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Με βάση τη Διακρατική Έκθεση FOMEN που γράφτηκε από τη Νικολέτα Πεταλίδου, τον 

Χάινριχ Γκλντσελγκερ και τη Δέσποινα Συρρή. 

Με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης των εθνικών αναγκών FOMEN που γράφτηκαν από τους 

Elli Scambor, Johanna Stadlbauer, Anna Kirchengast, Dean Ajduković, Martina Čarija, 

Dragan Jusupović, Daliah Vakili, Berta Vall Castello, Silvia Amazzoni, Letizia Baroncelli, 

Stella Cutini, Jasmin Finocchiaro, Á Helena Batllori. 

 

Αυτή η έκδοση έχει δημιουργηθεί με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος 

Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας 

επιχορήγησης αριθ. 856614. Το έργο συγχρηματοδοτείται στην Αυστρία από την Επαρχία της 

Στυρίας - Κοινωνικές Υποθέσεις, Εργασία και Ένταξη Κροατία από το κυβερνητικό γραφείο 

συνεργασίας με ΜΚΟ. 

 

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της ομάδας έργου 

FOMEN και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ληφθούν υπόψη οι απόψεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Κυβερνητικού Γραφείου Συνεργασίας με ΜΚΟ στην Κροατία 

και την Επαρχία Στυρίας - Κοινωνικές Υποθέσεις, Εργασία και Ένταξη . 
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Αυτή η περίληψη της Διακρατικής Έκθεσης παρουσιάζει εν συντομία τα κύρια 

αποτελέσματα μιας ανάλυσης των αναγκών και των πόρων για την ευαισθητοποίηση των 

φύλων και την πρόληψη της βίας που βασίζεται στο φύλο με άνδρες πρόσφυγες και 

μετανάστες στο πλαίσιο του προγράμματος FOMEN. 

Το έργο «Εστίαση στους άνδρες: εργασία πρόληψης της βίας με βάση το φύλο με άνδρες 

πρόσφυγες και μετανάστες» είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έργο αριθ. 

REC-RDAP-GBV-AG-2018 - 856614, 2019-2021). Διευθύνεται από οργανισμούς 

εταίρους που εδρεύουν σε έξι ευρωπαϊκές χώρες και συντονίζεται από τον Verein für 

Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (VMG) στην Αυστρία. 

Ο σκοπός αυτής της αρχικής αξιολόγησης του έργου FOMEN ήταν να αναλύσει τις 

ανάγκες και τους πόρους, καθώς και παραδείγματα ορθών πρακτικών, σχετικά με την 

ευαισθησία στο φύλο και την πρόληψη της βίας με άνδρες μετανάστες και πρόσφυγες. 

Με βάση την ανάλυση, η ομάδα του έργου ανέπτυξε πρότυπα ποιότητας, ένα πρόγραμμα 

δημιουργίας ικανοτήτων για επαγγελματίες και ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των 

φύλων και πρόληψης της βίας για άνδρες μετανάστες και πρόσφυγες με σκοπό να 

ενθαρρύνει τον προβληματισμό τους σε θέματα όπως ρόλοι φύλου, πρόληψη βίας, αυτο- 

φροντίδα και φροντίδα αρρενωπότητες. 

Σε όλες τις έξι χώρες εταίρους, η διεπιστημονική ομάδα του έργου, μαζί με εθνικούς 

εμπειρογνώμονες, πραγματοποίησαν αξιολόγηση αναγκών χρησιμοποιώντας ποιοτικές 

και ποσοτικές μεθόδους. Σε αυτά περιλαμβάνονται συνολικά 10 εργαστήρια 

εμπειρογνωμόνων και ομαδικές συζητήσεις, καθώς και 26 ημι-δομημένες συνεντεύξεις 

με επαγγελματίες που εργάζονται με άνδρες μετανάστες και πρόσφυγες ή / και στους 

τομείς της ευαισθητοποίησης σχετικά με το φύλο, της αρρενωπότητας και της πρόληψης 

της βίας. Στην Αυστρία πραγματοποιήθηκε μια επιπλέον ομάδα εστίασης με άνδρες 

πρόσφυγες και μετανάστες. Επιπλέον, η ίδια διαδικτυακή έρευνα χρησιμοποιήθηκε στις 

έξι χώρες, οι οποίες μεταφράστηκαν σε διαφορετικές γλώσσες, για τη συλλογή 

πρόσθετων ποσοτικών πληροφοριών από ένα ευρύτερο δείγμα και απάντησαν συνολικά 

271 συμμετέχοντες. 

Η ανάλυση των αναγκών και των πόρων δείχνει ότι οι επαγγελματίες από όλες τις χώρες, 

πέρα από τις θεσμικές διαφορές και τις διάφορες κυβερνητικές πολιτικές, θεωρούν τα 

προγράμματα ευαίσθητα στο φύλο και την πρόληψη της βίας με άνδρες μετανάστες και 
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πρόσφυγες ως πολύ σημαντικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη για βαθιά 

κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης ενός μετανάστη / πρόσφυγα και του αντίκτυπου 

των εμπειριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πτήσης ή μετανάστευσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης του ρόλου του φύλου και της οικογένειας σε 

σχέση με τους κοινωνικούς κανόνες και τα στερεότυπα, και τα δύο παρελθόν και στις 

τρέχουσες συνθήκες τους. 

Όσον αφορά τις ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών, η ικανοποίηση των 

βασικών τους αναγκών κρίθηκε σημαντική, όπως η πρόσβαση στο άσυλο και η ψυχική 

και σωματική υγεία είναι προτεραιότητες, καθώς και η δημιουργία ασφαλών χώρων για 

τους άνδρες, όπου μπορούν να μιλήσουν για τη μεταναστευτική διαδικασία και την 

ανταλλαγή σκέψεις και εμπειρίες. 

Όσον αφορά τις προσεγγίσεις που πρέπει να ακολουθούνται σε θέματα ευαίσθητου 

φύλου και προληπτικής βίας, επαγγελματίες από όλες τις χώρες συμφωνούν ότι η 

συνεργασία με τους άνδρες για την πρόληψη της βίας πρέπει να ακολουθεί μια 

προσέγγιση χωρίς διακρίσεις και, εκτός από το δικό τους υπόβαθρο, την ποικιλομορφία 

και τις κατηγορίες σχέσεων, οι εκπαιδευτές θα πρέπει πάντα να έχουν κατά νου το 

πολιτιστικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων και τις εμπειρίες τους ως μετανάστες και 

πρόσφυγες.  

Το γλωσσικό εμπόδιο είναι επίσης ένα ζήτημα που συζητήθηκε εκτενώς και στα δύο μέρη 

της έρευνας, ειδικά σε χώρες όπου δεν υπάρχουν πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες (π.χ. 

Κροατία). Όπου υπάρχει έλλειψη διερμηνέων, αυτό είναι ένα εμπόδιο που πρέπει να 

ξεπεραστεί. Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα τόνισαν τη σημασία της γλώσσας στην 

υλοποίηση του έργου. 

Σε όλα τα μέρη της ανάλυσης αναγκών, οι συμμετέχοντες έχουν εκφράσει την ανάγκη 

περαιτέρω κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων επαγγελματιών που εργάζονται με 

μετανάστες και πρόσφυγες. Λίγοι από τους συμμετέχοντες θεωρούν ότι είναι επαρκώς 

εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι να συνεργαστούν με άνδρες για ένα πρόγραμμα 

πρόληψης της βίας, αν και έχουν εκφράσει αυτήν την ανάγκη στους διαχειριστές τους. 

Όπως ήταν φανερό από τα αποτελέσματα της έρευνας, ένα πρόγραμμα κατάρτισης για 

επαγγελματίες θα έπρεπε να στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησής τους πρώτα 

στους τομείς της μετανάστευσης και της μη διάκρισης, του φεμινισμού, της πατριαρχίας 

και του ανδρισμού. Οι επαγγελματίες δεν θεωρούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι και 
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εξοικειωμένοι με έννοιες σαν αυτές και επιθυμούν να εκπαιδευτούν περαιτέρω. Ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιεί διαδραστικά εργαλεία, όπως παιχνίδι 

ρόλων και μελέτες περιπτώσεων για το σκοπό αυτό. 

Μια άλλη ανάγκη που πρέπει να καλύπτει ένα πρόγραμμα κατάρτισης είναι η παροχή 

πληροφοριών σε επαγγελματίες σχετικά με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά 

με τη μετανάστευση, τη διαδικασία ασύλου και τη βία που βασίζεται στο φύλο. Το υλικό 

που είναι εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε 

επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν σε προγράμματα ευαισθησίας φύλου και 

πρόληψης της βίας με πρόσφυγες. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τακτικές 

προπονήσεις (online αλλά και με φυσική παρουσία) και με διαθέσιμους συνδέσμους 

στους ιστότοπους του έργου1, αλλά επίσης προέρχονται από άλλους οργανισμούς. 

Η συνεργασία με ομάδες απαιτεί καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες που είναι 

προετοιμασμένοι και σε θέση να κατανοήσουν τη δυναμική της ομάδας και να κάνουν 

τους συμμετέχοντες να αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι. Στην ανάλυση των 

αναγκών, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία τους να 

εκπαιδευτούν περαιτέρω στη διευκόλυνση των ομάδων και, πάλι, ότι οι διαδραστικές 

δραστηριότητες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην εκπαίδευση για να επιτευχθεί αυτό. 

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της ομάδας εστίασης παρουσιάστηκαν ορισμένα 

εξέχοντα έργα ως παραδείγματα ορθής πρακτικής, για παράδειγμα Men Talk2στην 

Αυστρία, η οποία προσφέρει χώρο ανταλλαγής προσανατολισμένων στον διάλογο με 

άνδρες πρόσφυγες με στόχο την ευαισθησία των φύλων και την πρόληψη της βίας. Είναι 

μια αρθρωτή σειρά διαλόγου που βασίζεται σε μια ιδέα από το Alternatives To Violence 

(ATV, Νορβηγία). Συνεχίζεται από το 2019 στο Graz / Styria, χρηματοδοτούμενο από το 

Integration Fund. Ένα δεύτερο παράδειγμα καλής πρακτικής είναι το Boys in 

Care3εγχειρίδιο, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Boys in Care - 

Ενίσχυση των αγοριών να ακολουθήσουν επαγγέλματα φροντίδας» (BiC), ένα έργο που 

πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία. Ο στόχος του εγχειριδίου είναι να προσφέρει 

πληροφορίες σε άνδρες και γυναίκες χειριστές που εργάζονται με αγόρια σχετικά με το 

πώς να τα στηρίξουν στην επιλογή τους να εκπαιδευτούν σε επαγγέλματα φροντίδας. Ο 

στόχος είναι να μπορούν οι χειριστές να παρέχουν επαγγελματική συμβουλευτική βάσει 

της ευαισθητοποίησης σχετικά με το φύλο. Ένα άλλο παράδειγμα καλής πρακτικής είναι 

 
1 https://www.focus-on-men.eu/resources 
2 https://vmg-steiermark.at/de/men_talk  
3 https://www.boys-in-care.eu/en.html  

https://vmg-steiermark.at/de/men_talk
https://www.boys-in-care.eu/en.html
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το έργο Heroes4. Οι ήρωες είναι μια γερμανική πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην 

πρόληψη της δολοφονίας και της καταπίεσης της τιμής δίνοντας το προβάδισμα σε 

νεαρούς άνδρες με μεταναστευτικό υπόβαθρο που εκπαιδεύουν άλλους νεαρούς άνδρες 

και αγόρια για το σπάσιμο των πατριαρχικών δομών και την πρόληψη της βίας που 

βασίζεται στο φύλο στην κοινότητά τους. Το έργο λειτουργεί σε αρκετές γερμανικές 

πόλεις και χρηματοδοτείται από το World Childhood Foundation(ΗΡΩΕΣ, 2020). Οι 

ήρωες ακολουθούν την έννοια της εκπαίδευσης από ομοτίμους, στην οποία νέοι άνδρες 

και αγόρια με μεταναστευτικό υπόβαθρο θα εκπαιδεύονται για να γίνουν οι ίδιοι 

εκπαιδευτές «κατά της βίας» και να εκπαιδεύσουν άλλους άνδρες νέους σε προγράμματα 

παρέμβασης, στα οποία ακολουθούν τον λεγόμενο ρόλο- προσέγγιση μοντέλου. Τέλος, 

το έργο Men Speak Out5αναφέρθηκε ως ένα ακόμη παράδειγμα καλής πρακτικής. Αυτό 

το έργο είχε ως στόχο να εμπλέξει τους άνδρες στη διαδικασία τερματισμού του FGM 

και, σε μεγαλύτερη κλίμακα, να τερματίσει τη βία κατά των γυναικών και να προωθήσει 

την ισότητα των φύλων μέσω της προσέγγισης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα παραδείγματα ορθών πρακτικών που 

αναφέρθηκαν, είναι προφανές ότι οι επαγγελματίες και στις έξι χώρες συμφωνούν ότι τα 

πιο επιτυχημένα έργα είναι αυτά που εξασφαλίζουν ασφαλή συνθήκες, όπουΟι 

συμμετέχοντες αισθάνονται εξουσιοδοτημένοι να εκφράσουν τον εαυτό τους και να 

ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή, σε όλα τα επίπεδα, των μελών των κοινοτήτων 

μεταναστών και προσφύγων ως εκπαιδευτές, διαμεσολαβητές, διερμηνείς, ηγέτες 

γνωμοδότησης, καθώς και συμμετέχοντες. 

 

 
4 https://www.heroes-net.de/  
5 http://menspeakout.eu/  

https://www.heroes-net.de/
http://menspeakout.eu/

