ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΝΤΕ ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αναλύστε και σχεδιάστε

Εμπλέξτε όλο το προσωπικό

Δημιουργήστε εσωτερικούς
μηχανισμούς παραπόνων

Διασφαλίστε οργανωτική δέσμευση

2

ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Εκπαιδεύστε και ενημερώστε το
προσωπικό και τα στελέχη
Οικοδομήστε εμπιστοσύνη

3

Εφαρμόστε τυποποιημένες διαδικασίες
Παραπέμψτε τα θύματα σε ειδικευμένες
δομές φροντίδας & υποστήριξης

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΘΥΜΑΤΑ
Ακούστε τις εργαζόμενες
Εξηγήστε & ενημερώστε
Βοηθήστε τα θύματα να
ξεπεράσουν την απομόνωση

Επιτρέψτε ευέλικτη
οργάνωση της εργασίας
Προβλέψτε ειδικές
διευθετήσεις & εργασιακή
επανένταξη

Διασφαλίστε
εχεμύθεια και
ασφάλεια στο χώρο
εργασίας

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εμπλέξτε
την ανώτερη
διοίκηση

5

Υποστηρίξτε ένα
ξεκάθαρο μήνυμα κατά
της βίας

Διαδώστε την
πληροφόρηση

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οικοδομείστε γέφυρες με
εξειδικευμένους συμμετόχους

Εμπλέξτε τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις

Υποστηρίξτε το συντονισμό
μεταξύ διαφορετικών φορέων

Οργανώστε εκπαιδευτικές συνεδρίες
& ενημερωτικές καμπάνιες

WWW.CARVE-DAPHNE.EU

4

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΙΑΣ

83% των κακοποιημένων γυναικών που εργάζονταν αντιμετώπισαν συμπτώματα
μετά τη βία, που κατέστησαν δύσκολη τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους

83%

Πηγή: Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δανίας, 2009, Voldsramte Kvinders Arbejdsliv, σελ. 20 - 21

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

75%

75% των θυτών αντιμετώπισαν, λόγω της κακοποίησης που οι ίδιοι διέπραξαν,
δυσκολίες συγκέντρωσης στην εργασία τους, που προκάλεσαν (άμεσα ή έμμεσα)
ένα εργατικό ατύχημα εξαιτίας απροσεξίας στο 19% των περιπτώσεων
Πηγή: Συμβούλιο Ενδοοικογενειακής Βίας του Βερμόντ, 2012, Effects of Domestic Violence on the
Workplace: A Vermont survey of male offenders enrolled in batterer intervention programs, σελ. 5

ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ25

€16

δισεκατομμύρια
το 2006

€33

κατά κεφαλή

€1

εκατομμύριο κάθε
½ ώρα

Αυξάνοντας τον προϋπολογισμό για τις
πολιτικές πρόληψης της συντροφικής βίας
κατά €1:
• €87 θα εξοικονομηθούν στα συνολικά
κόστη
• από τα οποία €30 αφορούν άμεσα κόστη
Πηγή: PSYTEL (2009), Estimation du coût
des violences conjugales en Europe, Daphné,
http://www.psytel.eu/violence.php

2011
Υιοθέτηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Ο όρος «βία κατά των
γυναικών» νοείται ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μία μορφή διάκρισης κατά των
γυναικών και σημαίνει όλες τις πράξεις βίας βασιζόμενης στο φύλο, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα ή
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα, φυσική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο για
τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέλεσης τοιούτων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την
αυθαίρετη αποστέρηση της ελευθερίας, είτε αυτή συμβαίνει στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό βίο.
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