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Εγχειρίδιο FOMEN
Το τελικό συνέδριο του FOMEN «Αντιμετώπιση της
Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας, Ισότητα των Φύλων και Πρόληψη
της Βίας στην εργασία με άνδρες με μεταναστευτική καταγωγή»
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 27 Οκτωβρίου 2021. Η
εκδήλωση παρείχε στους παρευρισκόμενους μια πανευρωπαϊκή
επισκόπηση της εμπειρίας, της προσέγγισης και της μεθοδολογίας
του FOMEN. Ήταν επίσης μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να
συζητήσουν πώς να συνεχίσουν τον διάλογο γύρω από τις έννοιες
ισότητα των φύλων, διαπολιτισμική ευαισθησία και πρόληψη της
βίας στο πλαίσιο της μετανάστευσης.Οι ενδιάμεσες συνεδρίες
επέτρεψαν στους επαγγελματίες να εκθέσουν τις απόψεις τους
για μια ποικιλία θεμάτων στο ευρύτερο πλαίσιο.
Η εγγραφή βίντεο είναι πλέον διαθέσιμη YouTube και στο

Ιστοσελίδα FOMEN. Η ομάδα FOMEN θα ήθελε να ευχαριστήσει τη
συντονίστρια Daniela Jauk, όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ,
τους συνεργάτες της FOMEN και τους 100+ συμμετέχοντες που
έκαναν το συνέδριο μια πλούσια
εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους.

Συνέδριο FOMEN
Το Εγχειρίδιο FOMEN «Πρόγραμμα παρέμβασης και εκπαίδευσης
για την ευαισθητοποίηση του φύλου και την πρόληψη της βίας με
βάση το φύλο με άνδρες μετανάστες και πρόσφυγες» είναι πλέον
διαθέσιμο στο Ιστοσελίδα FOMEN.
Το εγχειρίδιο χρησιμεύει ως οδηγός πρακτικής εξάσκησης για
διευκόλυνση στην υλοποίηση της παρέμβασης
και εκπαιδευτικά προγράμματα κατά την εργασία με άνδρες από
μεταναστευτικό υπόβαθρο γύρω από την ισότητα των φύλων.
Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει βασικά ευρήματα της Διακρατικής
Ανάλυσης Αναγκών, των Προτύπων Ποιότητας FOMEN και των
εκπαιδευτικών ενοτήτων και της εργαλειοθήκης που
αναπτύχθηκαν και βελτιώθηκαν σε διάστημα δύο ετών.
Το Πρόγραμμα παρέμβασης και εκπαίδευσης FOMEN στοχεύει στη
συνεργασία με άνδρες μετανάστες και πρόσφυγες με τη μορφή
εργαστηρίων προσανατολισμένων στον διάλογο. Το πρόγραμμα
είναι ένα προληπτικό εργαλείο που αποτελείται από οκτώ
ενότητες που έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τους άντρες
μετανάστες και πρόσφυγες να προβληματιστούν σχετικά με τους
ρόλους των φύλων, τη φροντίδα του εαυτού τους, τις κοινωνικές
σχέσεις, την πρόληψη της βίας, των αρρενοπωτήτων και της αυτόφροντίδας.
Το πρόγραμμα παρέμβασης και εκπαίδευσης βασίζεται στα
πρότυπα ποιότητας FOMEN και προσφέρει μεθόδους και γνώσεις
για την αυτοεκπαίδευση των επαγγελματιών καθώς και
καθοδήγηση για εκπαιδεύσεις και εργαστήρια για την εργασία με
άνδρες με μεταναστευτική καταγωγή και διαπολιτισμική
ευαισθησία.

Ενημερώσεις και ειδήσεις συνεργατών
VMG – Αυστρία
5ο Εθνικό Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης στην Αυστρία
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των έργων FOMEN και WomEN
CARE (Αυστριακός Ερυθρός Σταυρός) το εργαστήριο με θέμα
Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων και Περιτομή
(FGM/C) πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2021. Το
συγκεκριμένο εργαστήριο διερεύνησε τα ερωτήματα γιατί ασκείται
ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων και οι ψυχολογικές και
σωματικές επιδράσεις του. Η Katharina Tappauf (WomEN CARE)
ηγήθηκε του εργαστηρίου, στο οποίο συμμετείχαν 17 άτομα από
τον κοινωνικό τομέα, την εργασία με αντρες, την πολιτική και τον
τομέα της υγείας

SPA – Κροατία
Στα τέλη Οκτωβρίου μια ακόμη ομάδα 10 αιτούντων άσυλο
συμμετείχε στο Εκπαιδευτικό και Παρεμβατικό Πρόγραμμα. Έγινε
από τους Γιατρούς του Κόσμου – που συμμετείχαν στο παρελθόν
στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων. Οι συμμετέχοντες ήταν
από το Αφγανιστάν και το Ιράν με διερμηνεία στα Φαρσί. Η
αξιολόγηση έδειξε ότι οι συμμετέχοντες ήταν πολύ
ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα και το βρήκαν χρήσιμο.
Στις 22 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 3ο NARS με 50
συμμετέχοντες από την Κροατία και τις χώρες της περιοχής. Ήταν
μια εξαιρετική ευκαιρία για διάδοση όχι μόνο εμπειριών από το
Εκπαιδευτικό και Παρεμβατικό Πρόγραμμα στην Κροατία, αλλά και
από το έργο Fomen γενικότερα. Οι ομιλητές ήταν από το SPA, το
Status M, το Κέντρο Μελετών Ειρήνης και τους Γιατρούς του
Κόσμου. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης
Κοινωνικο-ψυχολογική ένταξη των προσφύγων στην Κροατία που

διεξήχθη από το Τμήμα Ψυχολογίας, τη Σχολή Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών στο Ζάγκρεμπ. Οι συμμετέχοντες
αξιολόγησαν το NARS ως μια πολύ επιτυχημένη και χρήσιμη
εκδήλωση.

WWP EN – Γερμανία
Το FOMEN Leaders of Change Training 2.0 από το WWP EN
λαμβάνει χώρα από τις 6 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2021.
Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση πρότυπου ρόλου και παρέχοντας
χώρο για διάλογο, οι εκπαιδευτές στοχεύουν να εργαστούν μαζί με
τους επίδοξους άνδρες που αλλάζουν την κοινότητα για την
ισότητα των φύλων. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στα
αραβικά από επαγγελματίες εκπαιδευτές και θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την
εκπαίδευση, επικοινωνήστε με τον Mahmoud Rihawi.
Το τελικό NARS θα διεξαχθεί διαδικτυακά στα Αγγλικά στις 17
Δεκεμβρίου 2021. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την
εκδήλωση, εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο εκδηλώσεων του
WWP. Οι προσκλήσεις θα σταλούν σύντομα.

Συμβίωση – Ελλάδα
Στις 27 Οκτωβρίου 2021, η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών
στην Ελλάδα, συμμετείχε διαδικτυακά στο Τελικό Συνέδριο του
FOMEN. Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν όλα τα αποτελέσματα
προγράμματος όπως και τα αποτελέσματα από το Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα για Πρόσφυγες και Μετανάστες καθώς και από την
Ανάπτυξη Ικανοτήτων.
Επίσης, στις 30 Νοεμβρίου 2021, η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών
Σπουδών στην Ελλάδα, παρουσίασε το έργο FOMEN και την
επιρροή των social media στη μετανάστευση, στο πλαίσιο
διαδικτυακού εργαστηρίου που διοργανώθηκε από το Δίκτυο
Πόλεων για Ένταξη.

CAM – Ιταλία
Από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο, το CAM υλοποιεί
εκπαιδευτικά προγράμματα για άνδρες μετανάστες και πρόσφυγες.
Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 4 μαθήματα διάρκειας περίπου 12
ωρών το καθένα, στα οποία συμμετείχαν 35 άνδρες και
ασυνόδευτοι ανήλικοι από κυρίως αφρικανικές χώρες και την
Ανατολική Ευρώπη.
Μαζί με τους συμμετέχοντες, δημιουργήσαμε έναν χώρο
εμπιστοσύνης που επέτρεψε στους συμμετέχοντες να εμπλακούν
και να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις τους
σχετικά με τους ρόλους και το φύλο και το αίσθημα ασφάλειας ή
όχι σε μια ακόμη ελάχιστα γνωστή χώρα.
Έχουμε λάβει πολλά θετικά σχόλια και ως ομάδα είμαστε πολύ
χαρούμενοι που συμμετέχουμε στο έργο FOMEN.

Conexus – Ισπανία
Η Conexus ολοκλήρωσε με επιτυχία το δεύτερο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα με μια ομάδα 12 νεαρών μεταναστών, κυρίως από τη
βόρεια Αφρική. Αφού συμμετείχαν ενεργά στις τέσσερις ομαδικές
συναντήσεις από τις 14 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου, οι νέοι
άνδρες έδωσαν μια πολύ θετική ανατροφοδότηση για το
πρόγραμμα και τον ασφαλή και γενναίο χώρο που προσφέρθηκε για
τους προβληματισμούς τους.
Επιπλέον, η Conexus παρουσίασε το έργο FOMEN στο συνέδριο
«Contexto Suma» στη Βαλένθια στις 11 Νοεμβρίου, μπροστά σε
περισσότερους από 160 ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες.

Συνέχεια
Μήνυμα από την Elli Scambor, VMG Austria, Συντονίστρια FOMEN
σχετικά με την ολοκλήρωση και το μέλλον της FOMEN

«Εργαζόμαστε στο FOMEN σε μια εξαιρετικά παραγωγική
συνεργασία για πολύ σχετικές ανάγκες και υλικά για την
εργασία με άνδρες πρόσφυγες και μετανάστες. Το FOMEN έχει
τονίσει τις ανάγκες των ανδρών προσφύγων για παρεμβάσεις
και ψυχοκοινωνικά προγράμματα που εστιάζουν στην
υποστήριξη και την ανάπτυξη μιας έμφυλης και μη βίαιης
συμπεριφοράς. Έχουν αντιμετωπιστεί οι αρρενωπότητες και η
φροντίδα που ενισχύουν την ισότητα των φύλων, τις
ψυχοκοινωνικές σχέσεις και μια πιο υγιή κοινωνία. Και μάθαμε
ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα προς προγράμματα
στα οποία οι άνδρες γίνονται σύμμαχοι της αλλαγής προς μια
πιο ισότιμη κοινωνία.
Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που έκαναν το FOMEN
δυνατό!»

Τα λέμε σύντομα από τους συνεργάτες της FOMEN!

