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Stay Safe: το έργο που αφήνει
το πρόγραμμα, σχετικά με την
καταπολέμηση της πρόληψης της βίας
κατά των γυναικών με αναπηρίες.
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Με την ολοκλήρωση δύο ετών έντονης δουλειάς, δημιουργίας
και συνεργασίας, το τελικό διεθνές συνέδριο του έργου Stay
Safe πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2022. Η εκδήλωση
φιλοξενήθηκε από την ένωση Eurocarers, έδωσε την ευκαιρία
σε πολλούς επαγγελματίες υγείας και ενδιαφερόμενους
φορείς να ανακαλύψουν τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν
κατά τη διάρκεια του έργου, να μάθουν για τα αποτελέσματα
του πειραματισμού σε πέντε χώρες (Ελλάδα, Ιταλία,
Λιθουανία, Πορτογαλία , Ισπανία), και να συζητήσουν την
καταπολέμησης της βίας με βάση το φύλο που διαπράττεται
σε γυναίκες με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες.
«Το έργο Stay Safe ήταν μια μεγάλη πρόκληση: λόγω του
θέματος, που εξακολουθεί να είναι ελάχιστα γνωστό και
σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται ταμπού, και λόγω του
πλαισίου της πανδημίας, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι
περισσότερες από τις δραστηριότητες», εξηγεί η Licia Boccaleti, συντονίστρια του έργου. «Παρόλα αυτά, οι εταίροι
του έργου δεσμευτήκαμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια
και περήφανοι παρουσιάζουμε σήμερα το αποτέλεσμα
της δουλειάς μας, με την ελπίδα ότι θα βοηθήσουν
πολλές Ευρωπαίες γυναίκες με αναπηρία, καθώς και τους
επαγγελματίες που εργάζονται για να τις υποστηρίξουν».
Παρακάτω ακολουθεί μια ανάλυση, σχετικά με το τι αφήνει
στην κοινότητα το Stay Safe ως δημόσια κληρονομιά,
βλέποντας τι έχει γίνει κατά τη διάρκεια του έργου ως
αρχικό βήμα για την ανάπτυξη ολοένα και περισσότερων
παρεμβάσεων πρόληψης της βίας.
STAYSAFE: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η πρώτη έκθεση που εκπονήθηκε στο Stay Safe αντιπροσωπεύει
την τρέχουσα ανάλυση της συχνότητας και των μορφών
σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης κατά των γυναικών
με αναπηρία στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την
Πορτογαλία, την Ισπανία καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ευρύτερα. Τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί μέσω βιβλιογραφικής
επισκόπησης, ανάλυσης στατιστικών αναφορών και
επιστημονικών ερευνών. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε
έρευνα πεδίου, με συνεντεύξεις από γυναίκες και
επαγγελματίες του χώρου για να συλλεχθεί η άποψή τους.
https://staysafeproject.eu/manuals/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Μετά την εκπόνηση ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου που

επικεντρώθηκε στην προσφορά εργαλείων για την αναγνώριση, πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας κατά των
γυναικών με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, καθώς και τον πειραματισμό που διεξήχθη κατά τη διάρκεια του έργου, συντάχθηκε
ένα εγχειρίδιο για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, που απευθύνεται σε επαγγελματίες στον κοινωνικό τομέα,
την υγεία και την πρόληψη της βίας. Το εγχειρίδιο περιέχει το σύνολο των εργαλείων που αναπτύχθηκε από τη σύμπραξη των
εταίρων, δηλαδή ένα σύνολο θεωρητικών στοιχείων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στους επαγγελματίες
να εμβαθύνουν και να υλοποιήσουν το πρόγραμμα Stay Safe. https://staysafeproject.eu/manuals/
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο πιο θεωρητικό του μέρος, έχει επίσης μετατραπεί σε ένα μάθημα αυτοδιδασκαλίας, μέσω
ηλεκτρονικής μάθησης, διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Ελληνικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά. https://staysafeproject.eu/training/
ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η παραγωγή περιεχομένου με στόχο την παροχή μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης και γνώσης σχετικά με τον τρόπο πρόληψης
και καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες, αλλά έχει αναπτυχθεί επίσης εκπαιδευτικό
υλικό που απευθύνεται σε γυναίκες με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες. Έτσι σχεδιάστηκαν τέσσερα βίντεο, για να δείξουν στις
γυναίκες με αναπηρία πώς μπορούν να αντιδράσουν στη σεξουαλική παρενόχληση (τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός
διαδικτύου) και σε οποιοδήποτε περιστατικό βίας. https://staysafeproject.eu/i-stay-safe/
Αναλυτικότερα τα βίντεο εμβαθύνουν στα ακόλουθα:
• τι σημαίνει σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση
• τι είναι η συναισθηματική κακοποίηση και πώς μπορεί να εκδηλωθεί
• τη σημασία της συναίνεσης στις σεξουαλικές δραστηριότητες
• το δικαίωμα να πεις “όχι!” σε ανεπιθύμητες πράξεις.
Αυτά τα βίντεο συνοδεύονται επίσης από έναν μικρό οδηγό, που απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου, με στόχο να δώσει
οδηγίες για τη χρήση του υλικού στη διδασκαλία.
ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ STAY SAFE
Πρόσθετη πηγή ενημέρωσης που δημιουργήθηκε για το θέμα της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών με αναπηρία ήταν ένα
ντοκιμαντέρ που συγκεντρώνει τις φωνές των γυναικών και των επαγγελματιών που εργάζονται μαζί τους, σχετικά με τον
τρόπο πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας. Το ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ιταλικά, Λιθουανικά,
Ελληνικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά, με ενεργοποίηση υπότιτλων. https://staysafeproject.eu/2021/06/03/the-stay-safe-video-documentary/

Και τώρα τι;

Το υλικό του έργου Stay Safe έχει πλέον ανοιχτή πρόσβαση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και να διαδοθεί. Η πρόληψη της βίας είναι στο χέρι μας. Με τη δέσμευση να
ευαισθητοποιήσουμε και να εκπαιδεύσουμε για το θέμα μπορούμε να ελπίζουμε ότι μια
μέρα δεν θα μιλάμε πια για τη έμφυλη βία!
Εάν χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία του Stay Safe, κρατήστε μας ενήμερους στέλνοντας ένα
email στο mko.edra@gmail.com και χρησιμοποιήστε το hashtag #staysafe_euproject.
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