
Πρακτικό 
Εγχειρίδιο
Για την Εξάλειψη της 
Σεξουαλικής Βίας Χρηματοδοτήθηκε από

την Ευρωπαϊκή Ένωση



Στην πραγματικότητα 
δεν υπάρχουν «άφωνοι». 
Υπάρχουν μόνο αυτοί που 
είναι σκοπίμως φιμωμένοι ή 
αυτοί που είναι καλύτερο να 
μην ακούγονται.

Αρουντάτι Ρόι (Arundhati Roy)
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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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