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Η πρόληψη και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών αποτελεί ηθικό 
και πολιτικό καθήκον.

Σε όλο τον κόσμο σήμερα, μια στις τρεις γυναίκες είναι, ή πρόκειται να 
γίνει, θύμα ενδοοικογενειακής βίας, βιασμού ή άλλης κακοποίησης κατά τη 
διάρκεια της ζωής της.  Αυτό σημαίνει ότι στατιστικά κάθε ένας από εμάς, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική του τάξη, την κουλτούρα ή την εθνικότητά 
του, περιστοιχίζεται από θύματα αυτής της μάστιγας.
Οι αριθμοί είναι τόσο υψηλοί που η αρχική αντίδραση, όσων τους 
μαθαίνουν, είναι η δυσπιστία. Και όμως…

Όταν αντιλήφθηκα για πρώτη φορά το εύρος αυτού του προβλήματος, το 
οποίο εξακολουθεί να αποτελεί ταμπού, θέλησα να αναλάβω δράση. Το 2009, 
δημιούργησα το Εταιρικό Ίδρυμα Kering προκειμένου να καταπολεμήσω 
την βία κατά των γυναικών και να συνεργασθώ με  αρμόδιες για το θέμα 
δημόσιες αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. 
Το Ίδρυμα Kering αναπτύσσει τη στρατηγική του με τρεις τρόπους: 
μακροπρόθεσμες συνεργασίες με ΜΚΟ που παρέχουν ολιστική υποστήριξη 
στα θύματα, χρηματικά ποσά που δίδονται σε κοινωνικούς επιχειρηματίες, 
οι οποίοι εργάζονται για την ενίσχυση των γυναικών και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, που έχουν σχεδιασθεί για να ενημερώσουν το ευρύ 
κοινό για το επίμαχο θέμα. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε επίσης οργανώσει για 
τις εργαζόμενες του Ομίλου ειδικές εκπαιδευτικές συνεδρίες, που αφορούν 
στην ενδοοικογενειακή βία. 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών. Οι τελευταίες στατιστικές δείχνουν ότι 
η πλειονότητα των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας είναι 
εργαζόμενες . Κατά συνέπεια είναι κρίσιμο να καθορισθεί ο τρόπος 
αντιμετώπισης του προβλήματος, με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη 

Francois-Henri PINAULT
Πρόεδρος και CEO της Kering
Πρόεδρος του Εταιρικού Ιδρύματος  Kering
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κάθε επιχείρηση. Αν και η επιχείρηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις 
οργανώσεις που φροντίζουν τα θύματα, μπορεί να τους παρέχει στήριξη 
και να τις παραπέμπει σε αρμόδιους φορείς.

Αυτός ο οδηγός «Απαντώντας στη βία κατά των γυναικών – Οδηγός για 
εταιρείες» αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο. Προβαίνει σε μια ευρεία 
επιχειρήσεις όλων των υφιστάμενων μεθόδων, συγκρίνει εμπειρίες και 
αναδεικνύει τις αποτελεσματικές πρακτικές. Και, το πλέον σημαντικό, 
φωτίζει τους τρόπους αντιμετώπισης αυτής της μορφής βίας εντός μιας 
εταιρείας.

Υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν. Ελπίδα μου είναι ότι ο 
παρών οδηγός θα διαβασθεί από ευρύ κοινό.  Μόνον ενωμένοι μπορούμε 
να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την βία κατά των γυναικών.
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Η βία κατά των γυναικών αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Στην προσπάθειά μας να καταπολεμήσουμε την βία κατά των γυναικών, όλοι 
έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε: όσοι χαράσσουν πολιτική, οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, εταιρείες, άτομα.
Ο Οδηγός «Απαντώντας στη βία κατά των γυναικών – Οδηγός για 
Επιχειρήσεις» είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που βοηθά τις εταιρείες να 
αντιμετωπίσουν την βία στο χώρο εργασίας. Βοηθά να σπάσουν τα ταμπού 
γύρω από την εν λόγω βία.

Οι εταιρείες είναι σε καλή θέση ώστε να στηρίζουν τις γυναίκες που έχουν 
κακοποιηθεί στην ιδιωτική τους ζωή. Η δημιουργία μιας υποστηρικτικής 
κουλτούρας μπορεί να ενθαρρύνει τις γυναίκες να καταγγείλουν τη βία, 
που υφίστανται και να τις πείσει ότι δικαιούνται να ζουν μια ζωή χωρίς 
βία. Κάθε άτομο, κάθε εργαζόμενος, κάθε εταιρεία μπορεί να κάνει τη 
διαφορά. Παρέχοντας στις γυναίκες έναν ασφαλή χώρο κι ένα εισόδημα, 
που να τις καθιστά οικονομικά ανεξάρτητες, οι εταιρείες μπορούν να 
διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην προστασία των θυμάτων και να τα 
βοηθήσουν να απομακρυνθούν αποτελεσματικά από τις σχέσεις μέσα στις 
οποίες κακοποιούνται.

Πως αναγνωρίζουμε μια περίπτωση βίας; Πως αλληλοεπιδρούμε με 
εργαζόμενες που έχουν πέσει θύματα βίας; Πως αυξάνουμε την ενημέρωση 
του κόσμου για το φαινόμενο αυτό και πως ξεπερνούμε τα ταμπού που 
το περιβάλλουν; Τα ερωτήματα αυτά, μαζί με πολλά άλλα, εξετάζονται σε 
αυτόν τον οδηγό.

Τον συνιστώ θερμά σε όλους τους διευθυντές επιχειρήσεων, που είναι 
πρόθυμοι να υπερασπισθούν τις γυναίκες μέλη του προσωπικού τους.

Vera JOUROVA
Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και 
Ισότητας των Φύλων
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Αυτή η συλλογή βέλτιστων πρακτικών από τους χώρους εργασίας για την 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον και την 
προσπάθεια των οργανισμών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα CARVE. Ο 
ευρύτερός της στόχος είναι να συμβάλλει και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες 
των επιχειρήσεων να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές της έμφυλης βίας 
και να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.  Η έμφυλη 
βία και η βία κατά των γυναικών συχνά χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι 
όροι, δεδομένου ότι στατιστικά η έμφυλη βία αφορά στη βία των ανδρών 
σε γυναίκες και κορίτσια.  Η έμφυλη βία κατά των γυναικών είναι η βία 
που κατευθύνεται σε μια γυναίκα ακριβώς επειδή είναι γυναίκα, ή εκείνη 
η βία που επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες.  Αν και είναι δύσκολο να 
διακρίνουμε μεταξύ των διαφορετικών τύπων βίας, που βιώνουν οι γυναίκες, 
καθώς ο ένας τύπος δεν αποκλείει την ύπαρξη και κάποιου άλλου, για τους 
σκοπούς αυτού του προγράμματος, όπου μιλάμε για τις προσπάθειες των 
εταιρειών να αντιμετωπίσουν την έμφυλη βία έξω από το χώρο εργασίας, 
αναφερόμαστε στα ακόλουθα είδη βίας:

 — Ενδοοικογενειακή βία,
 — Βία από τον σύντροφο
 — Σεξουαλική επίθεση / κακοποίηση
 — Βιασμός
 — Παραφύλαξη και επίμονη παρενόχληση
 — Ανθρωποκτονία από σύζυγο / σύντροφο

Όπως με πολλούς παρόμοιους οδηγούς για εταιρείες, η πρωτοβουλία αυτή 
προέκυψε από μια πρόταση για την παροχή καθοδήγησης σε επιχειρήσεις 
ως προς την αντιμετώπιση με αποτελεσματικό τρόπο του φαινομένου 
της έμφυλης βίας, μέσω της υποστήριξης των θυμάτων, της αύξησης της 
ενημέρωσης στο χώρο εργασίας σχετικά με την πρόληψη, την προστασία 
και την επανένταξη των εργαζόμενων γυναικών, που την βιώνουν εκτός του 
χώρου εργασίας και μέσω της θέσπισης μηχανισμών για αποτελεσματική και 
ασφαλή απόκριση σε αντίστοιχα περιστατικά.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Καθώς η διεύρυνση της συζήτησης σχετικά με την εταιρική ευθύνη επιφέρει 
μια νέα οπτική στην αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας, και 
καθώς και οι πολίτες έχουν πλέον αυξημένες προσδοκίες από τις εταιρείες, 
από τις οποίες αναμένουν να συμβάλλουν στην επίλυση σημαντικών 
κοινωνικών ζητημάτων, οι προοδευτικές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τον 
αντίκτυπο που έχει η έμφυλη βία και πώς αυτή συνδέεται με τις δικές τους 
πολιτικές ίσων ευκαιριών και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων τους.

Η έρευνα στο πλαίσιο του έργου CARVE αποκάλυψε, ότι παρ’ όλο που οι 
περισσότερες εταιρείες ούτε γνωρίζουν, ούτε συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες 
κατά της έμφυλης βίας, υπάρχουν ωστόσο ορισμένοι οργανισμοί και 
εταιρείες στην Ευρώπη, που διαθέτουν εμπειρία στην αντιμετώπιση των 
επιδράσεών της στο χώρο εργασίας. Εθνικές έρευνες και μελέτες που 
διεξήχθησαν ως μέρος του έργου στο Βέλγιο, στην Βουλγαρία, στη Γαλλία, 
στην Ελλάδα και στην Ισπανία στο πρώτο εξάμηνο του 2015 αποκάλυψαν 
την ύπαρξη ορισμένων κοινών στοιχείων σε ότι αφορά την αντιμετώπιση 
του φαινομένου από τις εταιρείες, παρά το, σημαντικά, διαφορετικό εθνικό 
πλαίσιο και το επιχειρηματικό περιβάλλον των χωρών υλοποίησης του 
προγράμματος.  Η έμφυλη βία δεν είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται εύκολα 
στο χώρο εργασίας και εξακολουθεί, σε γενικές γραμμές ακόμη, να θεωρείται 
ένα ιδιωτικό ζήτημα και όχι ένα πρόβλημα της κοινωνίας γενικότερα. Τα όσα 
συμβαίνουν στην οικογένεια, σπάνια κοινοποιούνται στους «απ’έξω» και 
υπάρχουν ψυχολογικά εμπόδια, τα οποία εμποδίζουν τη συνεργασία μεταξύ 
προσωπικού και διοίκησης σε καταστάσεις έμφυλης βίας, που λαμβάνει 
χώρα εκτός του χώρου εργασίας. Αρκετοί λόγοι μπορεί να εξηγήσουν γιατί 
συμβαίνει αυτό.  Οι επιχειρήσεις στις χώρες της μελέτης δε διαθέτουν 
πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν στον οικονομικό αντίκτυπο της 
έμφυλης βίας.  Οι παράγοντες των εταιρειών που θα μπορούσαν επί της 
ουσίας να στηρίξουν τα θύματα ή τους θύτες δεν είναι ούτε εκπαιδευμένοι 
για να εντοπίζουν τα άτομα αυτά, ούτε για να τα συνδράμουν στην πορεία 
αναζήτησης μιας λύσης.  Ελάχιστα επίσημα εσωτερικά πρωτόκολλα και 
επαγγελματικοί οδηγοί για το θέμα έχουν εκπονηθεί για τις ανάγκες μιας 
επιχείρησης, εργαζόμενες της οποίας μπορεί να υφίστανται έμφυλη βία.  
Τέλος, το ζήτημα της ιδιωτικότητας προέκυπτε πάντοτε κατά τη διάρκεια 
των συνεντεύξεων, ως ένα από τα κύρια εμπόδια, που αιτιολογούν το γιατί 
οι εταιρείες δεν αντιδρούν σε υποθέσεις, όπου υπάρχει υποψία έμφυλης 
βίας κατά γυναικών εργαζομένων τους.
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Ο οδηγός αυτός των βέλτιστων πρακτικών συμπληρώνεται από μια 
επισκόπηση των στοιχείων που αφορούν στην έμφυλη βία και από 
παραδείγματα Ευρωπαϊκών εταιρειών, οι οποίες ήδη έχουν ασχοληθεί με 
τέτοια θέματα.

Στοχεύει κυρίως σε επαγγελματίες από επιχειρήσεις, οργανώσεις 
εργοδοτών και σωματεία εργαζομένων, που ενδιαφέρονται να αναλάβουν 
δράση κατά της έμφυλης βίας.  Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ευρύ 
φάσμα εταιρειών και εταιρικών παραγόντων, που θα υιοθετήσουν αυτές 
τις πρακτικές, προσαρμόζοντάς τες και εξατομικεύοντας τις συστάσεις του 
Οδηγού, ανάλογα και με τις ειδικές περιστάσεις στις οποίες βρίσκονται.

Ο οδηγός παρουσιάζει τις οπτικές των μεμονωμένων εταιρειών, οι οποίες 
έχουν βοηθήσει και υποστηρίξει γυναίκες που έχουν υποστεί βία, καθώς 
και γενικές, εφαρμόσιμες συμβουλές, που αποτελούν απόσταγμα αυτών των 
βέλτιστων πρακτικών.  Επίσης, παρέχει πληροφορίες για τις πολιτικές και 
τις πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της έμφυλης βίας και για το οικονομικό 
κόστος και τον αντίκτυπο του φαινομένου αυτού στο χώρο εργασίας. 
Ο οδηγός αντλεί από τα μαθήματα που έχουν προκύψει από τη συλλογή 
υποθέσεων και από συνεντεύξεις που έχουν ληφθεί από περισσότερες από 
150 εταιρείες και οργανώσεις σε πέντε χώρες, καθώς και από βιβλιογραφική 
έρευνα που αφορά στη νομοθεσία και στις πολιτικές για την έμφυλη βία στο 
Βέλγιο, στη Βουλγαρία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα και στην Ισπανία.

Υπογραμμίζοντας αυτές τις υποθέσεις και παρέχοντας ορισμένες συμβουλές 
και τεχνικές για να βοηθήσουμε τις εταιρείες να εφαρμόζουν πρακτικές, 
οι οποίες ωφελούν γυναίκες που έχουν υποστεί βία, ευελπιστούμε ότι 
ο οδηγός θα συμβάλλει στην αλλαγή νοοτροπίας και στην ανάπτυξη και 
ενεργοποίηση εταιρικών ενημερωτικών εκστρατειών και πολιτικών για την 
πρόληψη και την προστασία των γυναικών από την έμφυλη βία.
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ΟΡΘΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

     Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικής στους χώρους εργασίας 
για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Η έμφυλη βία δεν περιορίζεται πίσω από κλειστές πόρτες. Επηρεάζοντας 
τα θύματα, η έμφυλη βία έχει αντίκτυπο και στο εσωτερικό μιας εταιρείας.  
Για το λόγο αυτό, πολλές εταιρείες πιστεύουν ότι τόσο η πρόληψη της 
έμφυλης βίας, όσο και η στήριξη των θυμάτων πρέπει να προωθούνται και 
στο περιβάλλον εργασίας και ότι οι τρόποι αντιμετώπισής της θα πρέπει να 
είναι προσεκτικά σχεδιασμένοι. Εταιρικά σχέδια δράσης, τα οποία έχουν 
εξειδικευθεί για την περίπτωση της έμφυλης βίας αποτελούν, τη σταθερή 
βάση για μια επιτυχή παρέμβαση, σε συνάρτηση και με άλλες εταιρικές 
πολιτικές, που αφορούν στην ισότητα των φύλων, στην υγεία και ασφάλεια 
των εργαζομένων και σε άλλα κοινωνικά ζητήματα. Υπάρχουν ορισμένα 
βασικά βήματα, που έχουν αναγνωρισθεί ως κρίσιμα, για την ανάπτυξη 
και την υλοποίηση μιας πολιτικής στους χώρους εργασίας, η οποία να 
αντιμετωπίζει τη βία κατά των γυναικών, ανεξάρτητα από το μέγεθος μιας 
εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση και οι μικρότερες εταιρείες μπορούν να 
προσαρμόσουν ανάλογα τις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος οδηγού, 
ιδιαίτερα στα σημεία εκείνα, όπου οι πρακτικές είναι λιγότερο σχετικές με 
τα δικά τους περιορισμένα οικονομικά μέσα και το δικό τους περιορισμένο 
προσωπικό.
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1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Θα είναι χρήσιμο για τις εταιρείες να διασφαλίσουν ότι υφίσταται εσωτερικά 
ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο ή σχέδιο δράσης για την έμφυλη βία, που 
να δίδει έμφαση στη μηδενική ανοχή και παράλληλα θα παρουσιάζει τα 
βήματα, που θα πρέπει να ακολουθούνται, στην περίπτωση που προκύψει 
τέτοιο ζήτημα. Το σχέδιο δράσης, ιδανικά, θα πρέπει να καταρτίζεται 
σε συνεργασία με ειδικούς για το θέμα, όπως ΜΚΟ εξειδικευμένες στην 
έμφυλη βία και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα τέσσερα σημεία: 
πρόληψη, αναγνώριση (εντοπισμός) θυμάτων, στήριξη και δράση.

Το πρώτο ζήτημα, που αφορά το εταιρικό πρωτόκολλο ή το σχέδιο 
αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, είναι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των 
θυμάτων - εργαζομένων, σύμφωνα με τις οποίες θα καθοριστούν ο σκοπός 
και το πεδίο του πρωτοκόλλου και των δράσεων που θα αναληφθούν. 
Το εταιρικό πρωτόκολλο θα πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς τα σχετικά 
επαγγελματικά δικαιώματα, που προβλέπονται για τα θύματα έμφυλης 
βίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίον μπορούν να τα διεκδικήσουν 
οι εργαζόμενες. Πρέπει επίσης να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που τυχόν θα παρέχονται σε τρίτους για το θύμα, αλλά και 
την ασφάλεια της εργαζόμενης, τηρώντας απόρρητα τα προσωπικά της 
δεδομένα (όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση οικίας, email).

2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η διοίκηση και τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι το σύνολο του προσωπικού είναι πλήρως ενήμερο και δεσμεύεται 
στην εκπλήρωση των στόχων της εταιρικής πολιτικής σε ό,τι αφορά στην 
έμφυλη βία. Κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το 
προσωπικό, σε όλα τα επίπεδα, κατανοεί πλήρως την εταιρική ευθύνη και 
τα οφέλη της πολιτικής για το θέμα αυτό, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε 
σχετικές νομικές συνέπειες. Για το σκοπό αυτό, η εταιρική πολιτική θα 
πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους τους εργαζόμενους σε έντυπη 
μορφή, είτε στα εγχειρίδια - κανονισμούς προσωπικού, είτε διανεμόμενη 
με την μορφή «πακέτων εισαγωγικής ενημέρωσης – starterpacks» για τους 
νεοπροσληφθέντες.
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3 ΙΣΧΥΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Να επιδεικνύετε γνήσια δέσμευση κατά του σεξισμού και της βίας 
οποιουδήποτε τύπου και να διατηρείτε σε επαγρύπνηση την εταιρεία για 
τον εντοπισμό οποιουδήποτε σημείου κακοποίησης των εργαζόμενων σε 
αυτήν γυναικών. Αυτό είναι ουσιώδες για τις γυναίκες θύματα έμφυλης 
βίας, καθώς θα μπορούσε να τις ενισχύσει και να τις βοηθήσει, μειώνοντας 
τα αισθήματα απομόνωσης. Επιπλέον, μια εταιρεία, η οποία καταγγέλλει 
όλες τις μορφές κακοποίησης και βίας, που παρεμποδίζουν τους στόχους 
της για την ισότητα, με τον τρόπο αυτό παρέχει στα θύματα έναν ασφαλή 
χώρο, ελεύθερο από επιθέσεις (ψυχολογικές, προφορικές, οικονομικές και 
σωματικές). Ο ασφαλής αυτός χώρος επιτρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία 
επούλωσης και δίνει στα θύματα την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για 
να αποκαλύψουν την κατάστασή τους, αλλά και μακροπρόθεσμα λειτουργεί 
αποτρεπτικά στην εκδήλωση έμφυλης βίας.

4 ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Θα πρέπει να οριστεί ένα σημείο επαφής για την έμφυλη βία στην 
εταιρεία, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η φωνή των γυναικών μπορεί 
να ακούγεται, όταν υφίστανται οποιουδήποτε είδους βία. Μια δυνατότητα 
μπορεί να είναι η λειτουργία μιας ανώνυμης διεύθυνσης email ή/και μιας 
γραμματοθυρίδας ή ακόμη και η ανάθεση αυτού του ρόλου σε συγκεκριμένα 
μέλη του προσωπικού, που θα είναι εκπαιδευμένα για να αντιμετωπίζουν 
περιπτώσεις έμφυλης βίας.

Τα άτομα αυτά, όπως σύμβουλοι πρόληψης, ψυχολόγοι ή ιατροί της 
εταιρείας, κοινωνικοί λειτουργοί θα πρέπει να τα γνωρίζει το προσωπικό, 
που είναι πιθανό να έρχεται σε επαφή με θύματα. Οι πληροφορίες για 
τους σχετικούς εσωτερικούς μηχανισμούς πρέπει να δημοσιοποιούνται 
και να είναι διαθέσιμες συνεχώς (π.χ. με αφίσες στους χώρους της 
εταιρείας, πληροφορίες στο intranet, ενημερωτικό υλικό για τα νέα 
μέλη του προσωπικού κτλ.), έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν με 
ποιόν πρέπει να έρθουν σε επαφή, πού θα τον αναζητήσουν και ποιος 
είναι ο ρόλος του. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι των πληροφοριών που 
πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα πρωτόκολλο για το θέμα της έμφυλης 
βίας. Η θέσπιση μιας διαδικασίας με αναγνωρισμένα άτομα - υπεύθυνα 
στήριξης των θυμάτων θα βοηθήσει την επιχείρηση να εντοπίσει ποιος 
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από το προσωπικό είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα και 
ποιος θα πρέπει να λάβει σχετική εκπαίδευση. Τόσο τα θύματα όσο και 
οι υπεύθυνοι στήριξης συχνά δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν όταν 
χρειάζεται να βρουν ειδικούς επαγγελματίες, ικανούς να παράσχουν την 
αναγκαία στήριξη. Κατά συνέπεια, η κατάλληλη ταυτοποίηση των μελών 
της επιχείρησης, που θα είναι σε θέση να παράσχουν στο επίπεδο του 
χώρου εργασίας υποστήριξη στο θύμα, να τη βοηθήσουν να συνδυάσει 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα επαγγελματικά της καθήκοντα με την 
αντιμετώπιση ενός σημαντικού προσωπικού προβλήματος, είναι το βασικό 
διακύβευμα στην αναγνώριση και στην προστασία θυμάτων έμφυλης βίας 
στο χώρο εργασίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

H PSA Peugeot Citroen είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία 
στην Ευρώπη. Το ζήτημα της βίας αντιμετωπίσθηκε στο πλαίσιο μιας 
επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας το 2009, οπότε και υιοθετήθηκε ένα 
πρωτόκολλο για την πρόληψη και καταπολέμηση ενδοοικογενειακής βίας 
το οποίο συνυπέγραψε και ο τότε Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Σχέσεων της Γαλλίας, Xavier Darcos. Η πιο πρόσφατη συμφωνία του 
2014 περιλαμβάνει μια ρήτρα για την «στήριξη εργαζομένων–θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας» και ενθαρρύνει τα διάφορα εργοστάσια της PSA 
να αναλάβουν δράση κατά της έμφυλης βίας. Οι τρεις προτεραιότητες 
που αναγνωρίζονται είναι: 1) εσωτερική διάδοση εθνικών εκστρατειών 
ενημέρωσης για το θέμα, 2) συναφής εκπαίδευση των κοινωνικών, ιατρικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, 3) στήριξη 
εργαζομένων – θυμάτων βίας.
Κάθε εργοστάσιο της PSA μπορεί να υλοποιεί διαφορετικές δράσεις εντός των 
εγκαταστάσεών του για να επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους. Για παράδειγμα, 
το εργοστάσιο της Vesoul ήρθε σε επαφή με το Κέντρο Ενημέρωσης για 
τα Δικαιώματα των Γυναικών και Οικογενειών (CIDFF) για τη διοργάνωση 
επιμορφωτικού σεμιναρίου για τα διευθυντικά στελέχη του εργοστασίου. 
Συγκεκριμένα, εκπαιδεύτηκαν 150 ανώτερα στελέχη ώστε να αναγνωρίζουν 
την έμφυλη βία, οργανώθηκε έκθεση στους χώρους της εταιρείας για το θέμα 
και υλοποιήθηκαν πρωτοβουλίες ενημέρωσης όπως η διανομή φυλλαδίων 
που περιλάμβαναν και ερωτήσεις αυτοδιάγνωσης («μήπως είσαι θύμα;»).
P
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Η Γαλλική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Orange έχει περιλάβει στην 
εταιρική συμφωνία της για την ισότητα των φύλων ένα άρθρο σχετικό με 
την έμφυλη βία. Ως μέρος της ενότητας «Οργάνωση της εργασίας, ισορροπία 
μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, υγεία και πρόληψη», το άρθρο 
αυτό ορίζει την ανάληψη επείγουσας δράσης στην περίπτωση που μια 
γυναίκα εργαζόμενη υποβάλει σχετική καταγγελία και αφορά την παροχή 
προς αυτήν προσωρινής στέγης: χάρις στην πρωτοβουλία «Action Logement», 
οι εργαζόμενες-θύματα βίας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές 
λύσεις στέγασης με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα.
P

Τα Υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας της Γαλλίας αναφέρουν 
την έμφυλη βία στο Σχέδιό τους για την Ισότητα των Φύλων 2015-2017. 
Το 20ο μέτρο στοχεύει στην αύξηση της ενημέρωσης για την ηθική και 
σεξουαλική παρενόχληση μέσω ευρείας επικοινωνίας, καθορίζοντας τις 
υποχρεώσεις των εργοδοτών, που σχετίζονται με την πρόληψη. Το 21ο μέτρο 
ενσωματώνει τα ζητήματα βίας εντός της ευρύτερης πολιτικής που αφορά 
στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στις συνθήκες εργασίας. Αν και η αναφορά 
στη βία εστιάζει στη βία στο χώρο εργασίας, αναφέρεται ότι τα στελέχη που 
είναι επιφορτισμένα με την πρόληψη (επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας, 
επαγγελματίες υγείας στους χώρους εργασίας) θα πρέπει να επαγρυπνούν για 
δύσκολες επαγγελματικές καταστάσεις, που απορρέουν από βία που λαμβάνει 
χώρα και στη σφαίρα του ιδιωτικού βίου. Το 22ο μέτρο αφορά στην παροχή 
πληροφοριών και εργαλείων στο προσωπικό ανθρώπινου δυναμικού και 
στη διοίκηση που να τους επιτρέπουν να αναλάβουν σχετική πρωτοβουλία 
όταν χρειαστεί. Αναφέρεται επίσης η δυνατότητα του προσωπικού, που είναι 
επιφορτισμένο με την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, να προβαίνει σε 
συνεργασίες με εξειδικευμένες ΜΚΟ. 
Η μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου αποκάλυψε, ότι όντως 
ελάχιστες εταιρείες από αυτές που εξετάστηκαν, είχαν την ενημέρωση, 
τους πόρους και τις γνώσεις για να αναπτύξουν και εφαρμόσουν ειδικές 
πολιτικές ή εσωτερικά πρωτόκολλα για την πρόληψη, την προστασία και την 
επανένταξη γυναικών που είναι θύματα βίας. Εντούτοις, οι περισσότερες από 
αυτές συνέβαλλαν σε κάποιο βαθμό στην αντιμετώπιση του προβλήματος 
και οι σχετικές πρακτικές και πρωτοβουλίες τους, συγκεντρώθηκαν και 
παρουσιάζονται στον παρόντα Οδηγό ως επιτυχημένες πρακτικές για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών έξω από τον χώρο εργασίας.
P
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  Αναγνώριση και αντιμετώπιση του προβλήματος στο χώρο 
εργασίας

 
Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του CARVE, οι περισσότερες 
εργαζόμενες, που έχουν υπάρξει θύματα έμφυλης βίας, δεν αισθάνονται 
άνετα ή δεν έχουν την ευκαιρία να αποκαλύψουν την κατάστασή τους στον 
εργοδότη ή στους συναδέλφους τους, καθώς φοβούνται ότι η αποκάλυψη 
αυτή θα έχει αρνητικές συνέπειες για την εργασία και τη σταδιοδρομία τους.   
Αν και η επιθυμία αυτή πρέπει να γίνεται σεβαστή, είναι χρήσιμο εφόσον 
ο εργοδότης ή οι λοιποί εργαζόμενοι είναι σε θέση να αναγνωρίσουν το 
πρόβλημα, να δοθεί στα θύματα καθοδήγηση για τις υπηρεσίες υποστήριξης 
και να τους παρασχεθεί επαρκής βοήθεια.
Στην πράξη, ο εντοπισμός θυμάτων βίας κατά των γυναικών στο χώρο 
εργασίας μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολος. Η έρευνα έδειξε ότι 
η αναγνώρισή τους συνήθως δεν είναι μια τυποποιημένη διαδικασία και 
στις περισσότερες περιπτώσεις οι εργοδότες προσεγγίζουν το θέμα κατά 
περίπτωση. Η προσέγγιση εξαρτάται πολύ από την εθνική νομοθεσία, το 
μέγεθος της εταιρείας, την ιεραρχική δομή, την οργανωτική κουλτούρα και 
τις σχέσεις που έχουν εγκαθιδρυθεί εντός των εργασιακών ομάδων, αλλά 
και των σχέσεων των εργαζομένων με τη διοίκηση. Επίσης εξαρτάται από 
την προσωπικότητα και μερικές φορές από το φύλο του εργαζόμενου που 
αναλαμβάνει τη στήριξη, ή που είναι υπεύθυνος προσωπικού (οι συνεντεύξεις 
που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου αποκάλυψαν ότι οι γυναίκες 
θεωρούν ευκολότερο να κοινοποιούν παρόμοια προσωπικά τους προβλήματα 
σε άλλες γυναίκες μέλη του προσωπικού και της διοίκησης).

Οι παράγοντες που εντοπίστηκαν και στις πέντε υπό μελέτη χώρες, ως 
ουσιαστικά εμπλεκόμενοι στη διαδικασία αναγνώρισης στον εργασιακό 
χώρο ενός θύματος έμφυλης βίας, είναι: οι συνάδελφοι, οι διευθυντές 
παραγωγής και οι άμεσα προϊστάμενοι, οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες στις μικρότερες 
εταιρείες, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι σταδιοδρομίας, ιατροί του 
χώρου εργασίας και υπεύθυνοι κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.
Ο εντοπισμός όμως των γυναικών θυμάτων βίας στο χώρο εργασίας 
εξακολουθεί να είναι περιορισμένος, ενώ δεν καταγράφεται ο πραγματικός 
αριθμός των θυμάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικά πιθανά, 
πρακτικά βήματα, που θα μπορούσαν να αναλάβουν οι εργοδότες, ώστε να 
διευκολύνουν τη διαδικασία αναγνώρισης και υποστήριξης των θυμάτων 
έμφυλης βίας.
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1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σε ιδανικές συνθήκες, τα επιμορφωτικά προγράμματα για την επίδραση 
και τις συνέπειες στον εργασιακό χώρο της βίας (περιλαμβανομένης 
και της βίας που λαμβάνει χώρα έξω από αυτόν, αλλά που έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στο χώρο εργασίας) θα πρέπει να προσφέρονται στο σύνολο των 
υπαλλήλων, μαζί με τους προϊστάμενους και τα διευθυντικά στελέχη. Θα 
πρέπει να δίδονται σε όλα τα μέλη του προσωπικού οι βασικές τουλάχιστον 
συμβουλές, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν σε μια κατάσταση 
βίας (ακόμη και σε περίπτωση έμφυλης βίας εκτός του χώρου εργασίας), 
καθώς οποιοσδήποτε θα μπορούσε κάποια μέρα να βρεθεί «στην πρώτη 
γραμμή». Σε ό,τι αφορά σε συναδέλφους, ένα βασικό σεμινάριο ενημέρωσης 
θα έπρεπε να στοχεύει στην άρση των ταμπού που περιβάλλουν το θέμα.  
Προς αποφυγή υπερφόρτωσης του προγράμματος των σεμιναρίων και 
ημερών ευαισθητοποίησης, που ενδεχομένως να είναι ήδη πολυάριθμες, το 
θέμα της έμφυλης βίας θα μπορούσε να περιληφθεί σε ευρύτερες θεματικά 
επιμορφωτικές συνεδρίες για τη σεξουαλική κακοποίηση και τη βία στον 
χώρο εργασίας, την ισότητα των φύλων ή τη συμφιλίωση εργασιακής και 
οικογενειακής ζωής.
Σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, η σχετική επιμόρφωση του προσωπικού 
μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την προετοιμασία τους, ώστε να 
ανταποκρίνονται στα ζητήματα αυτά και να βοηθήσει αποτελεσματικά τα 
άτομα που βιώνουν την έμφυλη βία. Συνιστάται ιδιαίτερα η διοργάνωση 
επιμορφωτικών συνεδριών για τα μέλη του προσωπικού που ορίζονται ως 
σημεία επαφής για περιστατικά έμφυλης βίας. Η ανάθεση σε άτομα από 
τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού ή από άλλα συναφή τμήματα μιας 
εταιρείας, της αρμοδιότητας του σημείου επαφής, συνεπάγεται ότι αυτά 
θα λειτουργούν ως εσωτερικοί σύμβουλοι ειδικά για περιστατικά έμφυλης 
βίας. Οι εσωτερικοί σύμβουλοι θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι για να 
ανταποκρίνονται σε ερωτήματα σχετικά με τη διαφυγή του θύματος από 
το οικογενειακό περιβάλλον, την εύρεση εξειδικευμένης βοήθειας εκτός 
του χώρου εργασίας, τις ενέργειες μετά τη διαφυγή, κτλ. Παράλληλα 
με την καλύτερη κατανόηση του ζητήματος της έμφυλης βίας, τέτοιου 
είδους συνεδρίες επιμόρφωσης μπορούν να παράσχουν στους ειδικούς 
συμβούλους τις κατάλληλες απαντήσεις και να τους δώσουν τη δυνατότητα 
να βοηθήσουν το θύμα να βρει λύσεις τόσο εκτός του χώρου εργασίας 
(στέγαση, ψυχολογική υποστήριξη, οικονομική αρωγή για ιατρική θεραπεία, 
κτλ.), όσο και εντός της επιχείρησης (διατήρηση της θέσης εργασίας του 
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θύματος, στήριξη της επαγγελματικής επανένταξης του θύματος μετά την 
επιστροφή στην εργασία). Όταν οι πόροι το επιτρέπουν, συνιστάται η 
επέκταση της επιμόρφωσης για την ενημέρωση όλου του προσωπικού, έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η ευρεία εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής για την 
πρόληψη της βίας κατά των γυναικών.
Σε μικρότερες εταιρείες, όπου τα σημεία επαφής για τις υποθέσεις βίας 
συχνά είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες τους, συνιστάται να προετοιμάζονται 
και να επιμορφώνονται σχετικά με την έμφυλη βία ή τουλάχιστον να 
αποκτούν επαρκή ενημέρωση ως προς το που μπορούν να παραπέμψουν 
κάποιο θύμα για να βρει την κατάλληλη βοήθεια. Με αυτόν τον τρόπο, 
όταν θα αντιμετωπίσουν μια κρίση, η απόκριση μπορεί να είναι άμεση 
και αποτελεσματική δεδομένου ότι ακόμη και μια καθυστέρηση μόνον 24 
ωρών, μπορεί να είναι πολύ κρίσιμη για ένα θύμα έμφυλης βίας. Πολλά 
παραδείγματα από μικρές εταιρείες, που μελετήθηκαν στο πλαίσιο του έργου 
(που στατιστικά είναι και οι περισσότερες στην Ευρώπη) έδειξαν ότι η άμεση, 
σχεδιασμένη απόκριση των πρώτων σημείων επαφής (περιλαμβανομένων 
των ιδιοκτητών και των διευθυντών παραγωγής) αποτελούσε ανεκτίμητη, 
μερικές φορές σωτήρια, βοήθεια για τα θύματα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η Kering, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ειδών ένδυσης και αξεσουάρ, 
ίδρυσε το Εταιρικό της Ίδρυμα το 2009 για την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών. Το Ίδρυμα εστιάζει σε έναν διαφορετικό σκοπό για κάθε μία 
από τις ακόλουθες περιοχές: 
- Σεξουαλική βία στην Αμερική
- Βλαβερές Παραδοσιακές Πρακτικές στη Δυτική Ευρώπη (Γαλλία, Ιταλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο)
- Ενδοοικογενειακή Βία στην Ασία
Το Ίδρυμα Kering στηρίζει προγράμματα ΜΚΟ και κοινωνικών επιχειρήσεων 
και οργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης που αφορούν στους 38.000 
εργαζόμενους του Ομίλου.
Για την κατανόηση της Ενδοοικογενειακής Βίας, για την πρόληψη των 
στερεότυπων και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού εργασιακού 
περιβάλλοντος για τα θύματα, το Ίδρυμα Kering έχει σχεδιάσει από κοινού 
με την Εθνική Ομοσπονδία Αλληλεγγύης των Γυναικών (Federation Nationale 
Solidarite Femmes – FNSF) της Γαλλίας ένα σεμινάριο επιμόρφωσης, διάρκειας 
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3 ωρών για τους εργαζόμενους στην Kering. Η εταιρεία επισημοποίησε 
την δέσμευσή της για την επιμόρφωση των εργαζομένων της και για την 
οργάνωση εθνικών ενημερωτικών εκστρατειών για την Ενδοοικογενειακή Βία, 
μέσω της υπογραφής της «Χάρτας για την πρόληψη και καταπολέμηση της 
Ενδοοικογενειακής Βίας» από τον Κο Pinault, Πρόεδρο και CEO της Kering. 
Η χάρτα έχει συνυπογραφεί στη Γαλλία από την FNSF, στην Ιταλία από το 
Δίκτυο Καταφυγίων για Γυναίκες DiRe και στο Ηνωμένο Βασίλειο από την 
οργάνωση Women´s Aid. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι 
της Kering έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον μια συνεδρία επιμόρφωσης.
—
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.keringfoundation.org/
#KeringForWomen 
P

Το 2010 με βάση την πρωτοβουλία του Βελγικού Παραρτήματος 
της Διεθνούς Αμνηστίας (Amnesty International Belgium – AIB), μια 
εταιρεία μαζικών διανομών φιλοξένησε ένα σεμινάριο επιμόρφωσης για την 
ενημέρωση του προσωπικού της (ιδίως εκείνων που εργάζονται στο Τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού) με θέμα τη συντροφική βία. Επί τη ευκαιρία της 
οργάνωσης αυτού του σεμιναρίου, η ΑΙΒ δημοσίευσε ένα σχετικό άρθρο στην 
εφημερίδα της εταιρείας, ανάρτησε αφίσες στους χώρους ανάπαυσης και 
διένειμε φυλλάδια με πληροφορίες για τις τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας 
των οργανώσεων υποστήριξης γυναικών και των ξενώνων γυναικών1. 
Η ΑΙΒ οργάνωσε παρόμοια εκστρατεία το 2012 σε μια μεγάλη εταιρεία 
συμβούλων: εκεί διένειμε φακέλους και τοποθέτησε αφίσες στους χώρους 
της εταιρείας, ενώ προσκάλεσε επίσης τους εργαζόμενους να λάβουν μέρος 
σε έναν μαραθώνιο ευαισθητοποίησης κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Οι 
συμμετέχοντες κλήθηκαν να διανείμουν δωρεάν πρακτικούς οδηγούς, που 
έχουν σχεδιαστεί για θύματα ή εν δυνάμει θύματα συντροφικής βίας και σε 
αντάλλαγμα, η εταιρεία έκανε δωρεά 1 Ευρώ για κάθε οδηγό που διανέμονταν 
από τους υπαλλήλους της, ώστε να χρηματοδοτήσει την εκστρατεία της ΑΙΒ 
«Στοπ στην Ενδοοικογενειακή Βία».
P

 

 

1| http://www.garance.be/cms/?Les-violences-conjugales#nh1 Consultat el 22/10/15.
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2 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Οι εργοδότες πρέπει να εστιάζουν στο να αναπτύξουν αίσθηση εμπιστοσύνης 
στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους που βιώνουν έμφυλη βία. Η 
διοίκηση της εταιρείας, καθώς και το προσωπικό Ανθρώπινου Δυναμικού 
ή οι ειδικοί υπάλληλοι, που είναι αρμόδιοι για τα θέματα αυτά, πρέπει να 
δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό, μη επικριτικό, περιβάλλον, χωρίς να 
διστάζουν να καλούν τις γυναίκες υπαλλήλους να μοιράζονται την εμπειρία 
τους ώστε να τους παρασχεθεί υποστήριξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
ο σκοπός του εντοπισμού είναι να υποστηριχθεί η εργαζόμενη – θύμα, 
οπότε η διοίκηση και το τμήμα προσωπικού ή οι υπάλληλοι που είναι 
επιφορτισμένοι με αυτό το ρόλο, θα πρέπει να επιδεικνύουν κατανόηση 
και να προσέχουν ώστε να εντοπίζουν πιθανές ενδείξεις κακοποίησης, 
να σέβονται την ιδιωτικότητα του θύματος και να διασφαλίζουν την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που τους αποκαλύπτονται.

3 ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών μπορεί να ενσωματωθεί στις 
δραστηριότητες προώθησης της υγείας στο επίπεδο του χώρου εργασίας. 
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων υγείας και ευεξίας, που πολλές επιχειρήσεις 
προωθούν για τους εργαζόμενούς τους, μπορούν να λειτουργούν 
πρότυπες μέθοδοι ελέγχου και πρωτόκολλα για την αναγνώριση και 
την κατάλληλη αντιμετώπιση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Οι 
υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και τα μέλη του προσωπικού που είναι 
επιφορτισμένα για τα θέματα ευεξίας στην εργασία, θα μπορούσαν επίσης 
να συμμετάσχουν στους μηχανισμούς αναγνώρισης θυμάτων έμφυλης βίας, 
ενσωματώνοντας στις ψυχοκοινωνικές έρευνες που διεξάγουν μεταξύ των 
εργαζομένων στην εταιρεία, ερωτήσεις για τη συμφιλίωση επαγγελματικής – 
οικογενειακής ζωής, τη βία γενικότερα, την αυτοπεποίθηση κτλ..



• 25 •

4 ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

Οι ιδιοκτήτες, η διοίκηση, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή οι ειδικά 
επιφορτισμένοι υπάλληλοι συχνά παραπέμπουν τα θύματα σε κοντινές 
υπηρεσίες και εξειδικευμένους φορείς, εφ’ όσον υπάρχουν τέτοιοι, οι 
οποίοι μπορούν να τους παράσχουν μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση, 
που περιλαμβάνει τη συμβουλευτική, τη νομική βοήθεια και άλλα είδη 
υπηρεσιών που χρειάζονται τα θύματα. Οι εταιρείες μπορούν να παρέχουν 
επίσης στήριξη στους εργαζόμενούς τους, μέσω επίσημων πολιτικών 
παρέμβασης όπως η ψυχολογική στήριξη από τυχόν δομές που διαθέτει η 
ίδια η εταιρεία, η ευελιξία στις βάρδιες ή στο χώρο εργασίας, η προσωρινή 
μείωση των ωρών εργασίας, η ακόμη και ειδική άδεια και δυνατότητα 
μετάθεσης σε άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη χώρα σε πιο σοβαρές 
περιπτώσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η Γαλλική εταιρεία ελαστικών Michelin υιοθέτησε το 2016 μια 
Συμφωνία για την «ανάπτυξη διαφορετικότητας και επαγγελματικής ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών». Μία από τις παραγράφους της συμφωνίας 
αναφέρεται ειδικά στην ενδοοικογενειακή βία: «η εταιρεία δεσμεύεται να 
θεσπίσει μέτρα για την βελτίωση της παροχής φροντίδας για τα θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας». Για το σκοπό αυτό, η Michelin θα συνεργασθεί 
στενά με την Περιφερειακή Αντιπροσωπεία των Δικαιωμάτων της Γυναίκας. 
Πληροφορίες για τον τρόπο παροχής βοήθειας και στήριξης θα διαχυθούν 
μεταξύ του προσωπικού, που είναι υπεύθυνο για θέματα υγείας στο χώρο 
εργασίας, των υπεύθυνων κοινωνικής πρόνοιας και του προσωπικού του 
τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.
P
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Στην CRAMIF, στον κρατικό φορέα που είναι υπεύθυνος για 
την κοινωνική ασφάλιση στην περιφέρεια του Ile-de-France, η 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών απορρέει από την επιθυμία να 
υπάρξει άμεση βοήθεια σε γυναίκες εργαζόμενες – θύματα βίας, με την 
θέσπιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής επείγουσας αντιμετώπισης και με 
τον ορισμό συγκεκριμένων συνομιλητών - συμβούλων.
Η CRAMIF κατ’αυτόν τον τρόπο εφήρμοσε μια διαδικασία επείγουσας 
αντιμετώπισης όταν τα θύματα βίας αναζητούν στήριξη. Η βοήθεια 
αυτή περιλαμβάνει λύσεις προσωρινής στέγασης για άνδρες ή γυναίκες 
εργαζόμενες, στις οποίες μπορεί να έχουν πρόσβαση μέσω κλήσης ειδικού 
τηλεφωνικού αριθμού στο Intranet. Επίσης, περιλαμβάνει ραντεβού με τους 
ειδικούς συνομιλητές (κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος εργασίας) ώστε 
να αναφερθούν τα επεισόδια βίας και να βοηθηθούν οι γυναίκες να έρθουν 
σε επαφή με εξειδικευμένες ΜΚΟ.
P

Αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν τα προσωπικά 
ζητήματα στην εργασία του προσωπικού, ένα δημόσιο νοσοκομείο 
στις Βρυξέλλες αποφάσισε, σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα υγείας, να 
θεσπίσει μια κοινή υπηρεσία, στη βάση εκτεταμένων σχεδίων πρόληψης, 
που στοχεύουν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να βρουν λύσεις για τα 
προσωπικά τους ζητήματα. Η υιοθέτηση ενός εξελιγμένου σχεδίου πρόληψης 
και η πρόσληψη επαγγελματιών προς υποστήριξη των εργαζομένων για 
προσωπικά ζητήματα επέτρεψε την αποφυγή στιγματισμού των θυμάτων 
έμφυλης βίας, που πιθανά μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο διαδικασιών για 
τη διερεύνηση υποθέσεων βίας κατά των γυναικών.
Η κοινή υπηρεσία περιλαμβάνει εταιρικό ψυχολόγο, που ασχολείται με τα 
ζητήματα ιδιωτικής ζωής των μελών του προσωπικού, ενώ επιπλέον, οι 
σύμβουλοι πρόληψης είναι υπεύθυνοι για να επιδιώξουν συνεννοήσεις 
μεταξύ των διευθυντών – που δεν ενημερώνονται συστηματικά για τα 
προσωπικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος – και του ίδιου του 
εργαζόμενου. Η αμοιβαιοποίηση των υπηρεσιών πρόληψης και προστασίας 
επιτρέπει επίσης να μοιράζονται όλοι οι εταίροι της κοινοπραξίας τις 
βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται και καταγράφονται.
—
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.ulb.ac.be/scppt/introduction.html
P
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   Αλληλεπίδραση στο χώρο εργασίας με εργαζόμενες – 
θύματα

Η διακριτικότητα, η συναίνεση και η εμπιστευτικότητα είναι βασικά 
στοιχεία μιας ορθής αντιμετώπισης των εργαζομένων θυμάτων έμφυλης 
βίας, καθώς οι συνάδελφοι και το ειδικό προσωπικό της εταιρείας συχνά 
μπορεί να αποτελούν και τη μοναδική πηγή εξωτερικής βοήθειας για το 
θύμα. Ορισμένες πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπεριφοράς κατά την 
επαφή με τα θύματα είναι οι ακόλουθες:

1 ΑΚΟΥΣΤΕ

Είναι σημαντικό να ακούσετε τη γυναίκα που υπήρξε θύμα βίας και να 
αφουγκραστείτε τις ιδιαίτερες ανάγκες της, χωρίς να γίνεστε επικριτικοί 
(πολλοί σοβαροί λόγοι μπορεί να αποτρέπουν μια γυναίκα από το να 
εγκαταλείψει τον βίαιο σύντροφό της, συμπεριλαμβανομένου και του 
πραγματικού κινδύνου για την ίδια της τη ζωή).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Σε μία από τις υποθέσεις ψυχολογικής βίας που καταγράφηκε σε 
μία Βουλγάρικη εταιρεία μεσαίου μεγέθους, ο γενικός διευθυντής και 
ο διευθυντής παραγωγής ξεκίνησαν μια ιδιωτική, εμπιστευτική συζήτηση 
με μία εργαζόμενη για την οποία υπήρχαν υπόνοιες ότι ήταν θύμα βίας.  
Οι δύο διευθυντές της έδωσαν χρόνο να αποφασίσει η ίδια πότε θα ήταν 
σε θέση να επιστρέψει στην εργασία της. Της παρασχέθηκε ελευθερία να 
αποφασίσει, αν θα ήθελε να διατηρήσει τα διοικητικά της καθήκοντα, ή αν 
θα προτιμούσε να αναλάβει μια άλλη θέση με λιγότερες ευθύνες και λιγότερο 
άγχος. Η διοίκηση επίσης της προσέφερε στήριξη στην περίπτωση που θα 
αποφάσιζε να εγκαταλείψει τον σύζυγό της και πρακτική βοήθεια για να 
αναζητήσει ένα νέο σπίτι, καθώς και οικονομική βοήθεια για παιδική μέριμνα.  
Διαβεβαίωσαν την υπάλληλο ότι δεν ήταν μόνη σε αυτήν την κατάσταση και 
ότι θα πρέπει να παραμείνει ήρεμη, επιστρέφοντας στην εργασία της όποτε 
εκείνη αισθανόταν έτοιμη.
P
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2 ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ

Η ενδοοικογενειακή βία και η κακοποίηση των γυναικών συχνά 
αντιμετωπίζονται ως εγκλήματα από τους εθνικούς ποινικούς νόμους, ενώ 
σε ορισμένες χώρες τα θύματα έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα νομικής 
προστασίας και ειδικής κοινωνικής στήριξης. Το τμήμα προσωπικού ή το 
ειδικό προσωπικό της εταιρείας θα πρέπει να είναι σε θέση να πληροφορεί 
για τα σχετικά δικαιώματά τους τις εργαζόμενες – θύματα βίας και να 
τις κατευθύνει σε φορείς, όπου μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια (π.χ. 
ειδικές ΜΚΟ, εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, εξειδικευμένα τμήματα 
συνδικαλιστικών φορέων, κτλ.). Είναι σημαντικό για την εταιρεία και το 
προσωπικό της να γνωρίζουν και να μπορούν να εξηγούν τη διαφορά μεταξύ 
του τι μπορεί να προσφέρει η ίδια η εταιρεία και των λοιπών δυνατοτήτων 
εκτός χώρου εργασίας, που είναι διαθέσιμες για τα θύματα.
Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό ή 
στελέχη εκπαιδευμένα, τα οποία μπορούν να παρέχουν σχετική βοήθεια 
και καθοδήγηση, είναι σκόπιμο τουλάχιστον να μπορεί να τους διανέμει 
πληροφορίες για τα δικαιώματα των θυμάτων, τις υφιστάμενες υπηρεσίες 
βοήθειας και τις τηλεφωνικές γραμμές στήριξης, που είναι διαθέσιμες στη 
χώρα. Παρόμοια παραδείγματα εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας στην 
Ισπανία, όπου ορισμένες εταιρείες διανέμουν ενημερωτικό υλικό και αφίσες 
κατά της βίας κατά των γυναικών στο χώρο εργασίας, άλλες τοποθετούν 
στις τουαλέτες των γυναικών ή κοντά στα μηχανήματα ανάληψης μετρητών, 
μικρότερα αυτοκόλλητα με τους αριθμούς τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας 
και ενημέρωσης των θυμάτων, ώστε να μπορούν να ενημερώνονται τόσο οι 
εργαζόμενες όσο και οι πελάτισσές τους.

 Υποστήριξη γυναικών – θυμάτων βίας

Οι γυναίκες θύματα βίας χρειάζονται ποικίλα επίπεδα και είδη υποστήριξης 
και υπηρεσίες ένταξης ανάλογα με την προσωπική τους κατάσταση. Ορισμένα 
θύματα είναι οικονομικά εξαρτημένα από τον βίαιο σύντροφό τους, ενώ 
άλλες μπορεί να χρειάζονται άδεια ή ευέλικτες ώρες εργασίας, ώστε να 
τύχουν της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας και ψυχολογικής στήριξης. 
Τα ακόλουθα σημεία αποτελούν έναν κατάλογο συναφών υποστηρικτικών 
μέτρων που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις για τη στήριξη 
των γυναικών υπαλλήλων τους, που είναι θύματα βίας:
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1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ορισμένες εταιρείες εφαρμόζουν πολιτικές που υποστηρίζουν την 
επιστροφή στη δουλειά έπειτα από μακρόχρονες απουσίες. Αυτές οι 
σύγχρονες πολιτικές συχνά αφορούν στην επανένταξη των εργαζομένων 
έπειτα από άδεια μητρότητας, επαγγελματική εξουθένωση ή και μακρόχρονη 
ανάρρωση. Όταν ένα θύμα έμφυλης βίας αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη 
θέση της για ένα διάστημα (δηλαδή επειδή χρειάζεται να εγκαταλείψει το 
σπίτι της ή για να ανανήψει από έναν τραυματισμό), είναι ουσιώδες να 
ληφθούν μέτρα, που θα στηρίξουν την επιστροφή της στην εργασία και 
θα αποτρέψουν την απώλεια της θέσης της, οπότε και μπορεί να καταστεί 
οικονομικά εξαρτώμενη από το θύτη. Η προετοιμασία της επιστροφής 
ενός τέως θύματος βίας στην εργασία της, δε συνεπάγεται την ύπαρξη μια 
τυποποιημένης πολιτικής ή ειδικής διευθέτησης, ούτε και αποκάλυψη του 
λόγου της απουσίας του θύματος.
Όμως, το πιο δύσκολο ζήτημα για τις μικρές εταιρείες από τις οποίες 
ελήφθησαν συνεντεύξεις στο πλαίσιο της έρευνας, ήταν η εξασφάλιση της 
εμπιστευτικότητας και η αμφιβολία για το τι θα πρέπει να κοινοποιηθεί στους 
συναδέλφους του θύματος, όταν είναι εμφανές ότι κάτι δεν πάει καλά. Η 
συνεννόηση της διοίκησης με το προσωπικό βοηθάει στο να γίνει αντιληπτό, 
ότι απλά χρειάζεται όλοι να συμπεριφέρονται φυσιολογικά απέναντι στην 
πάσχουσα συνάδελφο, χωρίς ιδιαίτερη προσοχή, αλλά αποφεύγοντας 
παράλληλα να την επιβαρύνουν υπερβολικά με πολλά στρεσογόνα καθήκοντα, 
ιδίως κατά το πρώτο διάστημα μετά την επάνοδό της στην εργασία. Η στήριξη 
της διοίκησης και οι απευθείας συζητήσεις με το προσωπικό, σχετικά με το 
πώς αναμένεται να συμπεριφέρονται στα θύματα βίας, συμβάλλουν σε μια 
ομαλότερη διαδικασία επανένταξής τους στο χώρο εργασίας.

2 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ένα από τα βασικά προβλήματα στην αντιμετώπιση της βίας κατά των 
γυναικών είναι η συχνά παρατηρούμενη απομόνωση των θυμάτων. Σε αυτό 
το πλαίσιο, είναι χρήσιμο να διατίθενται ασφαλείς χώροι στη δουλειά, όπου 
μπορεί να σφυρηλατούνται συμπαγείς σχέσεις εντός των ομάδων εργασίας 
και όπου θα είναι δυνατή μια πιο ανοιχτή συζήτηση των προσωπικών 
ζητημάτων. Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο για ανθρώπους που τείνουν να 
εργάζονται μόνοι τους ή με τηλεργασία. Και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, 
αυτό μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα, διαμορφώνοντας ήρεμους χώρους 
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διαλείμματος για καφέ ή ανάπαυση, οργανώνοντας – όπου δεν υπάρχουν 
- συναντήσεις του προσωπικού σε μικρές ομάδες εργασίας, καθώς και 
εταιρικές δραστηριότητες οικοδόμησης ομαδικότητας.

3 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Είναι σημαντικό να οργανώνεται η εργασία (για παράδειγμα οι χώροι, αλλά 
επίσης και οι ώρες εργασίας) κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατό για ένα θύμα 
να αποκαλύψει διακριτικά την κατάστασή της, είτε στους διευθυντές είτε 
σε έμπιστους συναδέλφούς της, είτε στο αρμόδιο άτομο υποστήριξης του 
προσωπικού. Σε ό,τι αφορά περιπτώσεις επαγγελματικής εξουθένωσης, είναι 
σημαντικό ο διευθυντής της ομάδας, η ίδια η ομάδα, αλλά και το τμήμα 
ανθρώπινου δυναμικού (εφόσον υπάρχει) να συνεργάζονται όταν ο φόρτος 
εργασίας πρέπει να οργανωθεί εκ νέου κατά την απουσία της εργαζόμενης 
και να οργανώνεται και πάλι προοδευτικά όταν η υπάλληλος επανέλθει, 
έτσι ώστε να μη δημιουργηθεί ένταση μεταξύ των υπολοίπων μελών της 
ομάδας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να διατηρείται η επικοινωνία με την 
εργαζόμενη και κατά την απουσία της, έτσι ώστε εκείνη να αισθάνεται ότι 
εξακολουθεί να θεωρείται μέλος του προσωπικού.

4 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Η στήριξη μπορεί επίσης να παρασχεθεί ως αποτέλεσμα επιτυχημένης 
συνεργασίας μεταξύ των εργοδοτών και των κοινωνικών υπηρεσιών / 
υπηρεσιών στήριξης κακοποιημένων γυναικών και των εθνικών θεσμών που 
είναι υπεύθυνοι για την πρόληψη και την προστασία των θυμάτων βίας ή 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται στο συγκεκριμένο πεδίο.  
Οι συνεντεύξεις με εκπροσώπους εταιρειών από την Ελλάδα, την Ισπανία 
και τη Βουλγαρία επιβεβαίωσαν ότι η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα ενδέχεται να οδηγήσει σε επιτυχημένες πρακτικές, που 
υποστηρίζουν τις γυναίκες, οι οποίες προσπαθούν να ξεφύγουν από τη βία, 
και να τους εξασφαλίσει την οικονομική τους ανεξαρτησία μέσω θέσεων 
εργασίας και ψυχολογικής υποστήριξης.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες 
σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, έχει εγκαθιδρύσει μια οργανωμένη κοινωνική 
υπηρεσία για τους εργαζόμενούς της, οι οποίοι μπορούν να αναζητούν 
αντίστοιχη βοήθεια από ειδικό ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Αυτή η 
κοινωνική υπηρεσία έχει ήδη παράσχει εξειδικευμένη στήριξη σε εργαζόμενες 
που έχουν υποστεί βία. Επιπλέον, η ΑΒ Βασιλόπουλος συμμετείχε σε μία 
πρωτοβουλία κατά του σύγχρονου δουλεμπορίου, η οποία προωθήθηκε από 
τον Όμιλο Delhaize σε συνεργασία με το Ίδρυμα Samilia από το Βέλγιο. Σε 
αυτό το πλαίσιο, εκτός από την οργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων για το 
θέμα, η ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ παρείχε βοήθεια σε θύματα human 
trafficking προσφέροντάς τους θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την καλύτερη 
και ταχύτερη επανένταξή και κοινωνικοποίησή τους. Στη Βουλγαρία, τα 
σούπερ μάρκετ που ανήκουν στον Όμιλο Delhaize επίσης προσέφεραν 
θέσεις εργασίας σε γυναίκες – θύματα βίας. Οι ΜΚΟ που εργάζονται για την 
προστασία των θυμάτων συνήθως εγγυώνται ότι θα δρουν ως ενδιάμεσοι 
φορείς σε αυτές τις διαδικασίες και παρέχουν ψυχολογική στήριξη στις 
γυναίκες θύματα, που κάνουν αίτηση πρόσληψης στη συγκεκριμένη εταιρεία.
P

Το «Δίκτυο των εταιρειών για μια κοινωνία ελεύθερη από έμφυλη 
βία»2 περιλαμβάνει ογδόντα Ισπανικές και διεθνείς εταιρείες (π.χ. BBVA, 
Danone, PSA, Mango) καθώς και έξι δημόσιες επιχειρήσεις και συνεργάζεται 
με το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ισότητας από 
το 2012 για την επιτυχή προώθηση των δύο στόχων του: την αύξηση της 
ενημέρωσης για το θέμα της έμφυλης βίας στο πλαίσιο της κυβερνητικής 
εκστρατείας «Hay Salida» (Υπάρχει Διέξοδος) και τη συμβολή στην 
κοινωνικο-επαγγελματική επανένταξη των γυναικών που έχουν υποστεί 
ενδοοικογενειακή βία. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες έχουν μέχρι σήμερα 
προσλάβει 1426 γυναίκες, που έχουν βιώσει καταστάσεις ενδοοικογενειακής 
βίας.
P

2| http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/inicitativaEmpresas/
home.htm
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  Διασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας στο 
χώρο εργασίας της εργαζόμενης – θύματος

Οι θύτες ενδεχομένως να απειλούν την ασφάλεια και την ακεραιότητα των 
θυμάτων τους και στο χώρο εργασίας, μέσω ψυχολογικής τρομοκρατίας 
από το τηλέφωνο, με αποστολή emails, ή δια ζώσης, ή ακόμη εκτοξεύοντας 
απειλές για τη σωματική τους ακεραιότητα. Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί 
να θέσουν το θύμα και τους συναδέλφούς της σε κίνδυνο, οπότε οι 
δράσεις που στοχεύουν στην εξασφάλιση της ασφάλειας για τα θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας στο χώρο εργασίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τους τα ακόλουθα σημεία:

1 ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργοδότες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο δημιουργώντας, από 
κοινού με την εργαζόμενη που έχει υποστεί έμφυλη βία, ασφαλέστερες 
συνθήκες εργασίας, που θα είναι προσαρμοσμένες στην κατάστασή της 
(για παράδειγμα, να μην έρχεται σε απευθείας επαφή με πελάτες, ή να μην 
εργάζεται σε χώρο που είναι σε κοινή θέα). Η Ισπανική νομοθεσία επιτρέπει 
στις γυναίκες σε αυτήν την κατάσταση να εργάζονται σε διαφορετικό μέρος, 
όταν κάτι τέτοιο μπορεί να το διευθετήσει ο εργοδότης τους. 

2 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Απλά μέτρα διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν εσωτερικές διαδικασίες ώστε να μην αποκαλύπτονται 
τα στοιχεία της εργαζόμενης ή τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτήν, στο 
τηλέφωνο, στα e-mails ή σε αγνώστους που προσέρχονται στο γραφείο της 
εταιρείας, καθώς και διευθετήσεις ώστε η επικοινωνία με την εργαζόμενη να 
είναι δυνατή μόνο μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, ώστε να αποφεύγονται 
καταστάσεις παρενόχλησης.

3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αριθμοί επείγουσας επικοινωνίας θα μπορούσαν να είναι τοιχοκολλημένοι 
στα γραφεία της εταιρείας και το προσωπικό ασφαλείας θα πρέπει να είναι 
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ενήμερο, ότι ενδέχεται να εμφανιστεί στο χώρο εργασίας ένας βίαιος 
σύντροφος εργαζόμενης. Επίσης σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να πρέπει 
να αλλάζουν τακτικά οι κωδικοί και οι αριθμοί κλειδιών για την πρόσβαση στο 
χώρο εργασίας, ενώ είναι σκόπιμο να συζητούνται με το θύμα όλα τα σχετικά 
μέτρα, ώστε να προστατεύεται η ιδιωτικότητά της. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
ότι μόνο τα μέλη του προσωπικού που είναι απαραίτητο (άμεσοι προϊστάμενοι, 
προσωπικό ασφαλείας, κτλ.) θα ενημερώνονται για περιπτώσεις απειλών και 
μόνον αφού έχει πρώτα ενημερωθεί το ίδιο το θύμα γι’ αυτό.

 Ευαισθητοποίηση στο χώρο εργασίας σχετικά με τη βία 
κατά των γυναικών

Η ευαισθητοποίηση στο χώρο εργασίας είναι ενδεχομένως το πιο σημαντικό 
βήμα για την εκπαίδευση και την εύρεση εσωτερικών υποστηρικτών για το 
σκοπό αυτό. Υπάρχουν ορισμένα πρακτικά βήματα3, που συνιστώνται από 
την Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Μεγάλη Βρετανία 
στις επιχειρήσεις και τα οποία μπορεί να διασφαλίσουν την επιτυχία αυτής 
της προσπάθειας:

 — Ζητήστε από τον / την Διευθύνοντα /-ουσα Σύμβουλο του 
οργανισμού σας να μιλήσει για το ζήτημα και να παράσχει ηγετική 
υποστήριξη,

 — Δημιουργία ισχυρού μηνύματος ότι οι δράστες θα είναι υπόλογοι για 
την συμπεριφορά τους και ότι όσες γυναίκες υφίστανται ενδοοικογενειακή 
βία θα στηρίζονται,

 — Προώθηση πληροφοριών για την ενδοοικογενειακή κακοποίηση στο 
εταιρικό intranet – σε τι συνίσταται, σε ποιόν πρέπει να απευθυνθούν 
τα θύματα, πώς μπορούν να βοηθήσουν τις συναδέλφους τους. Συνδέστε 
την ενημέρωση αυτή με την εταιρική πολιτική για την ενδοοικογενειακή 
βία,

 — Συγγραφή άρθρων σχετικά με την καμπάνια της επιχείρησής 
σας για την ενδοοικογενειακή βία στο intranet και στα 
ενημερωτικά δελτία – παρέχοντας συνδέσμους με την 
εταιρική πολιτική που αφορά την ενδοοικογενειακή βία. 

3|Σπάστε τη σιωπή για τη βία. Η ενδοοικογενειακή κακοποίηση είναι δική σας δουλειά. Το 
πακέτο Εκστρατείας του Εργοδότη είναι διαθέσιμο onlineστη διεύθυνση: http://www.
equalityhumanrights.com/sites/default/files/publication_pdf/DA%20Employers%20Pack.pdf 
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 Ενασχόληση με το θέμα της βίας κατά των γυναικών σε 
συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Η έμφυλη βία αποτελεί ένα κοινωνικό ζήτημα για το οποίο μπορεί να είναι 
ενδιαφέρον καθώς και αναγκαίο για μια εταιρεία να συνεργαστεί και με άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για την από κοινού αντιμετώπισή του. Ακόμη κι αν οι 
εταιρείες πρέπει να αναλαμβάνουν σχετική δράση, δεν αναμένεται φυσικά 
από εκείνες να λύσουν το πρόβλημα της έμφυλης βίας από μόνες τους. Οι 
εταιρείες μπορούν να αποτελέσουν τους εν δυνάμει εταίρους εξειδικευμένων 
ενώσεων και δημόσιων φορέων στον αγώνα κατά της έμφυλης βίας.  
Εντούτοις, οι προαναφερθείσες εύκολες στην εφαρμογή και οικονομικά 
ρεαλιστικές συμβουλές είναι σκόπιμο να συνδυάζονται με συνεργασίες 
με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και με αρμόδιες εθνικές αρχές, 
οι οποίες θα είναι σε θέση να αναλάβουν την ολοκληρωμένη υποστήριξη 
των θυμάτων. Στην ουσία, οι επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά σπάνιο να 
μπορούν οι ίδιες να αναλάβουν τη ψυχολογική στήριξη του θύματος ή 
την εξασφάλιση της στέγασής του. Πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών απασχολούν επαγγελματίες ειδικούς για τη στήριξη θυμάτων και 
θυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων μπορούν 
να περιλαμβάνουν:

1 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές, η αστυνομία, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
και οι εξειδικευμένες ΜΚΟ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμοι συνεργάτες στην 
αντιμετώπιση της έμφυλη βίας, λόγω της εμπειρίας τους και των μέσων που 
διαθέτουν.

 — Οι εταιρείες μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες με ΜΚΟ, δημοτικά 
συμβούλια, ιδρύματα για την εφαρμογή προγραμμάτων επανένταξης 
θυμάτων έμφυλης βίας.

 — Οι ΜΚΟ που παρέχουν υπηρεσίες στήριξης στα θύματα και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορεί να διαθέτουν τεχνογνωσία 
για την παροχή επιμόρφωσης σε εργαζόμενους σχετικά με την 
αναγνώριση, την πρόληψη, ακόμη και την ψυχολογική ενδυνάμωση 
των θυμάτων έμφυλης βίας (πολλές γυναίκες – θύματα μιλούν ανοιχτά 
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για το πρόβλημα έπειτα από την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου ή 
μιας εκδήλωσης, που τις βοηθάει να αισθανθούν άνετα και ασφαλείς).  
Η συμβολή τους μπορεί να είναι καθοριστική για το σχεδιασμό 
μιας αποτελεσματικής εταιρικής πολιτικής κατά της έμφυλης βίας. 
Ειδικά σε ότι αφορά στη στήριξη των θυμάτων κι επειδή κάθε περίπτωση 
είναι διαφορετική και μπορεί να συνδέεται με πολύπλοκες αποφάσεις, 
οι οποίες μπορεί να απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις σε διαφορετικά 
επίπεδα (ψυχολογία, νομική κ.ά.), η συνεργασίας με εξωτερικούς 
ειδικούς, όπως εξειδικευμένες ΜΚΟ, εθνικά ιδρύματα και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, αποτελεί ένα καλό δίκτυ ασφαλείας για τις εταιρείες και το 
προσωπικό τους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η «Σχολή Ενδυνάμωσης Ana Bella»4 ιδρύθηκε από το Ίδρυμα Ana Bella, 
μια Ισπανική ΜΚΟ, που συστήθηκε από γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και η 
οποία στηρίζει περίπου 1200 γυναίκες το χρόνο.  Από το 2011, συνεργάζεται 
με μεγάλες εταιρείες όπως οι Danone, MANGO, Ligeresa, που στηρίζουν 
τη Σχολή, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε γυναίκες θύματα βίας. Η 
Σχολή παρέχει καθοδήγηση (coaching), κοινωνικά σεμινάρια, επαγγελματική 
επιμόρφωση και ευκαιρίες τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας. Στοχεύει στη 
στήριξη της ενδυνάμωσης των γυναικών, ώστε να μπορούν να εργαστούν 
ως πωλήτριες ή/και να έχουν πρόσβαση σε θέσεις μεσαίας διοίκησης, 
αποσκοπώντας με αυτόν τον τρόπο σε μια στέρεη κοινωνική επανένταξη.
P

2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΩΝ

Η συνεργασία μεταξύ πολλών ενδιαφερομένων μερών μπορεί να 
καλύψει τις ποικίλες ανάγκες στήριξης στο χώρο εργασίας των 
θυμάτων έμφυλης βίας. Ο συντονισμός μεταξύ εταιρειών, ΜΚΟ και 
κυβερνητικών φορέων είναι απαραίτητος για την αντιμετώπιση 
της έμφυλης βίας και για την ενίσχυση της στήριξης των θυμάτων.

4|http://www.fundacionanabella.org/ 
http://www.eveleblog.com/oser/fighting-violence-against-women-the-danone-ecosystem-
fund-commited-with-ana-bella-foundation/
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
 

Τον Απρίλιο 2013, ο Όμιλος FOURLIS σε συνεργασία με το Δήμο 
Θεσσαλονίκης ανέλαβε να εξοπλίσει πλήρως και να διακοσμήσει τον 
Ξενώνα για Γυναίκες και Παιδιά Θύματα Βίας στη Θεσσαλονίκη. Το ΙΚΕΑ και 
η Fourlis Trade προσέφεραν προϊόντα, ενώ οι ειδικοί οπτικής ανάδειξης των 
εμπορευμάτων του ΙΚΕΑ σχεδίασαν τις εγκαταστάσεις, διαμορφώνοντας το 
νέο ξενώνα σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο για την ανάρρωση και φροντίδα 
των γυναικών και των παιδιών τους, που είχαν υποστεί βία.  Ο κύριος στόχος 
πίσω από την ίδρυση και τη λειτουργία του Ξενώνα ήταν η ενδυνάμωση 
των γυναικών – θυμάτων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε προσωπικό, 
κοινωνικό ή επαγγελματικό επίπεδο, παρέχοντάς τους κατάλληλη στέγαση 
και διατροφή, συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη και ενημέρωση. 
Ο ειδικότερος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να εξαλειφθούν τα 
πρακτικά προβλήματα στέγασης των θυμάτων και να τους προσφερθούν 
συνθήκες που θα διασφαλίζουν την επιτυχή διαχείριση των προσωπικών 
και οικογενειακών δυσκολιών, καθώς και τη φυγή τους από καταστάσεις 
ομηρίας και απόγνωσης, παρέχοντας τους τη δυνατότητα ένταξης σε ένα 
υγιές, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον.
—
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.fourlis.gr/default.aspx?page=home
P

3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η επιμόρφωση και η ενημέρωση πρέπει επίσης να προσφέρονται και σε 
μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι και αυτά 
είναι ενήμερα για τις ανησυχίες των γυναικών συμπεριλαμβανομένων και 
των ζητημάτων ενδοοικογενειακής βίας και υποκείμενης ανισότητας των 
φύλων, καθώς και των κοινωνικών κανόνων, που διαιωνίζουν την αποδοχή 
της βίας. Οι εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσεων που είναι αρμόδιοι για 
θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στο πλαίσιο του κοινωνικού 
διαλόγου, θα πρέπει να διευρύνουν περαιτέρω τα όρια του ρόλου τους, ώστε 
αυτός να περιλαμβάνει την πρόληψη της έμφυλης βίας και την προστασία 
των θυμάτων.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Στην Βουλγαρία, η Εκστρατεία Μίλα Ανοικτά (Speak Out - μέρος της 
παγκόσμιας Εκστρατείας της Εταιρείας AVON) οργανώνεται από την 
Avon Βουλγαρίας σε συνεργασία με τη Συμμαχία για την Προστασία κατά της 
Έμφυλης Βίας.  Από το 2011, η ενημερωτική εκστρατεία πραγματοποιείται κάθε 
χρόνο, εστιάζοντας στην άρση των στερεοτύπων για την ενδοοικογενειακή 
βία με τη συμμετοχή πολλών τηλεοπτικών αστέρων, αθλητών, δημοφιλών 
οικογενειών της Βουλγαρίας, δημοσιογράφων και καλλιτεχνών, οι οποίοι 
μιλούν κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Από το 2013, η εκστρατεία έχει 
προβεί σε χρηματικές δωρεές για τη στήριξη ξενώνων και υπηρεσιών για 
τα θύματα, με ποσά που συγκεντρώνονται μέσω των πωλήσεων επώνυμων 
κοσμημάτων. Το μήνυμα της εκστρατείας είχε μεταδοθεί ευρέως μέσα από 
30 συνεργαζόμενα ΜΜΕ και με περισσότερα από 200 άρθρα, 5 τηλεοπτικές 
συνεντεύξεις και περισσότερες από 20 συνεντεύξεις σε διαδικτυακά κανάλια 
και σε άλλα μέσα, καθώς και σε εξειδικευμένα γυναικεία περιοδικά και μέσω 
ανάρτησης αφισών στο μετρό και στις στάσεις των λεωφορείων. Το 2014, η 
εκστρατεία προχώρησε επίσης σε συνεργασία με την τράπεζα ProCreditBank, 
η οποία αγόρασε 200 σετ με προϊόντα της ενημερωτικής εκστρατείας και 
τα πρόσφερε, ως δώρο στις γυναίκες πελάτες της, στην Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας. Από την πρώτη εμφάνιση της εκστρατείας «Speak Out - Μίλα 
Ανοικτά» το 2011, η AVON Βουλγαρίας έχει διαθέσει συνολικά 75.000 Λέβα 
για τη στήριξη των σκοπών της, ενώ από τα ποσά που συγκεντρώθηκαν 
καλύφθηκαν περισσότερες από 1000 συνεδρίες ψυχολογικών και νομικών 
συμβουλών, που παρασχέθηκαν δωρεάν στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
P
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ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών έχει οδηγήσει σε ευρείες 
πολιτικές και νομοθετικές παρεμβάσεις σε πολλές χώρες και σε 
διάφορα κοινωνικά και θεσμικά περιβάλλοντα. Παρά το γεγονός ότι 
η βία έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο και μπορεί να επηρεάσει 
το ανθρώπινο κεφάλαιο και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, 
που απασχολούν γυναίκες θύματα βίας, η συμμετοχή των εταιρειών 
στις παρεμβάσεις αυτές εξακολουθεί να είναι μάλλον περιορισμένη 
και αποσπασματική.  Οι ακόλουθες συστάσεις απορρέουν από την 
έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου CARVE και απευθύνονται 
σε όσους χαράσσουν τις σχετικές πολιτικές στην Ε.Ε., σε εθνικό και σε 
τοπικό επίπεδο.

 Μέτρηση του κόστους της έμφυλης βίας και της έκβασης 
των μέτρων για την καταπολέμησή της

Ένα από τα κύρια εμπόδια στην ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι 
η έλλειψη δεδομένων για το οικονομικό κόστος της έμφυλης βίας για τις 
επιχειρήσεις.  Τα στερεότυπα που αφορούν στο προφίλ των θυμάτων 
(που συχνά απεικονίζονται, εσφαλμένα, ως μη προνομιούχες γυναίκες) 
αποτρέπουν τους εργοδότες από το να αντιληφθούν τον αντίκτυπο για τις 
ίδιες τους τις επιχειρήσεις.  Κατά συνέπεια, η διαθεσιμότητα αξιόπιστων 
δεδομένων, που αφορούν στον αριθμό των θυμάτων και των δραστών 
έμφυλης βίας, που εργάζονται σε Ευρωπαϊκές εταιρείες, στον αριθμό των 
θυμάτων που έχουν χάσει τη θέση τους ή που έχουν παραιτηθεί λόγω της 
έμφυλης βίας και στο οικονομικές ζημίες που οφείλονται στην έμφυλη βία, 
θα ήταν ένας τρόπος να γίνει η ρήξη με τις εσφαλμένες αντιλήψεις, που 
επικρατούν σήμερα και να σταλεί ένα ισχυρό σήμα στις εταιρείες.
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Επιπλέον, είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν σχετικοί δείκτες για την 
αποτελεσματικότητα των διαφόρων παρεμβάσεων, που αφορούν στη 
στήριξη των θυμάτων και των εκστρατειών ενημέρωσης για τη βία κατά 
των γυναικών (π.χ. πόσες γυναίκες ωφελήθηκαν από πολιτικές στο χώρο 
εργασίας για τα θύματα βίας, ποιες από αυτές και κάτω από ποιες συνθήκες).  
Τέτοιου είδους πληροφορίες είναι αναγκαίες προκειμένου να αξιολογηθεί 
η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος των ρυθμιστικών μέτρων και θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων 
αντιμετώπισης της έμφυλης βίας από τις επιχειρήσεις.

   Στόχευση ενημερωτικών εκστρατειών για την έμφυλη 
βία και σε επιχειρήσεις

Λαμβάνοντας υπόψιν τα στατιστικά δεδομένα για το κόστος της έμφυλης 
βίας, οι ενημερωτικές εκστρατείες θα μπορούσαν εύκολα να εστιάσουν στο 
γεγονός ότι η αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων είναι προς το συμφέρον 
των επιχειρήσεων, τόσο σε ό,τι αφορά στην εικόνα μιας εταιρείας, όσο και 
σε ό,τι αφορά στην οικονομική αποδοτικότητά της.  Μπορεί τα στερεότυπα 
εξ ορισμού να εμποδίζουν τα θύματα ή τους θύτες να μιλούν ανοιχτά 
γι’ αυτά τα ζητήματα, ωστόσο αμηχανία στην αναφορά στο ζήτημα της 
έμφυλης βίας μπορεί να χαρακτηρίζει και τους εκπροσώπους των εταιρειών 
και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που συχνά θεωρούν ότι τα ζητήματα 
ιδιωτικού βίου δεν εμπίπτουν στο πεδίο της δικής τους δραστηριότητες.  
Στο πλαίσιο αυτό οι καμπάνιες που θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις, 
μπορούν να στοχεύουν τόσο στο ρόλο που μπορεί αυτές να αναλάβουν 
για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, όσο και στους τρόπους με τους 
οποίους μια επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιηθεί, χωρίς να θεωρείται 
ότι παρεμβαίνει με πατερναλιστικό τρόπο ή παραβιάζοντας την ιδιωτικότητα 
των εργαζομένων της.

Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται στο να διαχέουν ή/και να 
προβάλλουν συστηματικά πληροφορίες για τη βία κατά των γυναικών, είτε 
υποστηρίζοντας δομές που ασχολούνται με το θέμα (π.χ. αριθμούς κλήσης, 
ξενώνες, προγράμματα συμβουλευτικής, κτλ.) και εξειδικευμένες ΜΚΟ, είτε 
στην επικοινωνία τους με το προσωπικό τους, μέσω του εταιρικού intranet 
και με την ανάρτηση σχετικών αφισών σε βασικά σημεία των εγκαταστάσεων 
της εταιρείας.



• 41 •

 Δημιουργία πλατφόρμας με βέλτιστες πρακτικές και 
σημάνσεων για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

Προκειμένου να κινητοποιηθεί η συμμετοχή του επιχειρηματικού 
κόσμου, θα ήταν επίσης χρήσιμη η οργάνωση σημείων προβολής για τις 
επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν σχετική δράση.  Μια τέτοια πρωτοβουλία 
θα μπορούσε να έχει τη μορφή μιας πλατφόρμας βέλτιστων πρακτικών 
αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, παρόμοιας με την πλατφόρμα προβολής 
εταιρικών πρωτοβουλιών για τις ίσες ευκαιρίες.  Αντίστοιχα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν σημάνσεις για το θέμα της βίας κατά των γυναικών, 
παρόμοιες με αυτές για τη διαφορετικότητα, που ήδη υπάρχουν σε ορισμένα 
Κράτη Μέλη, αλλά, που δεν περιλαμβάνουν την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας.

Η δημιουργία προωθητικών εργαλείων ειδικά για τις επιχειρήσεις θα 
τους έδινε ένα επίσης σημαντικό κίνητρο να ασχοληθούν με το θέμα, 
ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργούσε μια πολύτιμη δεξαμενή σχετικών 
πολιτικών για όσες επιχειρήσεις αναζητούν συγκεκριμένα υποδείγματα.  Η 
αναγνώριση των επιχειρήσεων, που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας (μέσω θέσπισης επιχειρηματικών βραβείων, ειδικών 
σημάτων κτλ.) θα μπορούσε επίσης να καταδείξει ότι μια τέτοιου είδους 
εταιρική πολιτική είναι εφικτή, ανταποδοτική και επιπρόσθετα μπορεί να 
έχει θετική επίδραση στην εικόνα της εταιρείας.
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 Αναγνώριση του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο όρος «επιχείρηση» περικλείει ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών σχημάτων.  
Το μέγεθος και το οικονομικό μοντέλο, προφανώς, καθορίζουν τα μέσα τα 
οποία έχει στη διάθεσή της μια επιχείρηση για την εφαρμογή νέων πολιτικών.  
Οι δημόσιοι φορείς που σχεδιάζουν συναφείς πολιτικές, ενημερωτικές 
εκστρατείες ή εργαλεία, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα αυτά 
μπορούν να εφαρμόζονται από όλων των ειδών τις επιχειρήσεις.  Ενώ τα 
εργαλεία ευαισθητοποίησης (αφίσες, φυλλάδια, τηλεφωνικοί κατάλογοι κτλ.) 
μπορούν να είναι προσβάσιμα και να χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε 
εταιρεία, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα για παρεμβάσεις που απαιτούν τη 
διάθεση εκπαιδευμένου και ειδικού για το σκοπό αυτό προσωπικού, που 
να είναι σε θέση να στηρίξει το θύμα εντός της επιχείρησης και να την 
παραπέμψουν στην σωστή οργάνωση.

Αν και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν την πλειονότητα 
των εργοδοτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψιν 
ότι δεν διαθέτουν το ίδιο επίπεδο πόρων, υπηρεσιών και στελέχωσης με 
τις μεγάλες εταιρείες.  Κατά συνέπεια, ορισμένες από τις παρεμβάσεις θα 
μπορούσαν να προωθηθούν από ομάδες επιχειρήσεων σε πεδία κοινού 
ενδιαφέροντος: για παράδειγμα, από κοινού οργάνωση ενημερωτικών 
σεμιναρίων ή καταμερισμός του κόστους απασχόλησης ενός ειδικού, που θα 
υποστηρίζει πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
αντίστοιχα ζητήματα.
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 Παροχή κατάλληλου θεσμικού πλαισίου

Η νομοθεσία για την έμφυλη βία θα πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να 
συμπεριλάβει ειδική αναφορά που θα αναγνωρίζει το ρόλο των επιχειρήσεων 
στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας.  Το νομικό πλαίσιο θα μπορούσε 
να περιλαμβάνει την ευθύνη των εργοδοτών για την παροχή ασφάλειας 
και εμπιστευτικότητας στον χώρο εργασίας για τα θύματα βίας, κίνητρα 
για εταιρείες ώστε να προσλαμβάνουν και να εντάσσουν γυναίκες θύματα 
έμφυλης βίας, το δικαίωμα ειδικής άδειας για τις εργαζόμενες – θύματα 
βίας, κτλ.  Θα μπορούσαν επίσης να θεσπιστούν συναφείς στρατηγικές και 
πολιτικές, έτσι ώστε να μεταφραστούν οι αντίστοιχοι νόμοι σε δράσεις, 
οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν στα Εθνικά Σχέδια Δράσης, που 
έχουν αναπτυχθεί από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.  Στο πλαίσιο αυτό η καινοτομία 
και η συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα θα πρέπει 
να ενισχυθούν, κατά τρόπο που να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και 
ολοκληρωμένα το πρόβλημα αυτό.

Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή επιχειρήσεων 
και να διασφαλίζουν τη δυνατότητά τους να δρουν ως ενδιάμεσοι φορείς 
υλοποίησης παρεμβάσεων.  Εφόσον οι δράσεις για τις επιχειρήσεις ενταχθούν 
στα Εθνικά Σχέδια Δράσης, θα μπορούσαν να καθοριστούν πιο συγκεκριμένα 
οι ανάγκες τους σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση του προσωπικού τους, 
καθώς επίσης και να διευκολυνθούν οι διαδικασίες συμμετοχής εταιρειών, 
που δεν έχουν ακόμη αναπτύξει σχετική δράση, υπό την προϋπόθεση ότι 
στα Σχέδια Δράσης θα προβλέπονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τις 
οποίες θα σχεδιασθεί και το κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης.
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H παρούσα έκδοση παρήχθη με την οικονομική υποστήριξη 
του Προγράμματος Daphne της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Για τα 
περιεχόμενα της δημοσίευσης την αποκλειστική ευθύνη έχει το  
έργο «Εταιρείες Κατά της Έμφυλης Βίας» και δεν μπορεί επ’ουδενί 
να θεωρηθεί ότι αντανακλούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.


