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Το έργο “Draw the Line” χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υπό το πρόγραμμα Daphne III. Το Πρόγραμμα Daphne
έχει στηρίξει έργα που πολεμούν και εμποδίζουν τη βία εναντίον
των γυναικών, των παιδιών και των νέων, από το 1997.

Οι γυναίκες μπορεί να διαφέρουν σύμφωνα με την καταγωγή και
την κουλτούρα ή την ανατροφή και τα έθιμά τους στην κατανόηση
της παρενόχλησης, στον τρόπο με τον οποίο ορίζουν το ρόλο τους
στην κοινωνία και πού θέτουν τα όριά τους. Γι’ αυτό το λόγο, είναι
χρήσιμο να σκεφτόμαστε τις ακριβείς ανάγκες και πρακτικές μέσα
από το δικό μας πολιτισμικό περίγυρο και την κοινότητα.

Σε αυτό το έργο επιθυμούμε να υποδείξουμε την αλλαγή,
ενισχύοντας τις γυναίκες μετανάστριες που έχουν κάνει την Ευρώπη
το νέο τους σπίτι. Αυτός ο στόχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω
πληροφόρησης και κατάρτισης, ώστε να μπορούν να είναι
υπεύθυνες, όπως κάθε άλλη Ευρωπαία γυναίκα, να διασώζουν την
τιμή και την ελευθερία τους. Όλες οι γυναίκες θα έπρεπε να
μπορούν να αποφασίζουν ανεξάρτητα από ΠΟΙΟΝ, ΠΟΤΕ και
ΠΩΣ θα προσεγγίζονται, καθώς και τι θεωρείται ως απόλυτο
ΤΑΜΠΟΥ!

Αυτό το έργο εφαρμόζεται από συμμετέχοντες οργανισμούς σε έξι
Ευρωπαϊκές χώρες. Ο στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει τις
γυναίκες μετανάστριες να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις που
εξαρτώνται από το φύλο. Το έργο περιλαμβάνει ενημέρωση,
ενθάρρυνση και κατάρτιση μέσω διαφόρων κοινοτήτων
μεταναστών.

Το έργο προσφέρει την ευκαιρία της ενδυνάμωσης και της
εκμάθησης μεθόδων που εμποδίζουν τη σεξουαλική βία και
παρενόχληση. Στηρίζοντας τις γυναίκες μετανάστριες να
υπερασπίζουν οι ίδιες τον εαυτό τους και εκπαιδεύοντας αυτές ώστε
να λειτουργούν ως αρχηγοί κοινότητας, μπορεί να αποδειχθεί ως η
πιο βιώσιμη μέθοδος να τεθούν υπό συζήτηση οι ανάγκες των
γυναικών μεταναστριών που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή κοινότητα.

Μια πανευρωπαϊκή έρευνα δείχνει ότι το 55% των γυναικών σε
όλη την Ευρώπη έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα
Θεμελιώδη Δικαιώματα, το 2014, 32% όλων των θυμάτων
δήλωσαν ότι ο δράστης ήταν εργοδότης, συνάδελφος ή
πελάτης. Το 5% αυτών έχουν υποστεί βιασμό.

Η βία εναντίον των γυναικών

• Εξαρτάται από το φύλο
• Επιφέρει σωματική, σεξουαλική και οικονομική βλάβη
• Προκαλεί πόνο

Η σεξουαλική παρενόχληση εκφράζεται μέσω:

• Επίμονου ή λάγνου βλέμματος
• Επιφανειακών υπαινικτικών σχολίων
• Σωματικής επαφής σεξουαλικής φύσεως
• Ερωτικού φλερτ ή απαιτήσεων για σεξουαλικές χάρες

Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να συμβεί σχεδόν παντού

• Σε μέρη εργασίας και μελέτης
• Σε δημόσια μέσα μεταφοράς
• Σε μαγαζιά και στην αγορά
• Σε χώρους άθλησης
• Σε βασικές υπηρεσίες
• Στο τηλέφωνο και στο ίντερνετ

Η σεξουαλική βία και παρενόχληση είναι θέματα πανταχού
παρόντα και πρώτιστα αφορούν σε γυναίκες που ανήκουν σε
κάθε κοινωνική, εκπαιδευτική, πολιτισμική και θρησκευτική
ομάδα.
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