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Καλώς ήρθατε
Ενώ έχουν αλλάξει πολλά στον κόσμο από το τελευταίο μας
ενημερωτικό δελτίο, πιστεύουμε ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ
να εργαζόμαστε για την επίτευξη του στόχου της ισότητας των
φύλων με μια διατομεακή προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη
διαφορετικές εκδοχές της αρρενωπότητας.

 Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που ενδιαφέρεστε για το έργο
μας και είμαστε υπερήφανοι που σας παρουσιάζουμε τις
τελευταίες ενημερώσεις και εξελίξεις των προγραμμάτων μας,
καθώς και μια εικόνα για τις προκλήσεις που θέτει η πανδημία
Covid-19 στις εργασίες του έργου, καθώς και κάποια επιπλέον
Μέσα που σχετίζονται με το θέμα του έργου.
 

 

https://ccx32recghnekcqrnhkqqczl5a--236358-seu2-cleverreach-com.translate.goog/m/12513282/625969-b74c2333813f89b65ffc9b05a936de78ad014654668b65d71c438da518ade0573ce813f3a8e8fe6716689e840f4cda96http:/#cra-61843764174
https://ccx32recghnekcqrnhkqqczl5a--236358-seu2-cleverreach-com.translate.goog/m/12513282/625969-b74c2333813f89b65ffc9b05a936de78ad014654668b65d71c438da518ade0573ce813f3a8e8fe6716689e840f4cda96http:/#cra-99751377571
https://ccx32recghnekcqrnhkqqczl5a--236358-seu2-cleverreach-com.translate.goog/m/12513282/625969-b74c2333813f89b65ffc9b05a936de78ad014654668b65d71c438da518ade0573ce813f3a8e8fe6716689e840f4cda96http:/#cra-9083524
https://ccx32recghnekcqrnhkqqczl5a--236358-seu2-cleverreach-com.translate.goog/m/12513282/625969-b74c2333813f89b65ffc9b05a936de78ad014654668b65d71c438da518ade0573ce813f3a8e8fe6716689e840f4cda96http:/#cra-14983062446
https://ccx32recghnekcqrnhkqqczl5a--236358-seu2-cleverreach-com.translate.goog/m/12513282/625969-b74c2333813f89b65ffc9b05a936de78ad014654668b65d71c438da518ade0573ce813f3a8e8fe6716689e840f4cda96http:/#cra-38968617422
https://ccx32recghnekcqrnhkqqczl5a--236358-seu2-cleverreach-com.translate.goog/m/12513282/625969-b74c2333813f89b65ffc9b05a936de78ad014654668b65d71c438da518ade0573ce813f3a8e8fe6716689e840f4cda96http:/#cra-13641738379
https://ccx32recghnekcqrnhkqqczl5a--236358-seu2-cleverreach-com.translate.goog/m/12513282/625969-b74c2333813f89b65ffc9b05a936de78ad014654668b65d71c438da518ade0573ce813f3a8e8fe6716689e840f4cda96http:/#cra-69179742969
https://ccx32recghnekcqrnhkqqczl5a--236358-seu2-cleverreach-com.translate.goog/m/12513282/625969-b74c2333813f89b65ffc9b05a936de78ad014654668b65d71c438da518ade0573ce813f3a8e8fe6716689e840f4cda96http:/#cra-69179742969
https://ccx32recghnekcqrnhkqqczl5a--236358-seu2-cleverreach-com.translate.goog/c/55722033/5e313c590-qqdavi
https://ccx32recghnekcqrnhkqqczl5a--236358-seu2-cleverreach-com.translate.goog/c/55722033/5e313c590-qqdavi


Τον Μάρτιο του 2020, οι εργασίες του έργου διακόπηκαν από τη
συνεχιζόμενη πανδημία Covid-19. Ευτυχώς, το δίκτυο του FOMEN
προσαρμόστηκε γρήγορα στην απομακρυσμένη εργασία και την
ανταλλαγή ιδεών στο διαδίκτυο. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η
προσαρμογή έγινε χωρίς προκλήσεις. Όλοι έπρεπε να
προσαρμοστούν σε νέους τρόπους εργασίας και διαβίωσης και
αυτοί αποδείχτηκαν σκληροί.

Από τον Μάρτιο, πραγματοποιήσαμε με επιτυχία δύο διαδικτυακές
διεθνείς συναντήσεις με όλους τους εταίρους, οι οποίες μας
έδωσαν την ευκαιρία να συζητήσουμε τα σεμινάρια
ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο και τις σημαντικές εξελίξεις.
Σε οργανωτικό επίπεδο, δόθηκε παράταση στο έργο FOMEN λόγω
της συνεχιζόμενης πανδημίας του Covid-19, πράγμα που σημαίνει
ότι οι εργασίες του έργου θα συνεχιστούν μέχρι τον Δεκέμβριο του
2021. Οι εταίροι εργάζονται σκληρά για να αναπτύξουν ένα
εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων
ως μέρος του του έργου.

 

Πρόοδος του Έργου FOMEN

Η ομάδα του FOMEN στην τρίτη διεθνή συνάντηση εταίρων τον Οκτώβριο του 2020.
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Στην πραγματικότητα, το 2021 οι εταίροι του FOMEN θα
αναπτύξουν το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για την
εκπαίδευση επαγγελματιών και πολλαπλασιαστών σε εθνικό
επίπεδο και θα διερευνήσουν θέματα όπως το φύλο και η
αρρενωπότητα, η πρόληψη της βίας, η πολιτισμική
ευαισθητοποίηση και ο αντιρατσισμός. Ανυπομονούμε πραγματικά
να σας καλωσορίσουμε στα εργαστήρια μας.

Οι εταίροι έχουν επίσης ολοκληρώσει τις εθνικές εκθέσεις σχετικά
με τις ανάγκες και τους πόρους που αφορούν στην εργασία με τους
μετανάστες άνδρες*, οι οποίες είναι διαθέσιμες τόσο στη γλώσσα
των εταίρων όσο και στα Αγγλικά στον πρόσφατα ενημερωμένο
ιστότοπο του FOMEN. Από αυτόν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να
σας παρουσιάσουμε και τη διακρατική μας έκθεση, η οποία
διερευνά την έρευνα και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από
κάθε χώρα.

 

Διακρατική Έκθεση
Η διακρατική έκθεση που δημοσιεύθηκε το φθινόπωρο 2020,
παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης αναγκών αναφορικά
με την ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου και την πρόληψη της
έμφυλης βίας δουλεύοντας με άντρες* πρόσφυγες και μετανάστες.
Η διεπιστημονική ομάδα του έργου που προέρχεται από έξι χώρες,
μαζί με ειδικούς σε εθνικό επίπεδο, έχει εντοπίσει ανάγκες, πόρους
και καλές πρακτικές σε σχέση με την πρόληψη της βίας
δουλεύοντας με άνδρες πρόσφυγες και μετανάστες. Βάσει αυτής
της ανάλυσης, έχουν αναπτυχθεί πρότυπα ποιότητας για
προγράμματα ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου και πρόληψης
της βίας.

Διαβάστε περισσότερα...
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Σεμινάρια Ευαισθητοποίησης σε Εθνικό 
         Επίπεδο

Αυστρία

Στις 19 Νοεμβρίου 2020, ο οργανισμός VMG πραγματοποίησε το
πρώτο σεμινάριο ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο στην
Αυστρία. Το εργαστήριο συγκέντρωσε 19 συμμετέχοντες
διαφορετικών υποβάθρων, συγκεκριμένα οργανισμούς που
προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για άνδρες και
οργανισμούς που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες. Το
εργαστήριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την DMÖ και
παρουσιάστηκε το έργο FOMEN, οι στόχοι και τα αποτελέσματά
του, καθώς και διάφορες προσεγγίσεις και βέλτιστες πρακτικές για
την εργασία με άνδρες* μετανάστες. Εξετάστηκαν σημαντικά
θέματα, όπως: η σημασία της θρησκείας, οι έμφυλες σχέσεις στις
διαπολιτισμικές σχέσεις, η ποικιλομορφία της ιστορίας της
μετανάστευσης, οι εμπειρίες βίας, η έννοια της «τιμής», ποιοτικά
πρότυπα για αυτόν τον τύπο εργασίας και τις διαφορετικές
διαστάσεις της εργασίας με νεαρούς άνδρες με διεθνή
οικογενειακά ιστορικά.

Η αυστριακή ομάδα θα πραγματοποιήσει το δεύτερο σεμινάριο
ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο τον Μάρτιο με θέμα τον
ρατσισμό και την πολιτισμική ευαισθητοποίηση. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την Elli Scambor εάν ενδιαφέρεστε να
συμμετάσχετε ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες. 
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Κροατία

Το πρώτο σεμινάριο ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο στην
Κροατία, με τίτλο "Πρόληψη της βίας κατά των γυναικών στο
πλαίσιο της μετανάστευσης" πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου
2020 με 42 συμμετέχοντες. Το σεμινάριο διερεύνησε τη διατομή
της έμφυλης βίας και της μετανάστευσης από διαφορετικές
οπτικές γωνίες. Επιπλέον, το εργαστήριο συζήτησε τις προκλήσεις
αναφορικά με τη μείωση του κινδύνου και την πρόληψη της
έμφυλης βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, καθώς και
την εργασία στο κέντρο υποδοχής προσφύγων υπο
επιδημιολογικούς περιορισμούς. Επιπλέον, υπήρξαν
πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σχετικά με την υλοποίηση
προγραμμάτων για δράστες κατά τη διάρκεια της πανδημίας και
των εμπειριών του Ερυθρού Σταυρού σε σχέση με την εργασία με
επιζήσασες έμφυλης βίας υπό διεθνή προστασία. Επίσης,
παρουσιάστηκαν δύο πτυχές του έργου FOMEN: πρόληψη της
έμφυλης βίας κατά την ένταξη των ανδρών προσφύγων και
παρουσίαση του προγράμματος FOMEN για τους πρόσφυγες στη
διαδικασία ένταξης.

 

Γερμανία

Στις 10 Δεκεμβρίου 2020, η γερμανική ομάδα πραγματοποίησε το
πρώτο σεμινάριο ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο με θέμα
"διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση στην εργασία με τους άνδρες*
για την ισότητα των φύλων". Το εργαστήριο παρείχε μια
επισκόπηση της έκθεσης FOMEN και του διακρατικού πλαισίου,
καθώς και μια εισαγωγή στην αντιρατσιστική σκέψη και τις
διαπολιτισμικές ικανότητες κατά τη συνεργασία με τους άνδρες*.
Το εργαστήριο κάλεσε τους συμμετέχοντες να αμφισβητήσουν τις
δικές τους προκαταλήψεις και παρείχε χώρο για κριτικό
αναστοχασμό σχετικά με αυτά τα θέματα. 



Μετά από τρεις παρουσιάσεις, πραγματοποιήθηκε ένας ζωντανός
γύρος συζητήσεων, όπου οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις
εμπειρίες τους αναφορικά με την εργασία τους με άνδρες* με τους
πολιτισμικούς διαμεσολαβητές. Μπορεί να δείτε τη βιντεοσκόπιση
εδώ.

 Η γερμανική ομάδα θα πραγματοποιήσει το επόμενο σεμινάριο
ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο (στα γερμανικά) στις 3
Μαρτίου 2021, με θέμα την αρρενωπότητα, τις διαπολιτισμικές
ικανότητες και τον αντιρατσισμό. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με
την Daliah Vakili εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε ή θέλετε
περισσότερες πληροφορίες.

 

Ελλάδα

Η ελληνική ομάδα του FOMEN – Συμβίωση, διοργάνωσε τα δύο
πρώτα σεμινάρια ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο το 2020. 

 Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, το πρώτο σεμινάριο
ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο μιας διαδικτυακής εκδήλωσης για τη Μετανάστευση και
τις Αναγκαστικές Εξώσεις, που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο
SelectRespect. Το σεμινάριο παρακολούθησαν πάνω από 100 άτομα,
συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών της πρώτης γραμμής που
εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες σε διάφορους τομείς.
Στα θέματα περιελαμβάνονταν: καθημερινή ζωή στην εποχή του
Covid-19, οι δυσκολίες που εντοπίζονται αναφορικά με την
πρόσβαση σε στέγαση και υγειονομική περίθαλψη, η
αναποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας λόγω
μειωμένων θέσεων εργασίας και έλλειψης επαγγελματικής
κατάρτισης, η σημασία των πολιτισμικών ανταλλαγών με την
κοινωνία υποδοχής, οι ανισότητες και οι διακρίσεις που
προκαλούνται από την έλλειψη σχεδίου δράσης σε σχέση με τη
στρατηγική ένταξης. 
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Το δεύτερο ελληνικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο
του 2020 στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής εκδήλωσης με τίτλο
"Ανθρώπινα δικαιώματα στην εποχή του Covid-19"  και ως μέρος
του 4ου Φεστιβάλ Ταινιών Select Respect. Πάνω από 80 άτομα
παρακολούθησαν το εργαστήριο και έγιναν μάρτυρες των
συζητήσεων σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα και
τον αυξημένο κίνδυνο βίας που προέκυψε από τους περιορισμούς
μετακίνησης που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας. Επιπλέον, το
εργαστήριο υπογράμμισε την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για μια
ευαίσθητη ως προς το φύλο προσέγγιση της πρόληψης της βίας και
μια κριτική σκέψη για τους παραδοσιακούς ρόλους των ανδρών. 

 

Ιταλία

Στις 10 Νοεμβρίου 2020, ο οργανισμός CAM πραγματοποίησε το
πρώτο σεμινάριο ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο στην Ιταλία
με τίτλο «Ο αντίκτυπος του φύλου στην εμπειρία των
μεταναστών». Το σεμινάριο προσέλκυσε 40 συμμετέχοντες που
συζήτησαν για το έργο FOMEN, καθώς και για τη σημασία της
εργασίας για την έμφυλη βία με άνδρες μετανάστες και
πρόσφυγες. Όσον αφορά το έργο και το εθνικό πλαίσιο,
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από την ανάλυση αναγκών του
FOMEN. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στη μετανάστευση και τους
όρους εντός του εθνικού ιταλικού πλαισίου και το ιταλικό σύστημα
υποδοχής. Επιπλέον, ο οργανισμός CAM συζήτησε το περιεχόμενο
των μελλοντικών εκπαιδεύσεων που σχετίζονται με το έργο
FOMEN. 

Η ιταλική ομάδα θα πραγματοποιήσει τα επόμενα σεμινάρια
ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο τους επόμενους μήνες.
Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Silvia Amazzoni ή το CAM εάν
ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε ή θέλετε περισσότερες
πληροφορίες.
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Ισπανία

Η ισπανική ομάδα του FOMEN – Conexus, διοργάνωσε δύο
σεμινάρια ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο το 2020. 

 Το πρώτο σεμινάριο ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο, με
τίτλο «Αρρενωπότητα, μετανάστευση και πρόληψη της βίας»
πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του «XVI
Φόρουμ κατά της έμφυλης βίας» που περιελάμβανε παρουσίαση
του έργου FOMEN και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης
αναγκών, του εκπαιδευτικού προγράμματος και της ανάπτυξης
ικανοτήτων. Εκτός αυτού, υπήρξε μια εισαγωγική παρέμβαση του
τότε Γραμματέα Ισότητας, Μετανάστευσης και Ιθαγένειας της
Καταλανικής Κυβέρνησης, Oriol Amorós, και μια παρουσίαση
σχετικά με ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού των αρρενωποτήτων
για τους νέους μετανάστες από τον Pako Abril. Υπήρχαν πάνω από
50 συμμετέχοντες και η εκδήλωση μεταδόθηκε επίσης ζωντανά
στο YouTube στα Αγγλικά, τα Ισπανικά και τα Καταλανικά.

 Το δεύτερο σεμινάριο ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο, με
τίτλο «Πώς να εργαστώ για το φύλο και την πρόληψη της βίας με
πρόσφυγες και μετανάστες;» πραγματοποιήθηκε στις 12
Δεκεμβρίου και απευθυνόταν κυρίως σε επαγγελματίες που είχαν
συμμετάσχει στη διαδικασία ανάλυσης αναγκών του έργου. 14
επαγγελματίες εγγράφηκαν στην εκδήλωση και 12 συμμετείχαν
τελικά. Το διαδικτυακό σεμινάριο περιλάμβανε μια σύντομη
εισαγωγή για το έργο FOMEN, παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων
της ανάλυσης αναγκών και μια ζωντανή συζήτηση με τους
συμμετέχοντες σχετικά με την πιθανή εφαρμογή των
προγραμμάτων εκπαίδευσης και ικανοτήτων στα εργασιακά τους
πλαίσια.



Προγράμματα Ανάπτυξης Ικανοτήτων και
Προγράμματα Παρέμβασης και
Εκπαίδευσης
Κατά το προηγούμενο έτος, οι εταίροι συνεργάστηκαν για τη
δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης
ικανοτήτων και εκπαίδευσης. 

 Το Πρόγραμμα Παρέμβασης και Εκπαίδευσης στοχεύει να
εργαστεί με άνδρες* μετανάστες και πρόσφυγες για να ενθαρρύνει
το διάλογο και τη συζήτηση σε σεμινάρια, καθώς και να
δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο για να αναστοχαστούν σχετικά
με τα θέματα των έμφυλων ρόλων, της αυτοφροντίδας, των
κοινωνικών σχέσεων, της πρόληψης της βίας και των
αρρενωποτήτων της φροντίδας. Κάθε εταίρος θα υλοποιήσει το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη χώρα του χρησιμοποιώντας
πολιτισμικά ευαίσθητες μεθόδους.

 Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων, από την άλλη πλευρά,
απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της
μετανάστευσης, της πρόληψης της έμφυλης βίας και του φύλου και
της αρρενωπότητας. Παρόμοια με το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων θα υλοποιηθεί σε κάθε χώρα-
εταίρο σε μια σειρά γλωσσών.

Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων
και αποκτήστε μια εικόνα για τις ενότητες του.

Συμμετάσχετε
Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στην εκπαίδευση για το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανότητας ή το Πρόγραμμα Παρέμβασης
και Εκπαίδευσης, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας
του FOMEN στη χώρα σας .
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Ο οργανισμός VMG, εταίρος από την Αυστρία παρουσίασε έναν
απολογισμό του πρώτου εκπαιδευτικού προγράμματος που
υλοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2020

Στις 15 Ιουνίου 2020, ο οργανισμός VMG ξεκίνησε το πρώτο
πρόγραμμα εκπαίδευσης FOMEN με άνδρες πρόσφυγες και
μετανάστες στην Αυστρία. Σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική
οργάνωση ZEBRA, φτάσαμε σε μια ομάδα ανδρών με υψηλό
κίνητρο και ενθουσιασμό που έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος
της διαδικασίας ασύλου τους εντός και γύρω από την πόλη
Mürzzuschlag της Στυρίας. Λόγω της απόστασης της πόλης και
της νομικής αδυναμίας για αυτούς και την οικογένειά τους να
εργαστούν ή να παρακολουθούν μια εκπαίδευση, πέρα από την
πανδημία Covid-19 που επιβραδύνει τις περισσότερες πτυχές της
κοινωνικής και δημόσιας ζωής, αυτοί οι άντρες είχαν μεγάλο
κίνητρο να συμμετάσχουν ως η πρώτη ομάδα στο πρόγραμμα
εκπαίδευσης FOMEN.

Διαβάστε περισσότερα... 

Υλοποίηση του Πρώτου Εκπαιδευτικού
Προγράμματος στην Αυστρία

Υλοποίηση του Πρώτου Εκπαιδευτικού
Προγράμματος στην Αυστρία

Podcast: Πρόσφυγες και μετανάστες εν μέσω της Παγκόσμιας
Πανδημίας: Έμφυλες Ευπάθειες στη Μέση Ανατολή
Βίντεο: ReNaz Corona και γυναικεία σώματα (ένα λογοτεχνικό
και καλλιτεχνικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια
της καραντίνας λόγω του Covid-19)

Η ομάδα FOMEN θα ήθελε επίσης να αναφερθεί σε δύο άλλα
ενδιαφέροντα μέσα ενημέρωσης:
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Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακολουθείτε τις ενημερώσεις του έργου
FOMEN στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να μας βρείτε στο
Instagram  και στο Facebook !

Οι Εταίροι του FOMEN

Podcast: Πρόσφυγες και μετανάστες εν μέσω της Παγκόσμιας
Πανδημίας: Έμφυλες Ευπάθειες στη Μέση Ανατολή
Βίντεο: ReNaz Corona και γυναικεία σώματα (ένα λογοτεχνικό
και καλλιτεχνικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια
της καραντίνας λόγω του Covid-19)

Η ομάδα FOMEN θα ήθελε επίσης να αναφερθεί σε δύο άλλα
ενδιαφέροντα μέσα ενημέρωσης:

Ενημερώσεις

Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον συνεργάτη του έργου FOMEN, τη 
 Σύβωση - Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα,  για το βραβείο
του Ευρωπαίου Πολίτη που έλαβε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για το 2020. Κάθε χρόνο, το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη τιμά τα
εξαιρετικά επιτεύγματα σε ορισμένους τομείς για τους οποίους
μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

Οι Εταίροι του FOMEN
Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark
(VMG), Αυστρία, Επικεφαλής Εταίρος. Γνωρίστε την ομάδα
FOMEN @ VMG.
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Society for Psychological Assistance (SPA), Κροατία. Γνωρίστε
την ομάδα FOMEN @ SPA.
Associació Conexus: atenció, formació i investigació
psicosocials (CONEXUS), Ισπανία. Γνωρίστε την ομάδα FOMEN
@ Conexus.
Συμβίωση (SYMBIOSIS), Ελλάδα. Γνωρίστε την ομάδα FOMEN @
Symbiosis.
Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM), Ιταλία. Γνωρίστε
την ομάδα FOMEN @ CAM.
European Network for the Work with Perpetrators of Domestic
Violence (WWP EN), Γερμανία. Γνωρίστε την ομάδα FOMEN @
WWP EN.
Centre for Gender and Violence Research, University of Bristol,
HB. Γνωρίστε την ομάδα FOMEN @ the Centre for Gender and
Violence Research
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