού 
φυλλαδίων ή αφισών στην πανεπιστημιούπολη.

• Ανάπτυξη μιας έρευνας κατά την εκκίνηση της 
εκστρατείας για τη δημιουργία ενός βασικού 
πλαισίου αναφοράς, η εξέταση του οποίου θα 
επαναληφθεί κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας 
της εκστρατείας ούτως ώστε να γίνει αντιληπτή 
η αλλαγή των επιπέδων ευαισθητοποίησης 
κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Χρήση 
αμερόληπτων ερωτήσεων για τη συλλογή ακριβών 
δεδομένων, με την ταυτόχρονη εξασφάλιση 
ότι οι ερωτήσεις προσανατολίζονται στους 
στόχους και τους σκοπούς της εκστρατείας.
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παρενόχλησης] υπό συνθήκες 
άνισης κατανομής εξουσίας, δηλαδή 
το αντίθετο των απαιτήσεων 
ενός προτύπου ισότητας». Ως εκ 
τούτου, ο όρος «ανεπιθύμητο» 
είναι ευρέως κατανοητός ως 
το κατάλληλο πρότυπο.

22. Τα άτομα που βιώνουν τραύμα 
μπορεί να δυσκολεύονται να 
επεξεργαστούν τις πληροφορίες. 
Επομένως, οι πολιτικές και οι 
διαδικασίες θα πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν πιο σαφείς 
και ξεκάθαρες, ώστε να μην 
δημιουργηθούν πρόσθετα εμπόδια

23. Τα ποσοστά καταγγελίας 
φοιτητών/τριών ανέρχονται 
σε 10% στο ΗΒ (η έκθεση 

διατίθεται στη διεύθυνση https://
revoltsexualassault.com/ wp-
content/uploads/2018/03/ 
Report-Sexual-Violence-at-
University- Revolt-Sexual-Assault-
The-Student- Room-March-2018.
pdf) 3% στην Ιρλανδία (η έκθεση 
διατίθεται στη διεύθυνση 
http://usi.ie/ wp-content/
uploads/2013/09/say- something-
Final-Online-Report.pdf)

24. Το όριο των 12 μηνών 
είναι συχνά πολύ σύντομο 
για αξιώσεις από τη ΣΒΠ.

25. Η έκθεση διατίθεται στη 
διεύθυνση https:// www.
universitiesuk.ac.uk/ policy-
and-analysis/reports/ 
Documents/2016/guidance-for- 
higher-education-institutions.pdf

26. Πρέπει να ληφθεί μια 
απόφαση σχετικά με την 
έγγραφη απολογία, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη το κατά πόσον 
είναι κατάλληλη η οποιαδήποτε 
επαφή για τα συμφέροντα του/
της καταγγέλλοντος/ουσας.

45

It 
St

op
s 

N
ow

 Π
ρα

κτ
ικ

ό 
Εγ

χε
ιρ

ίδ
ιο



46

It 
St

op
s 

N
ow

 Π
ρα

κτ
ικ

ό 
Εγ

χε
ιρ

ίδ
ιο



47

It 
St

op
s 

N
ow

 Π
ρα

κτ
ικ

ό 
Εγ

χε
ιρ

ίδ
ιο



WOMEN’S ISSUES
INFORMATION
CENTRE

Για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας
και Παρενόχλησης στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση

www.itstopsnow.org

Χρηματοδοτήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση


