Περιεχόμενα:
1. Τελικό Συνέδριο FOMEN - Εγγραφή
2. Εγχειρίδιο FOMEN
3. Ενημερώσεις από τους Εταίρους για τα Προγράμματα
Ανάπτυξης Ικανοτήτων και Εκπαίδευσης

Τελικό Συνέδριο FOMEN
Στις 27 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί το Τελικό Συνέδριο του
FOMEN. Αυτό θα αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία για συζήτηση
των αποτελεσμάτων και των θεματικών του έργου, με ειδικούς
στον τομέα, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από τους
εταίρους του έργου FOMEN, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον
οργανισμό End FGM και το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ. Εδώ,
θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της
ατζέντας και της φόρμας εγγραφής. Εάν έχετε ήδη εγγραφεί στο
συνέδριο, κάντε κλικ εδώ για να επιλέξετε σε ποια από τις
‘breakout’ συνεδρίες θα θέλατε να λάβετε μέρος. Ανυπομονούμε να
σας δούμε στο συνέδριο.
Πρόσκληση για το Τελικό Συνέδριο FOMEN

Εγχειρίδιο FOMEN
Αυτό το μήνα, θα δημοσιεύσουμε το εγχειρίδιο FOMEN, το οποίο
είναι ένας οδηγός προσανατολισμένος στην πρακτική, που
απευθύνεται στους διευκολυντές και αφορά στην εφαρμογή
προγραμμάτων παρέμβασης και εκπαίδευσης για την παροχή
υπηρεσιών πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου.
Το εγχειρίδιο έχει ως στόχο να παρέχει υποστήριξη και να
εισαγάγει τους επαγγελματίες (π.χ. δασκάλους, εκπαιδευτές,
συμβούλους, εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή, χειριστές
καταλυμάτων, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,
εκπαιδευτικούς κ.λπ.) σε βασικές αρχές, ώστε να προετοιμάσουν
τις αντίστοιχες συνθήκες για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος για την ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου και την
πρόληψη της έμυλης βίας με άνδρες μετανάστες και πρόσφυγες σε
όλες τις χώρες-εταίρους του έργου FOMEN, αλλά και πιθανά σε
χώρες πέρα από αυτές που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα του
έργου. Το εγχειρίδιο προσφέρει μεθόδους και γνώσεις για αυτοδιδασκαλία, καθώς και καθοδήγηση για την υλοποίηση
επιμορφώσεων και εργαστηρίων. Περιλαμβάνει μια σύνοψη των
αποτελεσμάτων της Διακρατικής Ανάλυσης Αναγκών FOMEN, των
Προτύπων Ποιότητας FOMEN και των ενοτήτων και εργαλείων
που αναπτύχθηκαν για το Πρόγραμμα Παρέμβασης και
Εκπαίδευσης FOMEN.

Ενημερώσεις από τους Συνεργάτες
Παρά τις προκλήσεις που προέκυψαν από τους αποκλεισμούς που
σχετίζονται με την πανδημία, οι εταίροι του έργου εργάστηκαν
σκληρά υλοποιώντας Προγράμματα Ανάπτυξης Ικανοτήτων που
απευθύνθηκαν σε επαγγελματίες και ερευνητές, καθώς και
Εκπαιδευτικά Προγράμματα που απευθύνθηκαν σε άνδρες με
μεταναστευτικό υπόβαθρο. Συνεχίστε την ανάγνωση για να μάθετε
πώς οι εταίροι του έργου υλοποίησαν αυτά τα προγράμματα και
ποια ήταν τα αποτελέσματα.

Εταίρος: VMG - Αυστρία
Πρόγραμμα Aνάπτυξης Iκανοτήτων
Ο οργανισμός VMG πραγματοποίησε τέσσερα Προγράμματα
Ανάπτυξης Ικανοτήτων μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου 2021.
Εξήντα επαγγελματίες από την Αυστρία και τη Γερμανία
συμμετείχαν σε τρία διαδοχικά διαδικτυακά εργαστήρια, όπου
συζητήθηκαν θεματικές όπως το φύλο και η αρρενωπότητα, η
πρόληψη της βίας, η αυτοφροντίδα και ο αντιρατσισμός. Οι
εκπαιδευτές: DaliahVakili (WWPEN), AnnemarieSiegl
(GewaltschutzzentrumStmk & VMG), Stefan Pawlata, Elli Scambor
και MoritzTheuretzbacher (όλα VMG)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Το καλοκαίρι του 2020, ο οργανισμός VMG πραγματοποίησε ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 9 συμμετέχοντες από το Ιράκ και τη
Συρία, σε συνεργασία με το ZEBRA και ειδικούς και εκπαιδευτές
από το Κέντρο Προστασίας της Βίας στη Στυρία, το ZEBRA και το
Lil*. Δυστυχώς, λόγω του COVID, τα προγράμματα που είχαν
προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2020 έπρεπε να
σταματήσουν στα μισά ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και
πριν ξεκινήσουν. Μόνο φέτος το καλοκαίρι μπόρεσαν να
πραγματοποιηθούν περαιτέρω εργαστήρια, τα οποία υλοποιήθηκαν
για 17 άνδρες με διεθνή οικογενειακό ιστορικό χάρη στη
συνεργασία με το ISOP JugendcollegeSteiermark και τον
Αυστριακό Ερυθρό Σταυρό ("WomEn CARE"). Οι ομάδες συζήτησαν
σε εργαστήρια προσανατολισμένα στον διάλογο τα θέματα της
αρρενωπότητας, των σχέσεων, της αυτοφροντίδας και της
πρόληψης της βίας.

Εταίρος: Εταιρεία Ψυχολογικής Βοήθειας (SPA) Κροατία

Πρόγραμμα Aνάπτυξης Iκανοτήτων
Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων πραγματοποιήθηκε στις 18
Μαρτίου και στις 22-23 Μαρτίου στο Ζάγκρεμπ. Η εκπαίδευση
σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο που η 1η και η 3η ημέρα του
προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης, ενώ η 2η ημέρα
διεξήχθη διαδικτυακά. Αυτό το μοντέλο αποδείχθηκε επιτυχές. Η
μεθοδολογία και οι θεματικές ακολουθήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, με
ορισμένες μόνο τροποποιήσεις κυρίως λόγω της διαδικτυακής
υλοποίησης ορισμένων δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτές ήταν από
την Εταιρεία Ψυχολογικής Βοήθειας (SPA). Οι 21 συμμετέχοντες
στο πρόγραμμα εργάζονται στον τομέα της μετανάστευσης,
προέρχονται είτε από το δημόσιο τομέα είτε από οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων υπήρχαν
ανθρωπιστικές οργανώσεις και ακτιβιστικές οργανώσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι περισσότεροι από τους
συμμετέχοντες ήταν από την Κροατία και μερικοί από γειτονικές
χώρες όπως η Βοσνία -Ερζεγοβίνη ή το Κοσσυφοπέδιο. Η
εκπαίδευση πέτυχε υψηλό συνολικό βαθμό ικανοποίησης (1.19).

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα παρέμβασης και εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε
δια ζώσης στο Ζάγκρεμπ από εκπαιδευτές της Εταιρείας
Ψυχολογικής Βοήθειας (SPA). Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε
στην Αγγλική γλώσσα με τη βοήθεια διερμηνέα της Αραβικής
γλώσσας για τους συμμετέχοντες που δεν μιλούσαν Αγγλικά. Το
πρώτο μέρος ξεκίνησε στις 18 Σεπτεμβρίου, το δεύτερο μέρος
πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου και στις 2 και 3 Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκαν τα τελικά εργαστήρια. Τα κύρια θέματα
συζήτησης ήταν οι έμφυλοι ρόλοι και η αρρενωπότητα, η έμφυλη
βία, η πρόληψη της βίας και η αυτοφροντίδα. Στο πρόγραμμα
έλαβαν μέρος συνολικά 18 συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες
προέρχονται κυρίως από χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά
υπήρχαν επίσης κάποιοι από την Ερυθραία, το Αφγανιστάν και το
Πακιστάν.

Από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Συμβίωσης στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας
Προσφύγων «Αγία Ελένη» στα Ιωάννινα, Ελλάδα

Πρόγραμμα Aνάπτυξης Iκανοτήτων
Το 1ο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων FOMEN που διοργάνωσε
η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8 και 11 Δεκεμβρίου 2020 και στις 23
Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου 2021, το 2ο πραγματοποιήθηκε τον
Μάρτιο και τον Απρίλιο 2021. Και τα δυο προγράμματα
πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά λόγω των περιορισμών που ήταν
σε εφαρμογή για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19. 24
συμμετέχοντες παρακολούθησαν το πρώτο πρόγραμμα και 57 το
δεύτερο. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν επαγγελματίες της πρώτης
γραμμής με σημαντική εμπειρία στη εργασία με πρόσφυγες και
μετανάστες σε διάφορους τομείς. Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες
για το πρώτο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων ήταν
εργαζόμενοι της ανθρωπιστικής οργάνωσης Arbeiter Samariter
Bund (ASB) στην Ελλάδα η οποία παρέχει υποστήριξη στη
διαχείριση και υπηρεσίες προστασίας σε πέντε δομές φιλοξενίας
προσφύγων στη βόρεια Ελλάδα. Σε κάθε μια από αυτές τις δομές
ζουν αυτή τη στιγμή 500-1000 πρόσφυγες, συνολικά 4.500,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν κατάλυμα, ως
αποτέλεσμα των αναγκαστικών εξώσεων των προσφύγων που
γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Οι άθλιες συνθήκες, ο γρήγορος

κύκλος εργασιών του προσωπικού της πρώτης γραμμής των
οργανώσεων που εργάζονται σε τέτοιες συνθήκες και η
αυξανόμενη πίεση στους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή,
καθιστούν καθοριστική την τακτική εκπαίδευση των
επαγγελματιών. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση των ενοτήτων
πραγματοποιήθηκε από ειδικούς εκτός οργάνωσης, με στόχο την
άριστη ποιότητα περιεχομένου. Οι εκπαιδευτές είναι ειδικοί
υψηλού κύρους και ακαδημαϊκοί με μακροχρόνια εμπειρία σε
θέματα φύλου, πρόληψης της βίας και στην εργασία με πρόσφυγες/
μετανάστες. Η Συμβίωση έδωσε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην
άριστη τεχνική υλοποίηση του προγράμματος με εξειδικευμένο
προσωπικό που επέβλεπε την τεχνική υποστήριξη. Κατά την
υλοποίηση του δεύτερου προγράμματος, δύο επιπλέον ενότητες
προστέθηκαν, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην ανάλυση του
θεσμικού και νομικού πλαισίου σε εθνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι εκπαιδευτές ήταν πολύ
ικανοποιημένοι με όλες τις πτυχές και των δύο προγραμμάτων.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Πραγματοποιήθηκαν δύο Εκπαιδευτικά Προγράμματα, ένα τον
Απρίλιο-Μάιο του 2021 και ένα τον Ιούλιο του 2021, τα οποία
διοργανώθηκαν από τη Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην
Ελλάδα. Το πρώτο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω της
πανδημίας, ενώ το δεύτερο πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο
της ανοιχτής δομής φιλοξενίας προσφύγων «Αγία Ελένη» στην
περιοχή των Ιωαννίνων, Ελλάδα. Είκοσι τρεις συμμετέχοντες
παρακολούθησαν το διαδικτυακό πρόγραμμα, οι ίδιοι πρόσφυγες
που ζουν στην Ελλάδα και εργάζονται ως πολιτιστικοί
διαμεσολαβητές και διερμηνείς στη διεθνή ΜΚΟ Arbeiter
Samariter Bund (ASB). Στο δεύτερο πρόγραμμα συμμετείχαν 20
ενήλικες άνδρες, ηλικίας 18-42 ετών, που διαμένουν σημερα στην
ανοιχτή δομή φιλοξενίας προσφύγων «Αγία Ελένη».

Όσον αφορά το περιεχόμενο των προγραμμάτων, η Συμβίωση είχε
ως στόχο την επίτευξη υψηλής ποιότητας που θα διευκόλυνε την
επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Για το λόγο αυτό, η
υλοποίηση των ενοτήτων έπρεπε να πραγματοποιηθεί από
ειδικούς εκτός οργάνωσης. Όλοι οι επιλεγμένοι ειδικοί είναι
επαγγελματίες υψηλού κύρους και με μακροχρόνια εμπειρία σε
θέματα φύλου, πρόληψης της βίας και στην εργασία με τον
πληθυσμό των προσφύγων/μεταναστών. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα έτυχε θετικής υποδοχής τόσο από τους
συμμετέχοντες όσο και από τους εκπαιδευτές. Το δεύτερο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στα Αραβικά, τα
Φαρσί, και τα Αγγλικά (και ένα μικρός μέρος στα Σοράνι), με τους
διερμηνείς να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μετάδοση του
μηνύματος του προγράμματος. Στόχος του προγράμματος ήταν να
δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να σκεφτούν συνειδητά
τους ρόλους τους και την επιρροή τους στην οικογένεια ή/και την
πολιτισμική τους κοινότητα. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους για τη συζήτηση και την επιθυμία τους να έχουν
περισσότερες εκπαιδεύσεις στο μέλλον.

Εταίρος: Centro Ascolto Uomini Maltrattanti – Ιταλία
Πρόγραμμα AνάπτυξηςIκανοτήτων
Το πρώτο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 24 Μαρτίου. Το δεύτερο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων πραγματοποιήθηκε από τις 30
Μαρτίου έως τις 18 Μαΐου. Και οι δύο εκπαιδεύσεις
ολοκληρώθηκαν σε 8 ενότητες των τριών ωρών η κάθε μία. Αυτό
το μοντέλο αποδείχθηκε επιτυχές. Η μεθοδολογία και οι θεματικές
ακολουθήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με ορισμένες τροποποιήσεις,
κυρίως λόγω ορισμένων δραστηριοτήτων που έπρεπε να
διεξαχθούν διαδικτυακά. Οι εκπαιδευτές ήταν από το Centro
Ascolto Uomini Maltrattanti.

Για την ενότητα που αφορά στη γλώσσα του σώματος,
προσκλήθηκε ένας διαμεσολαβητής, ενώ για την ενότητα που
αφορούσε τις διαπολιτισμικές διαστάσεις προσκλήθηκε ένας
ειδικός ανθρωπολόγος. Συνολικά 62 συμμετέχοντες
επωφελήθηκαν από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων FOMEN
στην Ιταλία.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και
τον Νοέμβριο 2021, τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης.

Εταίρος: Conexus Association – Ισπανία
Πρόγραμμα Aνάπτυξης Iκανοτήτων
Στην Ισπανία, το Conexus Association πραγματοποίησε δύο
Προγράμματα Ανάπτυξης Ικανοτήτων σε συνεργασία με το Kudwa
Association, που διοικείται από πρόσφυγες και μετανάστες. Και τα
δύο πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του
COVID-19. Στο πρώτο πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε από τις
17 Μαρτίου έως τις 12 Μαΐου σε 8 εβδομαδιαίες 3 ώρες
συναντήσεις, συμμετείχαν 22 άτομα και στο δεύτερο, το οποίο
πραγματοποιήθηκε από τις 16 Απριλίου έως τις 4 Ιουνίου με την
ίδια μορφή, συμμετείχαν 24 άτομα. Οι συμμετέχοντες ήταν από
όλη την Ισπανία και αποτελούνταν κυρίως (87%) από
επαγγελματίες που εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες,
αλλά και μερικοί που εργάζονται στον τομέα της
μετασχηματιστικής εργασίας φύλου και της πρόληψης της βίας. Τα
σχόλια από τους συμμετέχοντες ήταν γενικά πολύ θετικά, ειδικά
όσον αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής και αλληλεπίδρασης.
Μερικοί από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν ενδιαφέρον να
συνεργαστούν για την οργάνωση του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος για του άνδρες μετανάστες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Δύο εκδοχές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για άνδρες
πρόσφυγες και μετανάστες προγραμματίζονται στην Ισπανία, μία
διαδικτυακή και μία δια ζώσης. Σύμφωνα με τις συστάσεις των
οργανώσεων και των δημόσιων αρχών που εργάζονται με άνδρες
πρόσφυγες και μετανάστες, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
μειώθηκε σε τέσσερις συνεδρίες 3 ωρών για να είναι πιο
προσβάσιμο και θα πραγματοποιηθεί από τα μέσα Οκτωβρίου έως
τα μέσα Νοεμβρίου σε εβδομαδιαίες συναντήσεις. Η δια ζώσης
εκδοχή έχει προγραμματιστεί με μια ομάδα 15 μεταναστών και η
διευκόλυνση θα πραγματοποιηθεί από ορισμένους από τους
συμμετέχοντες του Προγράμματος Ανάπτυξης Ικανοτήτων που
εργάζονται μαζί τους. Η διαδικτυακή εκδοχή είναι ανοιχτή σε
άνδρες πρόσφυγες και μετανάστες διαφορετικής προέλευσης και
θα πραγματοποιηθεί στα ισπανικά.

Εταίρος: WWP EN - Γερμανία
Πρόγραμμα Aνάπτυξης Iκανοτήτων
Το Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ικανοτήτων που πραγματοποιήθηκε από
το WWPEN απευθύνθηκε σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής και
πολλαπλασιαστές που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες.
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε 4 ημέρες στις 11,
12, 18 και 19 Μαΐου 2021, στα Αγγλικά. Πάνω από 40 συμμετέχοντες
από όλο τον κόσμο έλαβαν μέρος, συμπεριλαμβανομένων 18
εθνικοτήτων. Οι εκπαιδευτές Daliah Vakili, Mahmoud Rihawi,
Marc Gärtner, Lorna Cannon και Sandra Jovanovic, όλοι
προσωπικό του WWP EN, πραγματοποίησαν τις συναντήσεις και
έθιξαν θέματα όπως το φύλο και η αρρενωπότητα, η πρόληψη της
βίας, η πολιτισμική ευαισθησία και ο αντιρατσισμός. Οι
περισσότεροι συμμετέχοντες βρήκαν το πρόγραμμα πολύ
ενημερωτικό, απαραίτητο και χρήσιμο με υψηλή καμπύλη
μάθησης.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του WWP EN, με τίτλο “FOMEN
Leaders forChange” απευθύνθηκε σε άνδρες μετανάστες και
πρόσφυγες και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε διάστημα 5
ημερών από τις 9 έως τις 13 Αυγούστου 2021 στα Αραβικά και στα
Αγγλικά. Σκοπός του προγράμματος ήταν να εργαστεί μαζί με
επίδοξους άνδρες υποκινητές αλλαγής σε επίπεδο κοινότητας,
παρέχοντας τους πληροφορίες πάνω σε θέματα όπως είναι η
πρόληψη της έμφυλης βίας, οι αρρενωπότητες, η πατρότητα, η
σεξουαλικότητα και ο τρόπος αντιμετώπισης του θυμού. Το
πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τους Daliah Vakili και
Mahmoud Rihawi από το WWP EN, μαζί με τρεις επαγγελματίες
εκπαιδευτές με εμπειρία στην εργασία με πρόσφυγες και
μετανάστες. Στόχος δεν ήταν η εκπαίδευση των ανθρώπων, αλλά
περισσότερο η συνεργασία μαζί τους, χρησιμοποιώντας μια
πρωτότυπη προσέγγιση και παρέχοντας έναν ασφαλή και γενναίο
χώρο. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 22 άτομα που προέρχονται από
όλη τη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης και από το Τσαντ και το
Αφγανιστάν. Οι συμμετέχοντες ήταν γνώστες των θεματικών και
προσέφεραν μια ποικιλία προοπτικών. Υπήρξε επίσης αρκετή
θετική ανατροφοδότηση και οι συμμετέχοντες εκτίμησαν το
γεγονός ότι μπόρεσαν να επικοινωνήσουν στη γλώσσα τους
καθώς αυτό διευκόλυνε τη διάδραση και το διάλογο.

Social Media
Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακολουθείτε τις ενημερώσεις του
έργου FOMEN στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να μας
βρείτε στο Instagram και στο Facebook

