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Το πρόγραμμα ‘Perspective’, το οποίο 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
Δάφνη ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
έχει ως στόχο την πρόληψη της έμφυλης 
βίας ανάμεσα στη νεολαία, μέσω της 
διαφώτισης των νέων για ζητήματα που 
αφορούν την έμφυλη βία, προτρέποντας 
την υιοθέτηση εναλλακτικών μοντέλων 
σχέσεων τα οποία θα βασίζονται στον 
αμοιβαίο σεβασμό, την ανοχή και 
την ισότητα. Απώτερος στόχος του 
προγράμματος είναι η μελλοντική μείωση 
των ποσοστών βίας κατά των γυναικών. 
Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει ένα αριθμό δραστηριοτήτων 
που έχουν ως στόχο τόσο την ενημέρωση 
των νέων και της ευρύτερης κοινωνίας για 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας αλλά και 
την ενδυνάμωση των νέων έτσι ώστε να 
συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση 
αυτού του φαινομένου καθώς και άλλων 
μορφών διακρίσεων με βάση το φύλο. 
Στο πρόγραμμα Perspective, το οποίο 
συντονίζεται από τη Δημοτική Αρχή της 
Μόντενα στην Ιταλία, συμμετέχουν πέρα 
από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών 
Κοινωνικού Φύλου [MIGS], η UNICEF 
Ιταλίας, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της 
Βίας (Ελλάδα), η Strategy Transnational 
(Γερμανία), το Centro Documentazione 
Donna (Ιταλία), η Δημοτική αρχή του 
Αλικάντε (Ισπανία) και η Cap Sciences 
Humaines (Βέλγιο). 

Οι κύριες δραστηριότητες τους 
προγράμματος Perspective είναι οι εξής:

• Συλλογή ερευνών και εκπαιδευτικού υλικού 
για χαρτογράφηση των συμπεριφορών των 
νέων σχετικά με την έμφυλη βία από τις 
χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
με στόχο την ταυτοποίηση εκπαιδευτικών 
πρακτικών για πρόληψη της έμφυλης βίας 
ανάμεσα στη νεολαία.

• Διοργάνωση σεμιναρίου από το MIGS με 
θέμα ‘Πρόληψη της έμφυλης βίας μεταξύ 
εφήβων: Έρευνα και εκπαιδευτικές 
πρακτικές’, με συμμετοχή εκπαιδευτικών, 
εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων ΜΚΟ.

• Οργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων 
σε δευτεροβάθμια σχολεία στις χώρες 
των οργανισμών που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα, για εκπαίδευση των εφήβων 
πάνω σε ζητήματα όπως ο εκφοβισμός, οι 
διακρίσεις και τα στερεότυπα με βάση το 
φύλο καθώς και η έμφυλη βία στις σχέσεις 
εφήβων. Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων 
οι νέοι και νέες επίσης εκπαιδεύτηκαν 
στην μέθοδο της αλληλοδιδακτικής 
προσέγγισης (peer education). 

• Διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο: ‘Μπορεί 
να συμβεί και σε σένα: Μηνύματα νέων 
κατά της έμφυλης βίας’, με συμμετοχή 
μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών. 
Η εκδήλωση περιλάμβανε και έκθεση 
αφισών από δημιουργίες των ίδιων των 
νέων που συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά 
εργαστήρια.

• Διεξαγωγή εκστρατείας διαφώτισης 
σχετικά με την έμφυλη βία και τις 
επιπτώσεις της, μέσω των ΜΜΕ και 
μέσω διανομής ενημερωτικού υλικού σε 
δευτεροβάθμια σχολεία της Κύπρου και 
των άλλων χωρών των  συμμετεχόντων 
οργανισμών στο πρόγραμμα.

• Καταγραφή κατευθυντήριων γραμμών για 
την αναπαραγωγή των εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων με την μέθοδο της 
αλληλοδιδακτικής προσέγγισης που 
θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και 
εκπαιδευτές νέων.

Έμφυλη ονομάζεται η βία που ασκείται 
σε ένα άτομο επειδή θεωρείται ότι 
αυτό παρεκκλίνει από τους κοινωνικά 
αποδεκτούς ρόλους για τα δύο φύλα, 
δηλαδή παρεκκλίνει από αυτές τις 
συμπεριφορές και τα πιστεύω που η 
κοινωνία έχει καθορίσει ως αποδεκτά και 
κατάλληλα για γυναίκες και άντρες. 
Η έμφυλη βία πηγάζει από την ανισότητα 
των φύλων και τις ανισοβαρείς σχέσεις 
εξουσίας ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες. 
Η έμφυλη βία μπορεί να είναι ψυχολογική, 
σωματική, λεκτική, κοινωνικό-οικονομική 
ή και ένας συνδυασμός αυτών των 
μορφών βίας. Αυτή η βία μπορεί να έχει 
θύματα και γυναίκες αλλά και άντρες που 
θεωρούνται ότι παρεκκλίνουν από τους 
κοινωνικά αποδεκτούς ρόλους, είναι όμως 
εξακριβωμένο σε παγκόσμιο επίπεδο ότι η 
βία αυτή επηρεάζει ιδιαίτερα κορίτσια και 
γυναίκες σε ψηλά ποσοστά. 

Όσο αφορά τις σχέσεις εφήβων η έμφυλη 

βία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές 
όπως: 

• Λεκτικός εκφοβισμός/στιγματισμός, 
κυρίως μέσω της διάδοσης φημών για την 
(υποτιθέμενη) σεξουαλική συμπεριφορά 
ενός ατόμου,

• Σεξουαλική παρενόχληση, κυρίως με 
τη μορφή λεκτικών πειραγμάτων ή 
χειρονομιών σεξουαλικής φύσης, 

• Σωματική κακοποίηση και κοινωνικός 
αποκλεισμός (απομόνωση, απόρριψη από 
συνομηλίκους),

• Βία στις ρομαντικές σχέσεις εφήβων είτε 
σωματική, είτε ψυχολογική μέσω ελέγχου 
της συμπεριφοράς του ενός συντρόφου 
από τον άλλον (έλεγχος στο ντύσιμό του, 
στις παρέες του, στις μετακινήσεις του) ή 
μέσω απειλών, ή/ και προσβολών.

Εκστρατεία διαφώτισης της νεολαίας  
κατά της έμφυλης βίας

Η εκστρατεία αυτή έχει σκοπό να 
ενημερώσει το ευρύ κοινό και ιδιαίτερα τη 
νεολαία τόσο για τις μορφές της έμφυλης 
βίας όσο και για τις επιπτώσεις που αυτή 
μπορεί να έχει στην πνευματική, σωματική 
και ψυχολογική υγεία του ατόμου. Μέσω 
των μηνυμάτων των νέων που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα προς τους συνομήλικους 
τους, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο 
φυλλάδιο αυτό, αλλά και με παρουσία 
εκπροσώπων του MIGS σε δευτεροβάθμια 
σχολεία της Κύπρου για παροχή 
περαιτέρω ενημέρωσης στους νέους και 
τις νέες, συνδράμουμε στην πρόληψη του 
φαινομένου αλλά και στην ενδυνάμωση των 
νέων για μη ανοχή στη βία, με όποιο τρόπο 
κι αν αυτή παρουσιάζεται στις καθημερινές 
τους σχέσεις. 

Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών 
Κοινωνικού Φύλου [MIGS]

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών 
Κοινωνικού Φύλου (MIGS) είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός, συνδεδεμένος 
με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, που 
προωθεί και συμβάλλει σε προγράμματα 
κοινωνικής, πολιτικής, και οικονομικής 
φύσεως που σχετίζονται με το κοινωνικό 
φύλο, με έμφαση στην περιοχή της 
Μεσογείου. Το Ινστιτούτο αναγνωρίζει 
την πολύπλευρη φύση των διακρίσεων 
κατά των γυναικών και αποδέχεται ότι 
αυτή λαμβάνει διάφορες μορφές. Το 
Ινστιτούτο έχει δεσμευτεί στην κατάργηση 
των διακρίσεων αυτών μέσω της χρήσης 
ενός συνδυασμού έρευνας, λόμπι, καθώς 
και μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων, συνέδριων, και άλλων 
δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την 
Τζιωρτζίνα Χρίστου [Συντονίστρια Έργου 
για την Κύπρο] στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
georgina@medinstgenderstudies.org. 

Τι είναι η έμφυλη βία;Πρόγραμμα Perspective 


