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Ποια είναι η EWA1
Η EWA είναι μια συνεργασία που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω
του πρόγράμματος ERASMUS+. Ωστόσο...
«η EWA δεν είναι απλώς ένα έργο, είναι ένα ιδανικό. Ένα ιδανικό για κάθε κορίτσι και κάθε
γυναίκα που αγαπά το άθλημά της, που θέλει να νιώθει ασφάλεια στα αποδυτήρια του
συλλόγου της, σεβαστή ως ανθρώπινο πλάσμα, αναγνωρισμένη ως αθλήτρια, με την
υποστήριξη της ομάδας της. Η EWA είναι η αθλήτρια που παλεύει κάθε μέρα να σπάσει
ρεκόρ, να κερδίσει αγώνες, να διασκεδάσει».

Γιατί κάνουμε το έργο
Για την καταπολέμηση της παρενόχλησης και των διακρίσεων των γυναικών στον αθλητισμό
Οι διακρίσεις και η παρενόχληση των γυναικών στον αθλητισμό είναι ένα πρόβλημα που
γίνεται διάχυτα αντιληπτό από αθλήτριες όλων των αθλημάτων. Οι μεροληπτικές
συμπεριφορές ή σεξιστικές συμπεριφορές είναι μόνο η κορυφή ενός παγόβουνου που
διαρκώς εκθέτει σε κίνδυνο και ασκεί καταπίεση σε αθλήτριες όλων των αθλητικών χώρων.
Καθένα από τα ακόλουθα — η βία, η κακοποίηση, η παρενόχληση και οι διακρίσεις —
αναφέρεται σε ένα σύνολο δυναμικών που αλληλεπικαλύπτονται, και εμφανίζονται σε πολλά
επίπεδα (λεκτικό, σωματικό, σεξουαλικό, συναισθηματικό, ψυχολογικό, κοινωνικό,
πολιτιστικό, οργανωσιακό, οικονομικό κ.λπ.) και για διαφορετικούς επιβλαβείς σκοπούς
(προσωπική ικανοποίηση του δράστη, σεξουαλική επιβολή, οικονομική εκμετάλλευση,
πολιτιστική υποταγή κ.λπ.).

Με ποιες και ποιους θα το υλοποιήσουμε
Οι ομάδες-στόχοι
•

1

Πρέσβειρες Ίσων Δικαιωμάτων στον Αθλητισμό: Μια ομάδα αθλητριών που θα
επιλεγούν και θα εκπαιδευτούν κατά τη διάρκεια του έργου, η οποία θα παίξει τον
κρίσιμο ρόλο να αλληλεπιδράσει άμεσα με τις άλλες ομάδες-στόχους.

https://ewa-project.eu/project.php
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•

Αθλήτριες στην Ευρώπη: Ο πυρήνας του έργου μας: νέες στο χώρο του αθλητισμού,
ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλήτριες και αθλητές.

•

Επαγγελματίες του αθλητισμού: Στελέχη, προπονήτριες/ες, επαγγελματίες υγείας,
δημοσιογράφοι που θέλουν να αντιμετωπίσουν τη σοβινιστική κουλτούρα που τους
επιβάλλεται ενώ συνεργάζονται με αθλήτριες.

•

Αθλητικό κοινό: Αφενός προάγει την ανάπτυξη του γυναικείου αθλητισμού
συμμετέχοντας σε αγώνες και παιχνίδια, αφετέρου ένα σημαντικό τμήμα τους
καταγράφεται στατιστικά ως αυτοί που εκδηλώνουν παραβατικές συμπεριφορές σε
βάρος των αθλητριών/ων που παρακολουθούν.

Τι θα κάνουμε
Θα διαμορφώσουμε μια κοινότητα αθλητριών, επαγγελματιών του αθλητισμού, αθλητικών
μάνατζερ και υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη με στόχο την ενεργό πρόληψη και
καταπολέμηση της βίας, της κακοποίησης, της παρενόχλησης και των διακρίσεων εναντίον
των αθλητριών στα κύρια αθλητικά περιβάλλοντα, παρέχοντάς τους εξειδικευμένη γνώση,
εκπαίδευση και πρακτικά εργαλεία που θα σχεδιαστούν επί τούτου από το έργο.
Εταίροι στο έργο
Συντονιστής
Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale – Εθνικό Δημοκρατικό Ίδρυμα Κοινωνικής
Δράσης (E.N.D.A.S.), Ιταλία.
Εταίροι
•

BulSport/Βουλγαρική Ένωση Αθλητικής Ανάπτυξης, Βουλγαρία.

•

Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης Çatalca (CDDNE), Τουρκία.

•

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης (EILD), Ελλάδα.

•

GENÇ Girişim, Ένωση Νεολαίας και Αθλητικών Σωματείων Τουρκία.

•

INFOREF, Βέλγιο.

•

Inovacija Akademija- Ακαδημία Καινοτομίας, Λιθουανία.

•

Συμβούλιο Αθλητικών Ομοσπονδιών Λετονίας (LSFP), Λετονία.

•

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Κύπρος.
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Μορφές κακοποίησης και παρενόχλησης στον αθλητισμό2
Ορισμοί που υιοθετήθηκαν στη Συναινετική Δήλωση της ΔΟΕ (Mountjoy, 2016)
o Ψυχολογική κακοποίηση - σημαίνει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη πράξη,
συμπεριλαμβανομένου του εγκλεισμού, της απομόνωσης, της λεκτικής επίθεσης, της
ταπείνωσης, του εκφοβισμού ή οποιασδήποτε άλλης αντιμετώπισης που μπορεί να
μειώσει την αίσθηση της ταυτότητας, της αξιοπρέπειας και της αυτοεκτίμησης.
o Σωματική κακοποίηση - σημαίνει οποιαδήποτε σκόπιμη και ανεπιθύμητη πράξη - όπως
για παράδειγμα γρονθοκόπημα, ξυλοδαρμό, κλοτσιές, δάγκωμα και κάψιμο – που
προκαλεί σωματικό τραύμα ή τραυματισμό. Η πράξη αυτή μπορεί επίσης να συνίσταται
σε αναγκαστική ή ακατάλληλη σωματική δραστηριότητα (π.χ. ακατάλληλα για την ηλικία
ή τη σωματική διάπλαση· όταν προκαλείται τραυματισμός ή πόνος), αναγκαστική
κατανάλωση αλκοόλ ή αναγκαστικές πρακτικές ντόπινγκ.
o Σεξουαλική παρενόχληση - οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικής
φύσης, λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής. Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να λάβει
τη μορφή σεξουαλικής κακοποίησης.
o Σεξουαλική κακοποίηση - κάθε συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, μη επαφής, επαφής
ή διείσδυσης, όταν η συγκατάθεση εξαναγκάζεται/χειραγωγείται ή δεν δίνεται ή δεν
μπορεί να δοθεί.
o Παραμέληση - σημαίνει την αποτυχία ενός προπονητή ή άλλου ατόμου με καθήκον
φροντίδας προς τον αθλητή να παρέχει ένα ελάχιστο επίπεδο φροντίδας στον αθλητή,
γεγονός που προκαλεί βλάβη, επιτρέπει την πρόκληση βλάβης ή δημιουργεί άμεσο
κίνδυνο βλάβης
o Ασφαλής αθλητισμός – σημαίνει ένα αθλητικό περιβάλλον όπου όλες οι αθλήτριες και οι
αθλητές έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, να προστατεύονται από
την σκοπούμενη βία

2

https://hoc.gr/sites/default/files/IOC_Safeguarding_Toolkit_GRE%20FINAL%5B379%5D.pdf
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Η προσέγγιση
Η έκδοση αυτή προκύπτει από τα παραδοτέα μιας ερευνητικής διαδικασίας που οργανώθηκε
και υλοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις. Στην αρχική φάση, έγινε μια διεξοδική έρευνα με στόχο
να χαρτογραφηθούν οι οργανισμοί που έχουν αφιερώσει τη δράση τους στην εξάλειψη των
ανισοτήτων και της έμφυλης βίας στον αθλητισμό σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Σε αυτό το
στάδιο, διαθέσαμε τον απαραίτητο χρόνο και κόπο για τη δημιουργία μιας - όσο το δυνατόν
εξαντλητικής - λίστας με τους βασικούς οργανισμούς που μπορούν να διαδραματίσουν
καταλυτικό ρόλο όσον αφορά την παρέμβαση σε κάθε χώρα.
Στην επόμενη φάση δόθηκε έμφαση στη διαδικασία διασύνδεσης και επικοινωνίας με τα
ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημιουργία ενός «ενιαίου χάρτη» συνεργαζόμενων
οργανισμών ευρωπαϊκής εμβέλειας. Ο στόχος αυτής της διαδικασίας ήταν να παράσχει το
«χώρο» και την κοινή μεθοδολογία, ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να μπορούν να
προσεγγίσουν τους συναδέλφους τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ανταλλάξουν ιδέες και
ανησυχίες, να μοιραστούν καλές πρακτικές, ακόμη και να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες
για την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων και της βίας στον αθλητισμό. Έτσι, σε αυτό
το στάδιο, οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος των φορέων με τους οργανισμούς που
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του έργου EWA να παίξουν ενεργό ρόλο στις ακόλουθες
φάσεις υλοποίησης: τη χαρτογράφηση καλών πρακτικών και τη συμμετοχή σε διαδικασίες
δημοσίου διαλόγου.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι θεμελιώδης προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του έργου
είναι η ενεργή συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων, στην τρίτη φάση στάλθηκε μια
φόρμα εγγραφής σε όλους τους οργανισμούς ζητώντας τους να καταγράψουν πρωτοβουλίες,
πρακτικές, πολιτικές και έργα που έχουν εφαρμόσει στις χώρες τους και αξίζει τον κόπο να
αναδειχτούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η ‘από τα κάτω προς τα πάνω’ προσέγγιση είχε
διπλή στόχευση. Αφενός έλαβε υπόψη τις θέσεις των πιο αρμόδιων φορέων και αφετέρου
έγινε «γέφυρα» για την υλοποίηση του δημόσιου διαλόγου, που ήταν η τελευταία και ίσως
πιο κρίσιμη φάση αυτής της διαδικασίας.
Κατά την τελική φάση, οργανώθηκαν διαδικασίες δημόσιου διαλόγου σε όλες τις
συμμετέχουσες χώρες για να συζητηθούν ζητήματα έμφυλων διακρίσεων και βίας στον
αθλητισμό, οι τρέχουσες ανάγκες, οι πολιτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί ή πρέπει να
εφαρμοστούν, η ανάγκη ανάδειξης καλών πρακτικών και οι ευκαιρίες που προκύπτουν μέσω
της συμβολής του κάθε φορέα προς αυτή την κατεύθυνση. Τα κύρια συμπεράσματα και
ευρήματα αυτών των συζητήσεων έχουν ενσωματωθεί σε αυτό το εγχειρίδιο με το σκεπτικό
ότι αποτελούν επίκαιρες προτάσεις των άμεσα εμπλεκόμενων οργανισμών αλλά και επειδή
αποτελούν ουσιαστικές συστάσεις για μελλοντική έρευνα.
7
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Συμπερασματικά, η δημοσίευση αυτού του εγχειριδίου συμπληρώνεται από τη λειτουργία
της Διαδραστικής Πλατφόρμας του EWA3, ενός δικτυακού χώρου όπου ο δημόσιος διάλογος
που έχει ήδη ξεκινήσει ως μέρος αυτού του έργου μπορεί να συνεχιστεί σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Ελπίζουμε ότι αυτό το αρχικό βήμα θα οδηγήσει σε μελλοντικές πρωτοβουλίες και
πρακτικές κατά των σεξιστικών διακρίσεων και της έμφυλης βίας. Σε αυτή την κατεύθυνση
θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το EWA (Empowerment Women Athletes – Ενδυναμώνοντας
τις Αθλήτριες ένα σημείο έναρξης.

3

https://ewa-project.eu/platform/
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1. Μαθήματα από τη διαδικασία του δημόσιου διαλόγου
Το 2021, οι εταίροι του έργου EWA ανέλαβαν την πρωτοβουλία να ξεκινήσουν δημόσιο
διάλογο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος των έμφυλων διακρίσεων στον
αθλητισμό. Το αποτέλεσμα ήταν η διοργάνωση συζητήσεων ‘στρογγυλής τράπεζας’ σε όλες
τις συμμετέχουσες χώρες. Σε αυτές τις συζητήσεις συμμετείχαν δεκάδες εκπρόσωποι φορέων
που σχετίζονται με τον αθλητισμό, συλλόγων, ομοσπονδιών, κινημάτων, κοινοτήτων,
δημόσιων και άλλων σχετικών φορέων.
Η καταγραφή, η ανάλυση και η σύνοψη των απόψεων και των εμπειριών αυτής της ομάδας
ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη θεωρούμε ότι είναι σημαντική όσον αφορά την εφαρμογή
πρακτικών κατά των σεξιστικών διακρίσεων και της έμφυλης βίας στον αθλητισμό. Αυτοί οι
άνθρωποι έχουν δει από πρώτο χέρι και γνωρίζουν από προσωπική εμπειρία ‘τι λειτουργεί
και τι όχι’, πώς μπορούν δηλαδή οι πολιτικές κατά των έμφυλων διακρίσεων να γίνουν
αποτελεσματικές και βιώσιμες. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, όλες οι
συζητήσεις οργανώθηκαν γύρω από δύο βασικούς άξονες:
o τα βασικά συστατικά μιας επιτυχημένης πολιτικής κατά των έμφυλων διακρίσεων στον
αθλητισμό
o προτάσεις για τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού δικτύου ενάντια στις
έμφυλες διακρίσεις στον αθλητισμό και τους τρόπους με τους οποίους κάθε οργανισμός
που συμμετέχει μπορεί να συμβάλει προς αυτόν τον σκοπό
Τα κύρια ευρήματα και συμπεράσματα αυτής της διαδικασίας παρουσιάζονται παρακάτω σε
μια προσπάθεια συμβολής στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή πρακτικών και πολιτικών
που στοχεύουν στην εξάλειψη του φαινομένου.
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1.1.

Βασικά συστατικά μιας επιτυχημένης πολιτικής κατά των έμφυλων διακρίσεων
στον αθλητισμό

o Η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου σε κάθε χώρα που θα λειτουργούσε ενοποιητικά για
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και η θεσμοθέτηση φορέων όπως ο θεσμός του Λειτουργού
Ευημερίας, τουλάχιστον μια/ένας ανά αθλητική ομοσπονδία θα μπορούσε να
υποστηρίξει αποτελεσματικά τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Η θεσμοθέτηση της/του
‘εσωτερικού Λειτουργού Ευημερίας’ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς
και συντονισμού για όλες τις δράσεις που υλοποιούνται κατά των έμφυλων διακρίσεων
στον αθλητισμό. Τέλος, μια συνέργεια μεταξύ των ομοσπονδιών θα μπορούσε να
πολλαπλασιάσει τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής των σχετικών πολιτικών. Κατά
τη διάρκεια των συζητήσεων, ο ρόλος της θεσμοθέτησης και η ανάγκη για τυποποιημένες
διαδικασίες τονίστηκε εμφατικά ως μέσο επίτευξης μόνιμων αλλαγών.
o Πρέπει να δοθεί έμφαση στις παρεμβάσεις σε πρώιμο στάδιο, δηλαδή μέσα στα σχολεία
και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γυμναστικής όπου συχνά αναπαράγονται έμφυλα
στερεότυπα και έμφυλη βία. Ταυτόχρονα, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θεωρείται το
πλαίσιο που παρέχει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για αποτελεσματικότερη διδασκαλία και
αλλαγές. Όλα ξεκινούν από το σχολείο: το να έχεις λιγότερα σεξιστικά στερεότυπα στο
μάθημα της γυμναστικής, να εκπαιδεύεις δασκάλες/ους και προπονήτριες/ες σε θέματα
ισότητας δίνοντας ορατότητα στις αθλήτριες και σημασία στις επιθέσεις που υφίστανται.
o Η υιοθέτηση και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας όπου καμία πολιτική δεν εφαρμόζεται
εκτός εάν προέρχεται και συνδιαμορφώνεται από άτομα που εργάζονται σε αθλητικά
περιβάλλοντα (αθλήτριες/ες, επαγγελματίες του αθλητισμού, προπονήτριες/ες κ.λπ.) Η
συνεργασία μεταξύ αυτών και των φορέων χάραξης πολιτικής για την παραγωγή μιας
μελέτης βέλτιστων πρακτικών για παράδειγμα, περιγράφει μια μεθοδολογία που προνοεί
τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων και δίνει έμφαση στην αποφυγή λαθών,
προβλημάτων επικοινωνίας και διάχυσης που μπορεί να οδηγήσουν στο αντίθετο από το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Στην ίδια κατεύθυνση, απαιτείται η υλοποίηση μιας μελέτης
επιπτώσεων/αποτελεσματικότητας για το πώς γίνονται αντιληπτές οι αλλαγές και τα
μηνύματα που θέλει να περάσει η πολιτική.
o Για ενισχυθούν περαιτέρω οι πιθανότητες επιτυχίας, μια πολιτική θα πρέπει να
διασφαλίζει ότι συγκεντρώνονται με συστηματικό τρόπο ερευνητικά δεδομένα σχετικά με
το φύλο, ώστε να μπορεί κανείς μακροπρόθεσμα να μετρήσει την αλλαγή τόσο ποιοτικά
όσο και ποσοτικά. Αυτή η πρόβλεψη θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στη δημιουργία και την αναμόρφωση εάν χρειαστεί- του πλάνου της πολιτικής και στον καθορισμό των
στόχων της. Ακούγεται ίσως αυτονόητο, αλλά αυτή η πρόνοια δεν εφαρμόζεται πάντα. Η
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τήρηση αρχείου ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη
να παρακολουθούν τα περιστατικά βίας, να ορίζουν τους δείκτες παρακολούθησης και
να διασφαλίζουν ότι πράγματι εξαλείφονται τα στερεότυπα.
o Ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα του κινήματος #MeToo, μια πολιτική θα πρέπει να απαντά
εκ των προτέρων στην πιθανότητα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εφαρμόζουν το ελάχιστο
που προβλέπεται από το νόμο (όπως, για παράδειγμα, τη διεξαγωγή ενός
αποσπασματικού σεμιναρίου) χωρίς να διασφαλίζεται η συνέχεια της εφαρμοζόμενης
πολιτικής.
o Οποιαδήποτε προσπάθεια που σχετίζεται με μια πολιτική (με τη μορφή εγχειριδίων,
κωδικών επικοινωνίας, νομοθεσίας κ.λπ.) πρέπει να συνδέεται με συνεχείς και επαρκώς
οργανωμένες δράσεις κατάρτισης. Η αφήγηση (storytelling) στον αθλητισμό είναι ένας
αποτελεσματικός τρόπος για να σπάσουμε τα έμφυλα στερεότυπα. Έχει ήδη εφαρμοστεί
ευρέως και με επιτυχία κατά της ομοφοβίας. Επιπλέον, η εμπλοκή ‘ανδρών-συμμάχων’
για την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό σύμφωνα με το παράδειγμα των συμμαχιών
ομοφυλόφιλων-ετεροφυλόφιλων θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να
πολλαπλασιάσει τη χρησιμότητα της εφαρμοσμένης πολιτικής.
o Κάθε πολιτική θα πρέπει να προσαρμόζεται προσεκτικά στις συγκεκριμένες ανάγκες και
το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της χώρας στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί. Η
αδιάκριτη υιοθέτηση μιας πολιτικής που ήταν επιτυχής σε ένα πλαίσιο έχει αποδειχθεί
πολλές φορές μη αποτελεσματική σε διαφορετικό πλαίσιο. Επιπλέον, η αποκλειστική
χρήση έντυπου υλικού (όπως ένας οδηγός) φαίνεται να είναι λιγότερο αποτελεσματική.
Θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε διαδραστικά εργαλεία, όπως παιχνίδια ρόλων ή ταινίες
μικρού μήκους που κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή/και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Αυτοί οι τρόποι παρέμβασης έχουν αποδειχθεί πιο χρήσιμοι για
την αμφισβήτηση της έμφυλης βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και των διακρίσεων.
o Μια επιτυχημένη πολιτική είναι κρίσιμο να έχει ως ομάδες στόχους προπονήτριες/ες,
γυμνάστριες/ες και επαγγελματίες του αθλητισμού λόγω του βασικού ρόλου που
διαδραματίζουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων διακρίσεων λόγω φύλου. Η συγκρότηση
εκπαιδευτικών σεμιναρίων με στόχο να γίνουν ‘φορείς αλλαγής’ στο πεδίο είναι ένας
τρόπος για να επιτευχθούν αλλαγές μεγάλης κλίμακας.
o Οποιουδήποτε είδους πολιτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να είναι επιτυχής εάν η φωνή
των γυναικών δεν ακούγεται και δεν γίνεται σεβαστή. Η προοπτική και η φωνή τους
πρέπει να παρουσιάζεται κατά προτεραιότητα για να διασφαλιστεί ότι ο γυναικείος
αθλητισμός λαμβάνει την προσοχή που του αξίζει από τη βάση στο υψηλότερο επίπεδο.
Στον τομέα του αθλητισμού υπάρχει ανάγκη αύξησης του αριθμού των γυναικών σε
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θέσεις ευθύνης τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς φορείς και ενίσχυση της
συμμετοχής των γυναικών σε προπονητικές θέσεις και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
o Είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Η ενημέρωση
και η ευαισθητοποίηση γυναικών και ανδρών στον αθλητικό χώρο σχετικά με τον τρόπο
πρόληψης και αναφοράς οποιασδήποτε μορφής διάκρισης και παρενόχλησης, αν και
μερικές φορές πολύ δύσκολή παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντική. Από την άλλη πλευρά,
το η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες που
οφείλουν να αποκτήσουν οι πρέσβειρες/πρεσβευτές ισότητας των φύλων ώστε να γίνουν
πρότυπα και σημεία αναφοράς για την κοινότητά τους.
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1.2.

Προτάσεις για τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού δικτύου
κατά των έμφυλων διακρίσεων στον αθλητισμό και τρόποι με τους οποίους
κάθε οργανισμός που συμμετέχει μπορεί να συμβάλει σε αυτό το σκοπό

o Είναι κοινώς αποδεκτό ότι μετά την ολοκλήρωση πολλών σχετικών έργων οι περισσότερες
συνέργειες σταματούν επειδή η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του
έργου τερματίζεται. Μεγάλη σημασία έχει λοιπόν η πρόβλεψη διαδικασιών για τη
διατήρηση των δικτύων που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση έργων κατά των
έμφυλων διακρίσεων. Για το σκοπό αυτό, τα μέλη του δικτύου θα μπορούσαν να
επωφεληθούν από δωρεάν εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και πλατφόρμες
επικοινωνίας που επιτρέπουν στους χρήστες να πραγματοποιούν βιντεοκλήσεις και
φωνητικές κλήσεις, να στέλνουν μηνύματα κειμένου κ.λπ., μόνο με μια σύνδεση Wi-Fi.
o Η συνέχεια και η βιωσιμότητα ενός δικτύου μετά το τέλος ενός έργου θα μπορούσε
επίσης να διασφαλιστεί εάν υπάρχει διαθέσιμο επιχειρησιακό ταμείο για τη συντήρησή
του. Ένας άλλος τρόπος είναι να «χτίσει» κανείς πάνω το έργο. Για παράδειγμα, ένα έργο
που υλοποιείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα μπορούσε να προσαρμοστεί στις
ανάγκες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα μέλη του ίδιου δικτύου.
o o Η δημιουργία ενός κέντρου που θα εστιάζει στην έμφυλη βία στον αθλητισμό σε κάθε
χώρα και στη συνέχεια η διασύνδεσή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να
διασφαλίσει την αποτελεσματική επεξεργασία και διαμοιρασμό των δεδομένων που
συγκεντρώνονται. Σε αυτό το δίκτυο θα πρέπει να συμπεριληφθούν γνωστές και
καθιερωμένες οντότητες και να οριστούν «πρέσβειρες» των οποίων οι δραστηριότητες
θα μπορούσαν να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.
o Υπάρχει έντονη ανάγκη για συνέργειες στην παραγωγή υλικού/παραδοτέων και στη
διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε οι προσπάθειες του δικτύου να έχουν
θετικό αντίκτυπο. Το αθλητικό πλαίσιο δεν είναι ένα ‘εύκολο’ πλαίσιο και μπορεί να
προκύψουν αρνητικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας αναμόρφωσής
του και καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου. Όσον αφορά τις συνέργειες, θα
πρέπει να συσταθούν ομάδες εργασίας όπως αυτή του προγράμματος EWA, επειδή οι
συμμετέχοντες οργανισμοί δεν έχουν πάντα μια σαφή εικόνα για το τι μπορεί να
προσφέρει κάθε εταίρος. Επομένως, είναι σημαντικό για τους διάφορους οργανισμούς
να γνωριστούν μεταξύ τους.
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2. Βέλτιστες πρακτικές
Αυτό το εγχειρίδιο στοχεύει να αναδείξει πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει από διάφορους
φορείς (κυβερνητικές υπηρεσίες, αθλητικούς οργανισμούς και ομοσπονδίες, ΜΚΟ) στις
χώρες που συμμετέχουν στο έργο EWA. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να είναι
χρήσιμες ως βέλτιστες πρακτικές και ως προτάσεις για μελλοντική δράση τόσο σε εθνικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη συλλογή των βέλτιστων πρακτικών, η κωδικοποίηση που
χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στη μελέτη που έγινε το 2016 για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με θέμα την έμφυλη βία στον αθλητισμό4. Οι βέλτιστες πρακτικές που
καταγράφηκαν θα μπορούσαν να ενταχθούν στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:
1. Ενεργά μέτρα κρατικής πολιτικής για την πρόληψη των διακρίσεων και της βίας κατά
των γυναικών στον αθλητισμό
2. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού
3. Πρωτοβουλίες κατάρτισης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων και της
βίας λόγω φύλου
4. Πρωτοβουλίες αθλητικών οργανώσεων και άλλων φορέων (π.χ. ΜΚΟ, φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης)
5. Συναφή έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

4

https://sport.ec.europa.eu/sites/default/files/gender-based-violence-sport-study-2016_en.pdf
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2.1 Ενεργά μέτρα κρατικής πολιτικής του κράτους για την πρόληψη των διακρίσεων
και της βίας κατά των γυναικών στον αθλητισμό
2.1.1 Κύπρος: Ο Οδηγός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για την Εφαρμογή
Μέτρων Προστασίας και Ευημερίας Όλων των Συμμετεχόντων στον Αθλητισμό (με έμφαση
σε νεαρούς/ες αθλητές/ριες και παιδιά)5

Περίληψη
Ο οδηγός του ΚΟΑ αποσκοπεί: α) στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών στις εθνικές
αθλητικές ομοσπονδίες για την υλοποίηση μέτρων ευημερίας και προστασίας, β) στην
προώθηση και ενδυνάμωση των ομοσπονδιών προκειμένου να υιοθετήσουν τα μέτρα και γ)
στην υιοθέτηση κοινής φιλοσοφίας αναφορικά µε την εφαρμογή της θέσης/πολιτικής του
ΚΟΑ για την προστασία και ευημερία των αθλητών/ριών.
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες (Επιτροπές/ Διοικητικά
Συμβούλια). Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από την Επιτροπή Ισότητας
των Φύλων στον Αθλητισμό του ΚΟΑ στη μορφή εντύπου αρχικά, και παρέχει μια ‘βήμα προς
βήμα’ καθοδήγηση στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες για τη διασφάλιση της ευημερίας και
της προστασίας όλων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στον αθλητισμό, δίνοντας
έμφαση στα παιδιά και στις νέες/νέους στον αθλητισμό. Ο οδηγός του ΚΟΑ παρέχει
πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με την κακοποίηση και την παρενόχληση στον αθλητισμό
(ορισμούς, απαντήσεις στα ερωτήματα τι, γιατί και πώς προκύπτει η κακοποίηση στον
αθλητισμό) και εισηγείται τα ακόλουθα οκτώ (8) βήματα να υιοθετηθούν και να
εφαρμοστούν, για την προστασία και την ασφάλεια όλων όσων συμμετέχουν στον
αθλητισμό:
i.
Δήλωση πρόθεσης που καταδεικνύει τη δέσμευση για προαγωγή της ευημερίας
στον αθλητισμό
ii.
Διαδικασίες χειρισμού περιστατικών/ανησυχιών/αναφορών
iii.
Μηχανισμοί στήριξης και καθοδήγησης
iv.
Εκπαίδευση και επιμόρφωση
v.
Κώδικες ηθικής και δεοντολογίας
vi.
Διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης επαγγελματιών και εθελοντών
vii. Διαμόρφωση συνεργασιών
viii. Μηχανισμοί αξιολόγησης

5

https://cyprussports.org/phocadownload/AsfaleiaKaiYgeia/ATHLETE-WELFARE.pdf
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Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
Η επιτυχία αυτής του οδηγού βασίζεται στη μακροπρόθεσμη εφαρμογή των προτεινόμενων
μέτρων, κάτι που έχει τεθεί ως στόχος για την καθιέρωση τους. Για την επίτευξη αυτού του
στόχου, ο ΚΟΑ διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται στους προέδρους και
τους διευθυντές των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών, προκειμένου να παρασχεθεί ειδική
εκπαίδευση σχετικά με την εφαρμογή των 8 μέτρων που περιγράφηκαν παραπάνω. Κατά τη
διάρκεια των σεμιναρίων οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες διευκολύνονται με
υποστηρικτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων πολιτικής, ενημερωτικών
φυλλαδίων, χρήσιμων επαφών και άλλου εκπαιδευτικού υλικού ώστε να βοηθηθούν στην
εφαρμογή της δικής τους, συγκεκριμένης πολιτικής. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η
συνέχιση και η προληπτική προσέγγιση για την εφαρμογή της μέτρων που εισηγείται ο ΚΟΑ,
όταν μια εθνική αθλητική ομοσπονδία υιοθετεί συγκεκριμένα μέτρα, θα λαμβάνει
πιστοποίηση μαζί με ένα λογότυπο, από τον ΚΟΑ, ως αναγνώριση του έργου του οργανισμού
για τη διαφύλαξη και προώθηση της ευημερίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
σκοπούς προώθησης και μάρκετινγκ της εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας.
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: +357 228970000
Fax: +357 223582222
Επιπλέον πληροφορίες:
https://cyprussports.org/phocadownload/AsfaleiaKaiYgeia/ATHLETE-WELFARE.pdf (in Greek)
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2.1.2. Βέλγιο: «Ενδυνάμωση των γυναικών στον αθλητισμό»: Μια πρωτοβουλία της
Διαομοσπονδιακής Βελγικής Ολυμπιακής Επιτροπής (COIB)

Περίληψη
Η ισότητα των φύλων είναι ένας σημαντικός στόχος στην αναζήτησή μας για έναν καλύτερο
κόσμο μέσω του αθλητισμού. Υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά εμπόδια για τις γυναίκες στον
αθλητισμό, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. «Ενδυνάμωση των γυναικών στον αθλητισμό»
σημαίνει να καταρρίπτουμε τα εμπόδια τόσο στη διαχείριση όσο και στο γήπεδο. Η αποστολή
της «Ενδυνάμωσης των Γυναικών στον Αθλητισμό» είναι ταυτόχρονα να εντοπίσει τα
εμπόδια στη συμμετοχή και την ορατότητα των γυναικών στον αθλητισμό, να καθορίσει μια
στρατηγική που θα επικεντρώνεται στην προώθηση της ισότητας των φύλων με βάση
καθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές και να εφαρμόσει στοχευμένα σχέδια δράσης.
Αφορά αθλήτριες/ες αλλά και προπονήτριες/ες, εκπροσώπους φορέων και διοικητικούς
υπαλλήλους. Αυτό το καινοτόμο έργο προκύπτει από μια συνεργασία με τις τρεις βελγικές
γλωσσικές κοινότητες, τις Adeps, Sport Vlaanderen, Ostbelgien, όλες τις αθλητικές
ομοσπονδίες και πολλούς άλλους εταίρους.
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης
Το 2018, το διοικητικό συμβούλιο της COIB (Διομοσπονδιακή Ολυμπιακή Επιτροπή του
Βελγίου) αποφάσισε να διαμορφώσει μια ομάδα εργασίας με θέμα «Γυναίκες & Αθλητισμός»
με πρωτοβουλία τριών από τις γυναίκες μέλη της, της Dominique Gavage, της Gwenda
Stevens και της Dominique Monami (πρώην τενίστριας, με χάλκινο μετάλλιο στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000). Ο στόχος ήταν να αναπτυχθεί μια στρατηγική για
την προώθηση του γυναικείου αθλητισμού. Μια έρευνα από αυτήν την ομάδα εργασίας σε
214 γυναίκες (αθλήτριες, προπονήτριες, διοικητικές υπαλλήλους και στελέχη της Ομάδας του
Βελγίου έδειξε ότι το 68% αυτών θεωρεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στο χώρο του
αθλητισμού. Εν τω μεταξύ, μόνο το 23% θεωρεί ότι οι γυναίκες έχουν την ίδια ορατότητα με
τους άνδρες συναδέλφους τους στα μέσα ενημέρωσης και επιπλέον τα ΜΜΕ είναι τα πρώτα
που ευθύνονται για αυτήν την έλλειψη προβολής των γυναικών. Τέλος, το 72% αναφέρει ότι
αυτή η διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών αθλητών εκδηλώνεται και στη διαφορά των
αμοιβών τους. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για δράση!
Ισχυρά πρόσωπα αυτής της πρωτοβουλίας είναι οι «Game Changers», μια ομάδα που
εκπροσωπείται από εννέα ελίτ αθλήτριες, τις Ann Wauters, Gella Vandecaveye, Tia Hellebaut,
Evi Van Acker, Kim Gevaert, Gitte Haenen, Kimberly Buys, Elfje Willemsen και Nicky
Degrendele, οι οποίες θεωρούν πως είναι καιρός να προωθήσουμε τον γυναικείο αθλητισμό.
Αυτή η ομάδα παραμένει ανοιχτή σε όλες τις αθλήτριες και όλους τους αθλητές που
επιθυμούν να δράσουν και να δεσμευτούν σε αυτό το έργο. Μαζί με την ομάδα εργασίας
«Γυναίκες & Αθλητισμός», οι «Game Changers» θα εργαστούν για τη διαμόρφωση μιας
εθελοντικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των γυναικείων αθλημάτων και για την ίση
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μεταχείριση ανδρών και γυναικών στον ελίτ αθλητισμό, καθώς και για να βοηθήσουν όλες
και όλους να έχουν πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης.
Αποστολή
Η αποστολή της «Ενδυνάμωσης των Γυναικών στον Αθλητισμό» είναι να εντοπίσει τα
εμπόδια στη συμμετοχή και την ορατότητα των γυναικών στον αθλητισμό, να καθορίσει μια
στρατηγική με επίκεντρο την προώθηση της ισότητας των φύλων βάσει καθορισμένων
κατευθυντήριων γραμμών και να εφαρμόσει στοχευμένα σχέδια δράσης.
Δραστηριότητες
Διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την ισότητα των φύλων με την υποστήριξη
όλων των φορέων του αθλητισμού. Ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων σε σχολεία και
αθλητικούς συλλόγους για την προώθηση του αθλητισμού στα νέα κορίτσια. Οργάνωση
εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων δικτύωσης σχετικά με το θέμα της ισότητας των
φύλων, ενίσχυση την ανταλλαγής πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
«Ως μέρος της αποστολής και του οράματος της COIB, είναι σημαντικό να εμπνεύσουμε τις
γυναίκες να καταλάβουν περισσότερο χώρο στον αθλητισμό», ισχυρίζεται η Dominique
Gavage. «Θέλουμε να αυξήσουμε το ποσοστό των γυναικών που δραστηριοποιούνται στον
αθλητισμό, ανεξάρτητα από τον ρόλο τους, αθλήτριες, προπονήτριες, εκπρόσωποι ή
διοικητικά στελέχη». «Ως αθλήτρια και γυναίκα, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις
πρόσβαση σε ρόλους εποπτείας, όπως προπονήτρια, διοικητική υπάλληλος ή μάνατζερ», λέει
η Ann Wauters, σταρ των Belgian Cats. Πρέπει να αυξήσουμε οπωσδήποτε την ορατότητα
των γυναικών και να τις ενθαρρύνουμε να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο παρέχοντάς τους τα
απαραίτητα εργαλεία για να επιτύχουν τους στόχους τους. Οι «Game Changers» είναι
αποφασισμένες να εμπλακούν σε αυτό το έργο και να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες
δράσεις στο πεδίο προκειμένου να πετύχουν την αποστολή τους. Περιλαμβάνει πλέον 29
αθλήτριες και αθλητές που έχουν δεσμευτεί να ταρακουνήσουν τα πράγματα. Η ιστοσελίδα
«Ενδυνάμωση των γυναικών στον αθλητισμό» παρουσιάζει μαρτυρίες αθλητών στα «Νέα»
της σε μηνιαία βάση. Από τη δημιουργία της το 2018, έχουν συγκεντρωθεί και δημοσιευτεί
πάνω από 200 μαρτυρίες.
Περιορισμοί
Αυτή η δράση θα πρέπει να γίνει πιο ορατή για να είναι πιο δυνατή. Η διασύνδεση με άλλες
πρωτοβουλίες όπως το έργο EWA θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για αυτό.
Διδάγματα
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Πρέπει να αναληφθούν ενέργειες σε κάθε πεδίο (σχολεία, αθλητικοί σύλλογοι, γενικό κοινό
κ.λπ.), όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να συμμετέχουν, να ενημερώνονται, να
εκπαιδεύονται και να χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα (τύπος, μέσα κοινωνικής
δικτύωσης κ.λπ.) και πρέπει να παραμένουμε πάντα σε εγρήγορση!
Στοιχεία επικοινωνίας
Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB)
Avenue de Bouchout 9,
1020 Brussels (Belgium)
Tel: +32 (0)2 474 51 50
Email: info@olympic.be
Επιπλέον πληροφορίες
www.teambelgium.be
https://teambelgium.be/fr/page/olympisme-en-action
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/empowering-women-in-sports-le-coib-lance-unenouvelle-plateforme-dediee-a-l-egalite-des-genres-dans-le-sport
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2.1.3. Τουρκία:
Έργο «Ενίσχυση της Συμμετοχικής Δημοκρατίας στην Τουρκία:
Παρακολούθηση της Ισότητας των Φύλων, Μελέτη για τη Χαρτογράφηση και Παρακολούθηση
της Ισότητας των Φύλων στον Αθλητισμό

Περίληψη
Η έκθεση είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς εργασιών θεματικής χαρτογράφησης και
προσπαθειών για την ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης της ισότητας των φύλων στο
πλαίσιο του Έργου Ενίσχυση της Συμμετοχικής Δημοκρατίας στην Τουρκία: Παρακολούθηση
της Ισότητας των Φύλων, Μελέτη για τη Χαρτογράφηση και Παρακολούθηση της Ισότητας
των Φύλων στον Αθλητισμό. Το έργο (2013-2017) περιλάμβανε συναντήσεις και ανταλλαγή
απόψεων με διάφορους οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς. Το κοινό σημείο που
προέκυψε σε αυτή τη διαδικασία ήταν η αναγκαιότητα ανάπτυξης ανεξάρτητων μηχανισμών
παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών για την ισότητα των φύλων που
εφαρμόζονται στην Τουρκία.
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης
Ο στόχος της έκθεσης ήταν να χαρτογραφήσει την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό στην
Τουρκία και να αναπτύξει δείκτες εντοπίζοντας νόρμες και πρότυπα απαραίτητα για τη
διασφάλιση της ισότητας των φύλων σε αυτόν τον τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, στόχευε να
εξαλείψει τα εμπόδια στην ίση πρόσβαση των γυναικών στον αθλητισμό, να ενδυναμώσει
και να βελτιώσει τη θέση των γυναικών και να τους δώσει τη δυνατότητα να είναι ενεργά
παρούσες στον αθλητισμό. Το έργο υιοθέτησε μια προσέγγιση «βασισμένη στα έμφυλα
δικαιώματα». Οι βασικοί στόχοι του έργου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Υποστήριξη της
συμπερίληψης διεθνών προτύπων που αναπτύχθηκαν για την έμφυλη ισότητα στη
νομοθεσία, τις πρακτικές και τις πολιτικές στην Τουρκία, καταγραφή των προβλημάτων που
σχετίζονται με την έμφυλη ισότητα μέσω χαρτογράφησης, συμβολή στη θεσμοθέτηση μιας
ανεξάρτητης, επιστημονικής και ενσωματωμένης στρατηγικής στην Τουρκία με την ανάπτυξη
ειδικών δεικτών παρακολούθησης για την ισότητα των φύλων, ενίσχυση της συνεργασίας
κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών και της ικανότητας παρακολούθησης των
εξελίξεων στο πεδίο της έμφυλης ισότητας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, δικαιούχος ήταν η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών,
η Μονάδα Κεντρικών Οικονομικών και Συμβάσεων ήταν η αναθέτουσα αρχή και η Ένωση για
την Παρακολούθηση της Ισότητας των Φύλων ήταν ο εταίρος στην υλοποίηση του έργου.
Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:
o Χαρτογράφηση της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και
άλλων δημόσιων παραγόντων (Δομική Παρακολούθηση)
o Χαρτογράφηση της ανισότητας των φύλων στην Τουρκία
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o
o
o
o

Ισότητα των φύλων στην Αθλητική Συμμετοχή
Έκθεση Ισότητας των Φύλων στη Λήψη Αποφάσεων στον Αθλητισμό
Έμφυλη βία στον αθλητισμό
Έμφυλη ισότητα στα αθλητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης

Περιορισμοί
Η διεκδίκηση του δικαιώματος στην έμφυλη ισότητα στον αθλητισμό είναι σχεδόν
ανύπαρκτη, ιδιαίτερα στην οργανωτική της διάσταση. Η παρούσα έκθεση, επομένως, μπορεί
να θεωρηθεί ως μια αρχή για την υπεράσπιση της ισότητας των φύλων στον τομέα του
αθλητισμού στην Τουρκία. Υπάρχει ανάγκη να επισημανθεί ένα σημαντικό κενό: διεθνή
έγγραφα πολιτικής σχετικά με τον αθλητισμό δεν έχουν εκδοθεί στα τουρκικά και οι
ενδιαφερόμενοι φορείς δεν διαθέτουν την τουρκική έκδοση των σχετικών διεθνών
εγγράφων.
Διδάγματα
Οι εκθέσεις χαρτογράφησης και οι δείκτες παρακολούθησης αναπτύχθηκαν σε δέκα
θεματικούς τομείς που προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τον στόχο του έργου (καταπολέμηση
της έμφυλης βίας, ισότητα των φύλων στη συμμετοχή/λήψη πολιτικών αποφάσεων, στην
εκπαίδευση, την απασχόληση, τις θρησκευτικές δραστηριότητες, τον αθλητισμό, την
πρόσβαση σε αστικά δικαιώματα/υπηρεσίες, στα μέσα ενημέρωσης και η καταπολέμηση της
εμπορίας γυναικών. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα Κέντρο Παρακολούθησης της Ισότητας
των Φύλων και λειτούργησε μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για να διασφαλιστεί ότι τα
αποτελέσματα του έργου καθώς και τα σχετικά δεδομένα/πηγές είναι προσβάσιμα σε όλους.
Ένα σημαντικό στοιχείο του έργου ήταν η εντατική, πιλοτική εργασία που διεξήχθη σε
επιλεγμένες επαρχίες για την ανταλλαγή δεδομένων από εκθέσεις και την ανάπτυξη δεικτών
σε τοπικό επίπεδο. Οι πιλοτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στις
προαναφερθείσες επιλεγμένες επαρχίες ήταν η εκπαίδευση στην ευαίσθητη ως προς το φύλο
παρακολούθηση με βάση τα δικαιώματα και στη χαρτογράφηση εκθέσεων και δεικτών
παρακολούθησης, συνοδευόμενη από προπαρασκευαστικά εργαστήρια για τα τοπικά σχέδια
δράσης για την παρακολούθηση της ισότητας.
Στοιχεία επικοινωνίας
Hacettepe University, Ankara-Turkey, Recreation Department/Social Sciences in Sports
Division
Tel: +90 (312) 2976890
Email: canankoca@hacettepe.edu.tr
Επιπλέον πληροφορίες
http://www.sporbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?lang=en&pid=1764&userid=1369
Gender Equality in Sports Mapping and Monitoring Study
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2.1.4. Κύπρος: Σεξουαλική κακοποίηση στον αθλητισμό: Εγχειρίδιο/Οδηγός για την
αναγνώριση, τη διαχείριση και την αναφορά περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης και
εκμετάλλευσης παιδιών (Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού)

Περίληψη
Ο κύριος στόχος αυτού του εγχειριδίου/οδηγού είναι να ενδυναμώσει όλες τις επαγγελματίες
και τους επαγγελματίες του αθλητισμού (συμπεριλαμβανομένων των εθελοντριών/ων) στο
θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών μέσω της παροχής γνώσεων
και καθοδήγησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου.
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης
Οι στόχοι αυτού του προγράμματος περιλαμβάνουν α) την κατανόηση της φύσης της
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, των ενδείξεων και των συνεπειών της, β) την εξέταση των
ιδιαιτεροτήτων του αθλητικού χώρου και του γιατί μπορεί να συμβεί σεξουαλική κακοποίηση
παιδιών και στον αθλητισμό γ) την παροχή συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά
με τις διαδικασίες αντιμετώπισης και αναφοράς σεξουαλικής κακοποίησης και
εκμετάλλευσης παιδιών.
Η προετοιμασία αυτού του εγχειριδίου αποτελεί μια απάντηση στη δέσμευση του ΚΟΑ για
την «Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής
Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας». Η Εθνική
Στρατηγική αποτελεί το βασικό έγγραφο εθνικής πολιτικής που κατευθύνει τον συντονισμό
και την ολιστική εφαρμογή των δράσεων και πρωτοβουλιών των κυπριακών κυβερνητικών
αρχών κατά την περίοδο 2016-2019. Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική, ο τομέας του
αθλητισμού είναι υπεύθυνος για τις ακόλουθες διατάξεις: α) την προετοιμασία ενός
εγχειριδίου που προσφέρει γνώσεις για τον εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής
κακοποίησης και εκμετάλλευσης, την αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου και τις
διαδικασίες αναφοράς, β) το σχεδιασμό και την υλοποίηση σεμιναρίων και εργαστηρίων για
ενήλικες που εργάζονται με παιδιά στον αθλητισμό και γ) τη σύνταξη εγκυκλίου, με
πληροφορίες και οδηγίες για τις νομικές ευθύνες των ενηλίκων που εργάζονται με παιδιά
στον αθλητισμό. Το πρόγραμμα στοχεύει σε φορείς του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων
των προέδρων επιτροπών/ ομοσπονδιών, διευθυντών και λοιπού προσωπικού,
προπονητριών/ων, βοηθών προπονητών, βοηθητικού προσωπικού όπως γιατροί,
φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγοι, εθελοντές και γονείς. Αυτό το πρόγραμμα παρέχεται αρχικά
σε γραπτή μορφή και διανέμεται σε όλες τις ομάδες-στόχους. Το περιεχόμενο του
εγχειριδίου καλύπτει όλους τους προαναφερθέντες στόχους. Το 2ο μέρος αυτού του
προγράμματος περιλαμβάνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για να βοηθήσει
στην περαιτέρω κατανόηση και των 3 Α (Αναγνώριση, Αντίδραση, Αναφορά) σχετικά με τη
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στον αθλητισμό.
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Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
Αν και το πρόγραμμα δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη και επομένως δεν μπορεί να αξιολογηθεί
την επιτυχία του, μπορεί να ειπωθεί ως πρόταση ότι η συμπερίληψη εργαστηρίων μετά τη
διάχυση του εγχειριδίου αναμένεται να δώσει την ευκαιρία στις συμμετέχουσες/οντες
(ομάδα-στόχος) να αναπτύξουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της σεξουαλικής
κακοποίησης στον αθλητισμό. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να ενθαρρύνει την προώθηση της
ευημερίας όλων των συμμετεχουσών/όντων και την πρόληψη και την καταπολέμηση της
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στον αθλητισμό και της έμφυλης βίας ευρύτερα.
Στοιχεία επικοινωνίας
Tel: +357228970000
Fax: +357 223582222
Επιπλέον πληροφορίες
https://cyprussports.org/en/
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2.1.5. Βέλγιο: Μονάδα Υποστήριξης για το Φύλο - Υπουργείο Ομοσπονδίας ΒαλλονίαςΒρυξελλών

Περίληψη
Η επίτευξη της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην Ομοσπονδία ΒαλλονίαςΒρυξελλών απαιτεί μια πραγματική αλλαγή νοοτροπίας, μεθόδων εργασίας και μια
πραγματικά πολύπλευρη εργασία που περιλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες της
Ομοσπονδίας. Έχοντας επίγνωση ότι μια τέτοια πολιτική απαιτεί διοικητική και επιστημονική
υποστήριξη, τόσο στο πλαίσιο της διοίκησης όσο και στα υπουργικά γραφεία, η κυβέρνηση
της Ομοσπονδίας Βαλλονίας- Βρυξελλών έχει δημιουργήσει μια Μονάδα Υποστήριξης για το
Φύλο. Αυτή η μονάδα, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας του
Υπουργείου της Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών, παρέχει υποστήριξη για τη διαδικασία
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές, μέτρα και δράσεις καθώς
και σε ολόκληρη τη διαδικασία. Αφορά όλες τις αρμοδιότητες της Ομοσπονδίας ΒαλλονίαςΒρυξελλών όπως ο αθλητισμός. Η Μονάδα Υποστήριξης για το Φύλο συντονίζει διάφορες
αποστολές και κινητοποιεί όλες τις διοικήσεις, όπως τις υπηρεσίες αθλητισμού, προκειμένου
να συμμετάσχουν στην εφαρμογή στατιστικών κατανεμημένων κατά φύλο, τεστ αντικτύπου
για το φύλο (εκτίμηση επιπτώσεων για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών) και
αξιολόγηση του προϋπολογισμού με βάση το φύλου.
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης
Το 2016, η κυβέρνηση της Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών εξέδωσε διάταγμα για την
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις αποφάσεις που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά της: εκπαίδευση, πολιτισμός, αθλητισμός, παιδιά, μέσα ενημέρωσης, νεολαία,
επιστημονική έρευνα, στήριξη της νεολαίας κ.λπ. Για να ενισχυθεί η ενσωμάτωση της
διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τους προϋπολογισμούς, έχει δημιουργηθεί
μια μονάδα υποστήριξης για το φύλο.
Οι αποστολές της είναι:
o Να υποστηρίξει όλα τα άτομα που πρέπει να πραγματοποιήσουν τεστ αντικτύπου για το
φύλου (εκτίμηση επιπτώσεων για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών) για όλα τα
νέα διατάγματα.
Να εξασφάλισει μια ανάλυση με βάση το φύλο όλων των προϋπολογισμών και δαπανών
της γενικής διοίκησης.
o Να προωθήσει την ισότητα των φύλων σε όλες τις γενικές διοικήσεις (δημιουργία
ιστότοπου, καμπάνιες κ.λπ.)
o Να παρέχει εκπαιδευτικά μαθημάτων για συναδέλφους που πρέπει να αναλύσουν νέα
κείμενα ή προϋπολογισμούς.
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Βήματα/δραστηριότητες:
o Τεστ φύλου: είναι ένα τεστ αντίκτυπου για το φύλο, πριν από τις αποφάσεις της
κυβέρνησης και πρέπει να διενεργείται για έναν μεγάλο αριθμό νομοθετικών κειμένων
(διαταγμάτων, σχεδίων διαταγών κ.λπ.).
o Προϋπολογισμός για το φύλο: ο στόχος είναι να καταγραφούν όλες οι πιστώσεις που
στοχεύουν ειδικά στην ισότητα των φύλων με μια μέθοδο κωδικοποίησης όλων των
προϋπολογισμών, μεταξύ άλλων, των δαπανών που σχετίζονται με τον αθλητισμό.
o Καθιέρωση δομικής κατάρτισης με υπηρεσίες κατάρτισης της δημόσιας διοίκησης.
Απαιτούμενοι πόροι:
Η επιτυχία αυτού του έργου εξαρτάται κυρίως από:
o προσωπικό αφοσιωμένο στην εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου.
o υποστήριξη από την ιεραρχία και τις πολιτικές αρχές. Η μονάδα αποτελείται από δύο
άτομα (με μεταπτυχιακό) που εργάζονται με πλήρη απασχόληση για την εφαρμογή
πτυχών του φύλου στην πολιτική.
o εκπαίδευση για όλα τα ανώτατα στελέχη και τα μέλη του προσωπικού των υπουργείων.

Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
Προϋπολογισμός με βάση το φύλο:
Όλοι οι προϋπολογισμοί και οι δαπάνες έχουν ταξινομηθεί και πρέπει να ενημερώνονται μία
φορά το χρόνο από τις διοικήσεις. Έτσι, για παράδειγμα, αναλύονταν ο προϋπολογισμός που
διατέθηκε για το «Αθλητικό καλοκαίρι». Αφορά την υποστήριξη που παρέχεται σε
αθλητικούς συλλόγους για τη διοργάνωση μαθημάτων κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών
διακοπών με βάση τα συνέδρια «Summer sports».Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι δικαιούχων:
•

•

Δήμοι: κάνουν εκτεταμένη χρήση αυτού του είδους επιχορήγησης για τη διοργάνωση
αθλητικών μαθημάτων. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες
για να κάνουμε μια ανάλυση φύλου αυτού του μέρους του προϋπολογισμού.
Αθλητικές Ομοσπονδίες.

Τεστ αντικτύπου για το φύλο:
Όλα τα νέα διατάγματα και οι διάφορες πολιτικές αποφάσεις πρέπει να αναλύονται με βάση
το φύλο. Η μονάδα υποστήριξης φύλου βοηθά όλες όσες/όλους όσους ζητούν βοήθεια (μέλη
υπουργικών γραφείων ή διοικήσεων). Έτσι, για παράδειγμα, ένα νέο διάταγμα που αφορά
τις αθλητικές πρακτικές στην Ομοσπονδία Βαλλονίας-Βρυξελλών έχει αναλυθεί από τη
Μονάδα Υποστήριξης Φύλου και από τη Διοίκηση Αθλητισμού για τη βελτίωση της ισότητας
των φύλων στον αθλητισμό. Επίσης, η μονάδα Υποστήριξης Φύλου έχει δημιουργήσει
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στατιστικούς δείκτες. Ένας από αυτούς τους δείκτες αφορά τη νεολαία και τον αθλητισμό.
Αυτοί οι δείκτες δημοσιεύθηκαν τον Μάρτιο του 2019.
Περιορισμοί
Τα μαθήματα κατάρτισης αποτελούν βασικές προκλήσεις: τα άτομα που πραγματοποιούν
τεστ αντικτύπου για το φύλο πρέπει να γνωρίζουν έννοιες και ζητήματα που σχετίζονται με
το φύλο. Ως εκ τούτου, 21 άτομα από τη Γενική Διοίκηση Αθλητισμού παρακολούθησαν την
εκπαίδευση φύλου. Απαιτείται γνώση στατιστικών δεδομένων σχετικά με την ομάδα-στόχο,
τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές.
Επίσης, είναι απαραίτητη η καλύτερη ορατότητα των δεδομένων με βάση το φύλο, για
παράδειγμα μέσω της συγκέντρωσης τους σε ένα μέρος, και η μεγαλύτερη αξιοποίηση τους
από τις διοικήσεις και τις κυβερνήσεις για να διασφαλιστεί η καλύτερη ευθυγράμμιση των
στόχων ισότητας στους σχετικούς τομείς. Τα τεστ αντικτύπου για το φύλου και ο
προϋπολογισμός με βάση το φύλο είναι εργαλεία και όχι αυτοσκοπός. Υπό αυτή την έννοια,
τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα πρέπει να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στη λήψη
πολιτικών αποφάσεων.
Διδάγματα
Το διάταγμα προβλέπει τη θέσπιση πενταετούς σχεδίου. Θα είναι απαραίτητο να τεθούν
στρατηγικοί στόχοι σε όλους τους τομείς, ειδικά για τον αθλητισμό. Ανάγκη βελτίωσης των
στατιστικών για το φύλο σχετικά με την ομάδα-στόχο.
Στοιχεία επικοινωνίας
Gender support unit – Ministry of Wallonia-Brussels Federation
Direction de l’Egalité des Chances - Cellule d’appui en Genre (Bureau 3C120)
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Tel: +32 (0)2 413 32 24
Gender support unit:
Tel: +32 (0)2 413 20 25
genre@cfwb.be
Επιπλέον πληροφορίες
Direction de l’Egalité des Chances: www.egalite.cfwb.be
Gender support unit: www.genre.cfwb.be
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2.2. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού
2.2.1. Βέλγιο: Εκστρατεία ευαισθητοποίησης 2016: Γυναίκες, αθλήτριες όπως όλοι; - Femmes
Prévoyantes Socialistes

Περίληψη
Τα σωματικά, τα ψυχολογικά ακόμη και τα κοινωνικά οφέλη του αθλητισμού είναι καλά
εμπεδωμένα, καθιστώντας τον έναν κρίσιμο παράγοντα, ιδιαίτερα όσον αφορά την υγεία και
την ευεξία. Όμως, είτε πρόκειται για χόμπι είτε για επαγγελματική ενασχόληση, ο αθλητισμός
παραμένει χώρος όπου εμφανίζονται ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών και
αποκαλύπτει στερεότυπα βαθιά ριζωμένα στην κοινωνία μας. Χάρη σε αυτήν την
ενημερωτική εκστρατεία για τις διακρίσεις στον κόσμο του αθλητισμού, η ένωση Femmes
Prévoyantes Socialistes απεικονίζει αθλήτριες των οποίων η καριέρα νικάει τα στερεότυπα
που επιφυλάσσονται σε ορισμένους κλάδους έναντι των αντρών και τονίζει τις επίμονες
ανισότητες και εμπόδια όσον αφορά την τακτική σωματική δραστηριότητα για τις γυναίκες.
Αυτή η εκστρατεία υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο για τα Δικαιώματα των Γυναικών της
Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών μέσω της συμμετοχικής συνέλευσης «alter égales» και
πραγματοποιήθηκε με διάφορα μέσα. Μαρτυρίες και απεικονίσεις αθλητριών
κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστοσελίδες, σε μια εκστρατεία
τύπου και σε μια έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Paroles de championnes», με στόχο την
ανάδειξη των διακρίσεων στον κόσμο του αθλητισμού, ιδίως για την ευαισθητοποίηση για
την κατάσταση τόσο των αθλητριών στον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό. Στο
πλαίσιο της εκστρατείας πραγματοποιήθηκαν επίσης δύο συνέδρια, στις 17/09/2016 και στις
23/03/2017.
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης
Ξεκινώντας με την παρατήρηση ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των
φύλων στον αθλητισμό, αυτή η δράση εκτυλίχθηκε σε δύο άξονες: 1) αποδόμηση
στερεοτύπων που σχετίζονται με τις γυναίκες στον αθλητισμό, μέσω εκδηλώσεων και μιας
σειράς καταγραμμένων μαρτυριών από αθλήτριες (#parolesdechampionnes) και 2) κάλεσμα
υπευθύνων χάραξης πολιτικής, αθλητικών φορέων και μέσων ενημέρωσης. Στους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ήθελαν να υπενθυμίσουν ότι η προώθηση των γυναικείων
αθλημάτων περνάει επίσης μέσα από πολιτικές, προϋπολογισμό, ευαισθητοποίηση και
υγεία, και για τους αθλητικούς φορείς, ότι ο αθλητισμός καθορίζεται από έναν συνδυασμό
κοινωνικών, εκπαιδευτικών και οικονομικών παραγόντων. Συντάχθηκε έκθεση που
απευθύνεται σε αθλητικούς φορείς. Σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης, αμφισβήτησαν τους
στερεοτυπικούς τρόπους με τους οποίους απευθύνονται συχνά στις αθλήτριες οι άντρες.
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Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
Ως κίνημα εκπαίδευσης ενηλίκων αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδία ΒαλλονίαςΒρυξελλών, συγκεντρώνοντας 9 περιφερειακές και περισσότερες από 200 τοπικές ομάδες, το
FPS διοργανώνει πολυάριθμες δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη την επικράτεια
της Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών. Κάθε χρόνο περιφερειακές ομάδες
πραγματοποιούν δραστηριότητες και εκπαιδευτικές συνεδρίες για ενήλικες. Οι εκστρατείες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό έχουν τα ακόλουθα θέματα: ισότητα
των φύλων, κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, ενδοοικογενειακή βία, διακρίσεις ως
προς την απασχόληση, σεξισμός στον αθλητισμό κ.λπ.
Περιορισμοί
Είναι δύσκολο να μετρηθεί ο πραγματικός αντίκτυπος αυτών των ενεργειών στο ευρύ κοινό,
στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στους αθλητικούς φορείς και στα μέσα ενημέρωσης.
Διδάγματα
Μέσα από πολλαπλά συνέδρια, αναλύσεις, έρευνες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης,
αυτό το ισχυρό φεμινιστικό κίνημα επιχειρεί να εντυπώσει αντιλήψεις και συμπεριφορές
όπως εξελίσσονται για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. Η FPS γεννήθηκε το 1922, από την
ανάγκη δημιουργίας κοινών τραπεζών αμοιβαίας υποστήριξης για τις εργάτριες, τις συζύγους
εργαζομένων και τα παιδιά τους. Επωφελείται από μια σταθερή εμπειρία στον τομέα, μια
εμπειρία στην οποία βασίζουν τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης τους.
Στοιχεία επικοινωνίας
Femmes Prévoyantes Socialistes
Régionale FPS Bruxelles
Γενική Γραμματέας: Rebecca Lejeune
Rue du Midi 118/120
1000 Bruxelles
Tel: 02 5461412 - 02 5461413
fps-fam@fmsb.be
Υπεύθυνος επικοινωνίας έργου: Carmen.Castellano@solidaris.be
Πληροφορίες:
http://www.femmesprevoyantes.be/campagnes/campagne-2016-les-femmes-des-sportifscomme-les-autres/
https://parolesdechampionnes.tumblr.com/
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2.2.2. Τουρκία: Πείτε «στοπ» στη βία κατά των γυναικών

Περίληψη
Με τη συνεργασία του Υπουργείου Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και της
Ένωσης Σωματείων, ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και παίκτες από συλλόγους της Super League
διοργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βία κατά των γυναικών. Το
Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών συνεργάζεται με Επαρχιακές
Διευθύνσεις Αθλητισμού. Διοργανώνονται τελετές πριν την έναρξη των αγώνων με
εναρκτήριο πανό και καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη συμμετοχή παικτών
της Super League.
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης
Στο πλαίσιο αυτό, με μια πολύ γνωστή μέθοδο που χρησιμοποιείται για την ευαισθητοποίηση
πριν από έναν αγώνα/διαγωνισμό, οι ομάδες ξεδίπλωσαν πανό «Σταματήστε τη βία κατά των
γυναικών». Στο βίντεο που κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα από τους επίσημους λογαριασμούς
κοινωνικής δικτύωσης του Club Union Foundation και 18 συλλόγων της Super League, οι
ποδοσφαιριστές, φορώντας στολές διαφορετικών ομάδων, αντέδρασαν στη βία κατά των
γυναικών και έστειλαν το μήνυμα «Σταματήστε τη βία κατά των γυναικών» στέλνοντας το
#kadınaşiddeteDURDE μέσω καμπανιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
Στο project «#kadınaşiddetedurde» συμμετείχαν οι Atiba Hutchinson από την Beşiktaş, Jose
Sosa από την Trabzonspor, Emre Belözoğlu από τη Fenerbahçe, Selçuk İnan από τη
Galatasaray και πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές. Μεγάλη προσοχή τράβηξε η συμμετοχή
διάσημων ποδοσφαιριστών.
Διδάγματα
Η συμμετοχή διάσημων προσώπων/αθλητών αυξάνει την ευαισθητοποίηση. Οι καμπάνιες
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να διευρυνθούν για να προσεγγίσουν ευρύτερο
κοινό που δεν χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω τηλεοπτικών εκπομπών ή
δημοσιευμένου υλικού.
Στοιχεία επικοινωνίας
https://www.aile.gov.tr
+90 (312) 348 36 86
info@aile.gov.tr
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Περισσότερες πληροφορίες
https://www.fenerbahce.org/haberler/sosyal-sorumluluk/2020/7/kadina-siddete%E2%80%98dur-de-projesi-nin-basin-toplantisi-yapildi
https://www.youtube.com/watch?v=zasPAFxst7E
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2.2.3. Βέλγιο: Προώθηση του αθλητισμού μέσω γυναικών vlogger και ραδιοφωνικών DJs Φλαμανδικό Υπουργείο Αθλητισμού

Περίληψη
Η δράση «You experience more outside» είχε στόχο να (επαν)ενεργοποιήσει νέες/νέους
ηλικίας μεταξύ 12 και 18 ετών να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Μέσω της ανάδειξης
εκείνων των αθλημάτων που απευθύνονται σε νέες/νέους αυτής της ηλικιακής ομάδας,
σήμαινε να τους παρακινήσει να δοκιμάσουν κάτι νέο και να βιώσουν την ευχαρίστηση. Η
προώθηση αυτής της δράσης είναι προσαρμοσμένη στους νέους. Μέσω της συμμετοχής
γυναικών vlogger και ραδιοφωνικών DJs, θέλουμε ιδιαίτερα να ευαισθητοποιήσουμε τα
κορίτσια μεταξύ 12 και 18 ετών.
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης
Προηγούμενες δράσεις έχουν ήδη δείξει ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε τη νεολαία μέσω
των social media και ότι οι vloggers παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή τους. Επειδή οι vloggers
αναπτύσσουν μια φιλική σχέση με τον καιρό με τους followers τους, η νεολαία βλέπει τους
vloggers ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών. Μόλις καθορίστηκε η έννοια και ο σκοπός της
δράσης, το Flanders Sports Agency ξεκίνησε μια μελέτη για τα αθλήματα που προσελκύουν
νέες και νέους μεταξύ 12 και 18 ετών. Στη συνέχεια, επικοινώνησε με τις εμπλεκόμενες
ομοσπονδίες για να εκπονήσει ένα αθλητικό πρόγραμμα μαζί τους. Το πρόγραμμα αυτό
περιελάμβανε αθλητικές εκδηλώσεις και αθλητικές πρωτοβουλίες.
Το επόμενο βήμα ήταν η αναζήτηση κατάλληλων vloggers. Αυτό έγινε σε συνεργασία με
πρακτορείο επικοινωνίας. Το Sport Flanders Sports Agency αποφάσισε τελικά να
χρησιμοποιήσει ένα συνδυασμό δημοφιλών γυναικών και ανδρών vloggers. Το τρίτο βήμα
ήταν η συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό MNM. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτός ο
ραδιοφωνικός σταθμός έχει μεγάλο μερίδιο νεαρών ακροατών. Μετά από αίτημα του
Flanders Sports Agency, η καμπάνια δεν προωθήθηκε μόνο κατά τη διάρκεια των εκπομπών,
αλλά και γυναίκες DJs του ραδιοφώνου συμμετείχαν στις εκδηλώσεις. Για την προώθηση,
ηχογραφήθηκε ένα βίντεο στο οποίο μια DJ του MNM δοκιμάζει ένα άθλημα μαζί με μια
vlogger. Αυτό το βίντεο χρησιμοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (βλ. σύνδεσμο
προς βίντεο).
Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
Με αυτήν την εκστρατεία και αυτού του είδους την επικοινωνία ελπίζουμε ότι οι νέες και οι
νέοι μεταξύ 12 και 18 ετών (με έμφαση στα κορίτσια) θα παρακινηθούν να ασχοληθούν ξανά
με τον αθλητισμό ή να δοκιμάσουν κάτι νέο. Οι καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
έχουν φτάσει περίπου 750.000 άτομα. Η καμπάνια στο ραδιόφωνο έφτασε τους 858.000
ακροάτριες/ες.
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Περιορισμοί
Είναι πολύ δύσκολο να μετρηθούν τα αποτελέσματα. Δεν ξέρουμε πόσες νέες και νέοι έχουν
επιστρέψει ουσιαστικά στον αθλητισμό, ή (ξανα)ενταχθεί σε αθλητικό σωματείο.
Στοιχεία επικοινωνίας
Sport Vlaanderen Hoofdbestuur
Arenbergstraat, 5
1000 Bruxelles
+32 2 209 45 11
info@sport.vlaanderen
sportersbelevenmeer@sport.vlaanderen
Περισσότερες πληροφορίες
https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer
https://www.youtube.com/watch?v=8NE67tj0qJQ
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2.2.4. ΕΕ (Συμβούλιο της Ευρώπης): Άρχισε να μιλάς

Περίληψη
Η καμπάνια «Start to Talk – Σπάσε τη Σιωπή», «Μίλησε, μην ανέχεσαι» είναι μια έκκληση του
Συμβουλίου της Ευρώπης για δράση προς τις δημόσιες αρχές και το αθλητικό κίνημα για να
σταματήσουν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Συμμετέχοντας σε αυτό το κάλεσμα, οι
κυβερνήσεις, οι αθλητικοί σύλλογοι, οι ενώσεις και οι ομοσπονδίες, καθώς και αθλήτριες/ες
και προπονήτριες/ες, δεσμεύονται να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση των καταχρήσεων. Η καμπάνια «Start to Talk» είναι για τους ενήλικες που
σπάνε τη σιωπή και δίνουν φωνή στα παιδιά.
Περιγραφή
Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική
εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση περιέχει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για
την πρόληψη της κακοποίησης, την προστασία των θυμάτων και τον τερματισμό της
ατιμωρησίας των δραστών. Πρόκειται για υποχρεώσεις που δεσμεύουν σήμερα 42 χώρες
στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία Start to Talk που ξεκίνησε από τη Διευρυμένη Συμφωνία για
τον Αθλητισμό (EPAS) του Συμβουλίου της Ευρώπης, προωθεί την εφαρμογή αυτής της
Σύμβασης στο πλαίσιο του αθλητισμού.
Η EPAS καλεί τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να συμμετάσχουν σε αυτήν την
προσπάθεια και να αναλάβουν τρία είδη δράσεων. Οι τρεις παρακάτω ενέργειες περιέχουν
ένα σύνολο από "πακέτα υποστήριξης" τα οποία, όταν συνδυάζονται, προσφέρουν στην
κοινότητα ένα δυναμικό σύνολο εργαλείων για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της δράσης.
• Δράση 1 (A1): Έναρξη μιας εκστρατείας Start To Talk σε εθνικό επίπεδο
• Δράση 2 (A2): Ανάπτυξη ή βελτίωση πλαισίων διασφάλισης και προστασίας
• Δράση 3 (A3): Προώθηση της κατάρτισης των βασικών ενδιαφερομένων
Στοιχεία επικοινωνίας
https://www.coe.int/en/web/sport/start-to-talk?fbclid=IwAR1XDHBeGGWTHL0w8xPeJfX34on8zrznshQwhykRqavoR2oT70HyEkPekw
Περισσότερες πληροφορίες
https://vimeo.com/261496328
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2.3. Πρωτοβουλίες κατάρτισης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των
διακρίσεων και της βίας λόγω φύλου
2.3.1. Ελλάδα: Πολιτικές Προστασίας Αθλητών

Περίληψη
Η Επιτροπή Ελλάδος Αθλητών σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων είχαν
διοργανώσει πολλές διαδικτυακές συναντήσεις με τίτλο «Πολιτικές Προστασίας Αθλητών».
Κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριών, αναπτύχθηκε ένας ευεργετικός διάλογος για τις
μορφές βίας στους αθλητικούς χώρους. Στο πλαίσιο αυτών, εκτός των σχετικών φορέων από
τον αθλητικό χώρο, συμμετείχαν και ειδικοί που έδωσαν χρήσιμες συμβουλές και λύσεις.
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης
Η δράση αυτή υλοποιήθηκε για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα περιστατικά βίας που
αποκαλύφθηκαν πρόσφατα από Έλληνες αθλητές. Πιο συγκεκριμένα, αφετηρία ήταν μια
συνέντευξη που έδωσε μια Ελληνίδα πρώην ολυμπιονίκης, η κα Σοφία Μπεκατώρου. Η κ.
Μπεκατώρου αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας άσκησε
βία εναντίον της. Επιπλέον, τον κατηγόρησε για βιασμό όταν ήταν 23 ετών. Μετά τη δήλωσή
της, πολλές ήταν οι αθλητές (κυρίως γυναίκες) που έσπασαν και την «ομερτά». Ως εκ τούτου,
το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο αυτής της δράσης είναι τα περιστατικά βίας
σε βάρος αθλητριών/ων. Οι τρόποι αντιμετώπισής τους είναι η ευαισθητοποίηση και η
παροχή κάθε είδους υποστήριξης (ψυχολογικής, συμβουλευτικής κ.λπ.) στις κακοποιημένες
αθλήτριες/ες. Τέλος, το κοινό-στόχος αυτής της δράσης ήταν αθλήτριες/ες και
προπονήτριες/ες.
Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
Κάθε αθλήτρια που αντιμετωπίζει βία δεν πρέπει να φοβάται τον θύτη της. Εκτός από την
ανταλλαγή εμπειριών και τις κατηγορίες προς τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να σχεδιαστούν
και πολιτικές. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει η συνεργασία αθλητικής
διοίκησης και κυβέρνησης.
Περιορισμοί
Ο περιορισμός αυτής της δράσης είναι ότι εφαρμόστηκε σε εθνικό επίπεδο. Ένας άλλος
περιορισμός σχετίζεται με τις προθέσεις των κακοποιημένων αθλητριών/ων να
αποκαλύψουν τις εμπειρίες τους λόγω του κοινωνικού στιγματισμού.
Διδάγματα
Οι γυναίκες θύματα συνήθως δεν αποκαλύπτουν αυτά τα περιστατικά βίας επειδή
φοβούνται μήπως δεν γίνουν πιστευτές. Τα θύματα αντιμετωπίζουν σωματικές και
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ψυχολογικές συνέπειες. Κάθε περιστατικό θα πρέπει να αποκαλύπτεται καθώς δεν θα πρέπει
να θεωρείται ως μία μεμονωμένη περίπτωση. Απαιτούνται ενέργειες και προσπάθειες για
την προστασία των αθλητριών.
Στοιχεία επικοινωνίας
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52, Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: +30 2106878706
e-mail: gpapathanasiou@hoc.gr
Περισσότερες πληροφορίες
www.hoc.gr
Webinar
https://www.youtube.com/watch?v=JowSkFLnr_M
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2.3.2. Ιταλία: «Καταπολέμηση της βίας κατά των αθλητριών»

Περίληψη
Η «Καταπολέμηση της βίας κατά των αθλητριών» είναι ένα σεμινάριο επικοινωνίας που
στοχεύει στον εντοπισμό στάσεων που μπορούν να αναγνωριστούν ως παρενόχληση:
• Σεξουαλικά αστεία και χειρονομίες
• Σεξουαλικά υπονοούμενα και παρατηρήσεις σχετικά με τη φυσική τη εμφάνιση κάποιας/ου
• Σεξουαλικής φύσης και ανεπιθύμητη σωματική επαφή
• Ανεπιθύμητη τηλεφωνική επικοινωνία (συνομιλία ή SMS) με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
Άμεσος διάλογος με πολύ νεαρές αθλήτριες.
Περιορισμός
Χρονικός περιορισμός για να αφιερωθεί χρόνος στο θέμα.
Στοιχεία επικοινωνίας
Gianluca Esposito
Endas Avellino
Via de Sanctis 24 Avellino
3663756261
avellino@endas.it
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2.4. Πρωτοβουλίες αθλητικών οργανώσεων και άλλων φορέων (π.χ. ΜΚΟ, φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης)
2.4.1. Βέλγιο: Balance ton sport

Περίληψη
Το κίνημα #balancetonsport ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου 2021, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, με πρωτοβουλία των τζουντόκα Charline Van Snick και Lola
Mansour. Η πρώτη δράση συνίσταται σε μια συλλογή βίντεο-μαρτυριών επαγγελματιών και
ερασιτεχνών αθλητριών που καταγγέλλουν τη βία που έχουν υποστεί στον αθλητισμό. Τα
βίντεο είναι διαθέσιμα στα social media της Charline Van Sinck και της Lola Mansour.
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης
Στις 8 Μαρτίου 2021, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, οι Βελγίδες
τζουντόκα Charline Van Snick και Lola Mansour δημοσίευσαν ένα βίντεο καταγγέλλοντας τη
βία και τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στον αθλητισμό. Αυτό το βίντεο
αποτελείται από μια σειρά μαρτυριών από αθλήτριες που διηγούνται την εμπειρία τους από
τον σεξισμό στον αθλητισμό, από απλά σχόλια μέχρι κακοποίηση και παρενόχληση. Στόχος
αυτής της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού και η ενθάρρυνση των αρχών να
εφαρμόσουν συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα ενάντια σε αυτές τις ανισότητες.
Απόσπασμα από το δελτίο τύπου του RTL – 8 Μαρτίου 2021:
«Καθώς πλησιάζουμε την 8η Μαρτίου, την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων της Γυναίκας,
αναρωτηθήκαμε με τη Lola Mansour για τα δικαιώματά μας ως ελίτ αθλήτριες», εξήγησε η
Van Snick στην ανακοίνωση. «Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δημιουργήσαμε μια ομάδα
προβληματισμού με πολλές (επαγγελματίες και ερασιτέχνισσες) αθλήτριες για να
συζητήσουμε τις εμπειρίες μας. Η γλώσσα μας χαλάρωσε, αναδύθηκαν μνήμες. Όλα όσα
υποφέραμε, ως μάρτυρες, (άμεσα ή παράπλευρα) θύματα: ταπεινώσεις, δυσφήμηση,
εκβιασμός, προσβολές, σεξιστική βία... Βγήκε ασταμάτητα: «Ναι, το έχω περάσει κι εγώ
αυτό!». Για αυτούς τους λόγους φτιάξαμε μόνοι μας αυτά τα βίντεο. Χρειαζόμασταν να
ανασάνουμε!». «Το συμπέρασμα είναι ανησυχητικό και αυτή είναι μόνο η κορυφή του
παγόβουνου», συνεχίζουν οι Van Snick και Mansour.
Το βίντεο καταγγέλλει σεξιστικές συμπεριφορές στον αθλητισμό, από απλά σχόλια έως
ακραίες περιπτώσεις κακοποίησης, καθώς και την έλλειψη αντίδρασης της αθλητικής
ομοσπονδίας/φορέων σε περίπτωση (αποδεδειγμένων ή καταγγελλόμενων) περιπτώσεων
κακοποίησης. Ο στόχος ήταν να δοθεί λόγος σε ανθρώπους που επηρεάστηκαν, αθλήτριες,
χωρίς φόβο αντιποίνων. «Υπάρχουν 1001 λόγοι που μπορούν να σταματήσουν μια αθλήτρια
από το να μιλήσει», εξηγούν οι τζουντόκα: «πολύ μεγάλη πίεση, φόβος άρνησης στους
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αγώνες, καμία εναλλακτική, έλλειψη προοπτικής υλοποίησης, υπεροχή προπονητή, έλλειψη
υποστήριξης από επίσημους φορείς κ.λπ.». Μια έρευνα του 2015 έδειξε ότι μια/ένας
στις/στους επτά αθλήτριες/ες είχε πέσει θύμα σεξουαλικής βίας πριν από τα 18. «Πόσες ζωές
καταστράφηκαν και πόσες καριέρες έχουν μείνει ανέγγιχτες; Ερευνήσαμε, ρωτήσαμε,
αναθεωρήσαμε, εξηγήσαμε αρκετά: διακρίσεις, αορατότητα, παρενόχληση, βία... Ξέρουμε
πόσα και γιατί! Αρκετά με τα στατιστικά, δεν αλλάζει τίποτα στην πραγματικότητα.
Απαιτούμε το τέλος της ομερτά στον αθλητισμό, η ντροπή και ο φόβος πρέπει να αλλάξουν
μια για πάντα πλευρά!». Μέσω αυτής της δράσης, οι αθλήτριες ελπίζουν «να
ευαισθητοποιήσουν το κοινό, αλλά κυρίως να ενθαρρύνουν τις αρμόδιες αρχές να
εφαρμόσουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα». «Πέρα από την παρατήρηση, απαιτούμε
δράση!».
Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
Στο blog της, η Lola Mansour τονίζει ότι «για πρώτη φορά, είχαμε την ευκαιρία να
συγκεντρώσουμε αθλήτριες πολλών κλάδων, ενωμένες και αλληλέγγυες μεταξύ τους,
έτοιμες να υπερασπιστούν τα βασικά τους δικαιώματα. Γιατί το «να ανοίξουν στόματα» δεν
αρκεί, πρέπει να τις ακούμε, να τις ακούμε». Η ενέργεια αναφέρθηκε ευρέως στον Τύπο και
προκάλεσε και άλλες αποκαλύψεις.
Lola Mansour: Το “Balance ton sport” είναι μια πολύ αυθόρμητη κίνηση που ξεκινήσαμε στις
αρχές Μαρτίου με αρκετές (επαγγελματίες και ερασιτέχνισσες) αθλήτριες. Δεδομένου του
πόσο διαδεδομένη είναι η κατάσταση και του αριθμού των μαρτυριών (οι οποίες
εξακολουθούν να έρχονται), δεν θα μπορούσε να είναι απλώς μια "προχειροδουλειά". Για το
λόγο αυτό, τον Μάιο δημοσιεύσαμε μια υπογεγραμμένη ανοιχτή επιστολή, που απευθύνεται
στον υπουργό και τα ΜΜΕ για την Πράξη II. Βραχυπρόθεσμα, θα θέλαμε να το δομήσουμε
ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε πιο αποτελεσματικά.
Το καταστατικό μόλις υποβλήθηκε με τη διεύθυνση: route du Pays de Liège 28 à 4671 Saive.
Χάρη σε ένα εδραιωμένο κλίμα εμπιστοσύνης και το δίκτυο προσωπικών μας σχέσεων
(αθλήτριες/ες, ομοσπονδίες, προπονήτριες/ες, ψυχολόγοι κ.λπ.), είμαστε σε θέση να
συλλέγουμε αξιόπιστες μαρτυρίες σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού και προσπαθούμε να
γίνουμε γέφυρα, καθώς και όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων (αθλητισμός και πολιτική).
Περιορισμοί
Όσον αφορά τους περιορισμούς, μέχρι στιγμής, έχουμε κάνει μόνο καταγγελίες και έχουμε
μοιράσει «κόκκινες κάρτες» στις αρμόδιες αρχές. Καθώς περιοριζόμαστε από τα δικά μας
προγράμματα και μια οικονομική πτυχή, σκεφτόμαστε πώς να είμαστε πιο λειτουργικοί μετά
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του φετινού καλοκαιριού. Επί του παρόντος, η Charline Van Snick
(συνιδρυτής του κινήματος), θα εστιάσει όλη της την προσοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο, επομένως, θα είναι διαθέσιμη μόνο μετά. Αλλά είναι αυτονόητο ότι είμαστε
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έτοιμοι να συνεργαστούμε για την εξάλειψη όλων των μορφών, συμπεριλαμβανομένων των
σεξιστικών, διακρίσεων στον αθλητισμό.
Στοιχεία επικοινωνίας
Lola Mansour
Blog: https://lajudokatequiecrit.com
+32 498 29 28 25
lolajudo@hotmail.com
Διεύθυνση της μελλοντικής μη κερδοσκοπικής: route du Pays de Liège 28 à 4671 Saive,
Belgium
Περισσότερες πληροφορίες
Περιγραφή του “Balance ton sport” στο blog της Lola Mansour:
https://lajudokatequiecrit.com/balancetonsport/
Βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=RS3pY2-aufM&feature=emb_title
https://youtu.be/RS3pY2-aufM
https://www.balancetonsport.be/petition/
Στον Τύπο:
Άρθρο και βίντεο-αφιέρωμα από το RTLL:
https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/charline-van-snick-devoile-unevideo-poignante-qui-denonce-le-sexisme-dans-le-sport-video--1284795.aspx
Aurélie Aromatario sur “Bx1”:
https://bx1.be/categories/news/les-athletes-feminines-se-mobilisent-avec-loperationbalancetonsport/
Charline and Lorraine sur «Vivacité» (at 20’):
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-n-a-pas-fini-d-en-parler-emission-16?id=2766775
RTBF (+ Matinale):
https://www.rtbf.be/sport/dossier/actu-des-athletes-belges/detail_le-collectifbalancetonsport-s-interroge-le-sport-aurait-il-ete-cree-par-les-hommes-pour-leshommes?id=10754080
https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-invitee-de-matin-premiere-lola-mansourjudokate?id=2765239
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2.4.2. Ελλάδα: Ένταξη μέσω του αθλητισμού (έργα RISE-Beyond Goals 1 & 2 και
χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο DIALECT)

Περίληψη
Το πρόγραμμα ξεκίνησε σε περιφερειακό επίπεδο τον Ιανουάριο του 2019 με το έργο RISE
Beyond Goals 1, που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα UEFA for Children, δημιουργώντας
μέσα από τις εγκαταστάσεις του Κοινοτικού Κέντρου της ActionAid Hellas (AAH) στην περιοχή
Κολωνού τον πυρήνα της ποδοσφαιρικής ομάδας που αποτελείται από εφήβους (κορίτσια
και αγόρια) από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Τον Ιανουάριο του 2020 ο
προγραμματικός πυλώνας επεκτάθηκε με την εισαγωγή του -συγχρηματοδοτούμενου από το
Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης- έργου
DIALECT με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών, με τη συμμετοχή 500 εφήβων
και των γονέων τους σε 4 χώρες, διάδοση του μηνύματος «ποδόσφαιρο για όλους» και τελικά
τη δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων σε τοπικό επίπεδο.
Μάρτιος 2021, έργο RISE Beyond Goals 2, ένα πρόγραμμα διάρκειας 18 μηνών που
δημιουργεί δεσμούς μεταξύ RISE-Beyond Goals 1 μέσω δύο βασικών πυλώνων παρέμβασης:
Α. Ανάπτυξη ενδυναμωμένων νέων σε τοπικό επίπεδο με βάση μια τριμερή προσέγγιση που
αντιμετωπίζει την απόσχιση των νέων, τον κοινωνικό αποκλεισμό και ζητήματα οικοδόμησης
κοινωνικής ταυτότητας μέσω της συνέχισης και της δημιουργίας ποδοσφαιρικών
δραστηριοτήτων στο Κέντρο Κοινότητας ActionAid Hellas και στον αντίστοιχο σύλλογο νέων
και Β: Κλιμάκωση του έργου σε εθνικό επίπεδο μέσω στοχευμένης διάδοσης και ανάπτυξης
ικανοτήτων σε επαγγελματίες του αθλητισμού, εκπροσώπους ΟΚΠ και εκπαιδευτικούς σε
σχολεία σε όλη τη χώρα, με έμφαση σε περιοχές όπου διαμένουν μειονεκτούντες νέοι και
νέες, διασφαλίζοντας ότι η μεθοδολογία ενσωματώνεται με ευρύτερο αντίκτυπο.
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης
Δύο στους πέντε νέες και νέους και παιδιά στην Ελλάδα ζουν σε νοικοκυριά χαμηλού
εισοδήματος με κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Η κατάσταση είναι ακόμη
χειρότερη όταν μετράμε τα 50.000 παιδιά προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.
Αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις, όπως έλλειψη βασικών πόρων, έλλειψη
εκπαιδευτικής υποστήριξης, συχνή εγκατάλειψη του σχολείου, υψηλό άγχος και κατάθλιψη,
ενδοοικογενειακή βία και έλλειψη δημιουργικής εκπαίδευσης και δεξιοτήτων ζωής, που
οδηγεί σε λιγότερες ευκαιρίες και κοινωνικό αποκλεισμό. Η ActionAid Hellas στοχεύει μέσω
αυτού του προγραμματικού πυλώνα στη δημιουργία πόλων κατανόησης, στην οικοδόμηση
ενός δικτύου νεανικών παραγόντων αλλαγής σε τοπικό επίπεδο και στην προώθηση της
οικοδόμησης κοινότητας μέσω του ποδοσφαίρου για την καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού καθώς και της πόλωσης που υπάρχει σε τοπικό επίπεδο. Η ενσωμάτωση της
διάστασης του φύλου, η πρόληψη της βίας με βάση το φύλο και η ένταξη των κοριτσιών είναι
θέματα προς επεξεργασία κατά την υλοποίηση του έργου.
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Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
• Ομάδα ποδοσφαίρου μεικτών φύλων εφήβων
• Φιλικοί αγώνες με επαγγελματίες του αθλητισμού και ΟΚΠ
• Συμπληρωματικές εκδηλώσεις για γονείς
• Μεταβιβασιμότητα της μεθοδολογίας
Περιορισμοί
Ο μόνος σημαντικός περιορισμός για την πρωτοβουλία είναι η μέτρηση του αντίκτυπου των
πρωτοβουλιών. Οι δραστηριότητες μπορεί να έχουν βραχυπρόθεσμο όφελος και να
προσελκύσουν τους συμμετέχοντες, αλλά τα μακροπρόθεσμα οφέλη στη συμπεριφορά των
ατόμων δεν μπορούν να εξασφαλιστούν.
Διδάγματα
Η μεθοδολογία Football3, η οποία είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η AAH και η οποία
έχει δημιουργηθεί από τον Street Football World (https://www.youtube.com/watch?v=qOmq1cMUfI&t=1s) φαίνεται να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο, που υποστηρίζει την
ανάπτυξη και οικοδόμηση κοινότητας σε τοπικό επίπεδο. Με βάση τις ειδικές ανάγκες και
τους στόχους διαφορετικών οργανισμών, σίγουρα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να
υποστηρίζει διαφορετικά πεδία εργασίας που έχουν στη βάση τους κοινωνικές και
συμπεριφορικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων φύλου. Ο ρόλος του
μεσολαβητή και η διάδοση της μεθοδολογίας σε σχολεία και αθλητικούς συλλόγους μπορεί
να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη διατήρηση και βιωσιμότητα τέτοιων έργων
μακροπρόθεσμα. Το γεγονός ότι το έργο απαιτεί περιορισμένους πόρους το καθιστά προσιτό
και σε οργανώσεις βάσης.
Η εμπλοκή δημοσίων υπαλλήλων για τους σκοπούς ολόκληρου του προγραμματικού πυλώνα
και πιο συγκεκριμένα για τους στόχους του έργου DIALECT στοχεύει στη δημιουργία
πρωτοκόλλων συνεργασίας και στη διάδοση της μεθοδολογίας σε φορείς που μπορούν από
κοινού να εργαστούν για την ενσωμάτωση σε εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών και
αθλητικούς συλλόγους, μια διαδικασία που μπορεί να επηρεάσει μελλοντικές πολιτικές και
επιτόπια εργασία. Η διασφάλιση ότι οι πρεσβευτές ποδοσφαίρου, οι εκπαιδευτικοί, οι
προπονητές καθώς και οι συμμετέχοντες είναι διαφορετικού φύλου διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχουσες/οντες εμπλέκονται στη
διαδικασία και τα στερεότυπα φύλου μπορούν να καταπολεμηθούν.
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Στοιχεία επικοινωνίας
ActionAid Hellas
Πέτρας 93, Κολωνός (Αθήνα)
+306955069348
sotiria.kyriakopoulou@actionaid.org
Περισσότερες πληροφορίες
https://www.actionaid.gr/el/
https://dialectproject.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=mpWVpvI_w3k&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=5rSlT8lzu84
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2.4.3. Βέλγιο: Belgian Bright Football League (BBFL)

Περίληψη
Το Belgian Bright Football League (BBFL) είναι ένα ερασιτεχνικό γυναικείο πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου που δημιουργήθηκε το 2013 με το όνομα "Belgian Babe Football League" και
μετονομάστηκε το 2020. Επί του παρόντος, 56 ομάδες, χωρισμένες σε τέσσερα τμήματα και
περίπου 1.000 γυναίκες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα των Βρυξελλών. Το νέο πρωτάθλημα
επρόκειτο να ξεκινήσει στη Λιέγη και το Σαρλερουά τον Μάρτιο του 2021, αλλά η κατάσταση
ήταν ασαφής καθώς οι ερασιτεχνικοί αθλητικοί αγώνες έχουν ανασταλεί επί του παρόντος
(2021) στο Βέλγιο.
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης
Ο στόχος του BBFL είναι να επιτρέψει σε όλα τα κορίτσια και τις γυναίκες που θέλουν να
εξασκήσουν αυτό το άθλημα, το οποίο εξακολουθεί να θεωρείται συχνά ως άθλημα για
άνδρες. BBFL σημαίνει να είσαι ανοιχτός σε όλες τις γυναίκες, σε όλα τα επίπεδα, από
αρχάριες έως επαγγελματίες που θέλουν να διασκεδάσουν. Όλες οι γυναίκες και οι ομάδες
μπορούν να εγγραφούν στον ιστότοπο. Το BBFL υποστηρίζει επίσης το "Play Beyond" του
Akhand Jyoti, έναν ινδικό οργανισμό που ενσωματώνει κορίτσια σε μια ομάδα ποδοσφαίρου
ενώ τα εκπαιδεύει στην οφθαλμολογία, παρέχοντας έτσι εκπαίδευση και πρόσβαση στον
αθλητισμό ενώ τα αποτρέπει από πρόωρο αναγκαστικό γάμο.
Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
Ανοιχτό σε όλες τις γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, ανεξαρτήτως
επιπέδου, δεξιοτήτων ή δύναμης. Αφήνει τις γυναίκες να διασκεδάσουν χωρίς πίεση,
παίζοντας ένα παιχνίδι που παραδοσιακά θεωρείται ανδρικό.
Στοιχεία επικοινωνίας
hello@bbfl.be
https://www.bbfl.be/
https://www.facebook.com/belgianbrightfootballleague
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2.5. Έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ
2.5.1. Βουλγαρία: «Ευρωπαία Γυναίκα στον Αθλητισμό: Προσαρμογή της Διακυβέρνησης των
Αθλητικών Δραστηριοτήτων για τις Γυναίκες» - E-WinS

Περίληψη
Το E-WinS στοχεύει να κάνει πιο ορατή τη συμμετοχή των γυναικών στον αθλητισμό και να
ευαισθητοποιήσει για τη θέση των γυναικών καθώς και στη διακυβέρνηση του αθλητισμού.
Ένας κύριος στόχος αυτού του έργου είναι πράγματι να καταδείξει πόσο σημαντικό είναι να
συμμετέχουν γυναίκες στη διοίκηση του συλλόγου, στην προπονητική ως επαγγελματίες ή
ερασιτέχνισσες αθλήτριες, και πόσο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε και να
προσαρμόσουμε τη λήψη αποφάσεων στον αθλητισμό στα χαρακτηριστικά των γυναικών. Η
ανάπτυξη και η εφαρμογή καλών πρακτικών που ανταποκρίνονται σε αυτές τις πτυχές θα
είναι σημαντικό μέρος αυτού του έργου.
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης
Το έργο καλύπτει διάφορες δραστηριότητες. Θα πραγματοποιηθεί μελέτη μέσω του δικτύου
ιδρυμάτων και συλλόγων των συνεργαζόμενων οργανισμών, η οποία θα εντοπίσει καλές
πρακτικές στον τομέα αυτό, που να μπορούν να εφαρμοστούν ευρέως στην Ευρώπη. Υλικό
βίντεο, ερωτηματολόγια και άλλα καινοτόμα εργαλεία θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες
στον αθλητισμό να ενσωματώσουν αυτές τις νέες πρακτικές στις αθλητικές τους δομές. Θα
διεξαχθεί σειρά συνεντεύξεων σε όλες τις χώρες εταίρους. Τέλος, όλες οι πληροφορίες που
θα συγκεντρωθούν θα δημοσιευτούν στην πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου για τη
Συμμετοχή των Γυναικών στον Αθλητισμό στην Ευρώπη, προκειμένου να μπορέσουν οι
Ευρωπαίες αθλήτριες να συνεργαστούν και να αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες.
Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
Το έργο E-WinS θα διευθύνεται από μια διεπιστημονική ομάδα που θα αποτελείται από
εταίρους από πανεπιστήμια και άλλους αθλητικούς οργανισμούς. Αυτή η συγκέντρωση
γνώσεων είναι το κύριο σημείο εκκίνησης του έργου, που τονίστηκε επάξια στην αξιολόγηση
του έργου από τον Εκτελεστικό Οργανισμό της ΕΕ. Η κοινοπραξία E-WinS θα επικεντρωθεί
αρχικά στο ποδόσφαιρο και αργότερα θα επεκτείνει το ερευνητικό της πεδίο και σε άλλα
αθλήματα. Χρηματοδοτούμενο από τη δράση Sport του προγράμματος Erasmus+, το έργο
«Ευρωπαία Γυναίκα στον Αθλητισμό: Προσαρμογή της Διακυβέρνησης των Αθλητικών
Δραστηριοτήτων για τις Γυναίκες» (E-WinS) στοχεύει στην προώθηση και επιτάχυνση της
θηλυκοποίησης του αθλητισμού στους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς μέσω της αύξησης της
ευαισθητοποίησης και της κατανόησης σχετικά με τα συγκεκριμένα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αθλητική τους σταδιοδρομία. Σημαίνει να φέρει
μεγαλύτερη προβολή στις αθλήτριες στην Ευρώπη και να συμβάλει στη βελτίωση του ρόλου
και του αντικτύπου τους στη διακυβέρνηση του αθλητισμού.
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Διδάγματα
Για να απαντηθούν οι παραπάνω στόχοι, το έργο θα επικεντρωθεί σε τρεις άξονες εργασίας:
το οικονομικό μοντέλο και την καθημερινή οργάνωση των γυναικών στον αθλητισμό, την
ανάπτυξη και διαχείριση των αθλητικών επιδόσεων των γυναικών, και τις επικοινωνιακές
πρακτικές για την καλύτερη προβολή των γυναικών στον αθλητισμό, που θα αναπτυχθούν
κατά τη διάρκεια του έργου μέσα από σχετικές δραστηριότητες. Η ανταλλαγή καλών
πρακτικών βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του έργου και θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός
Γυναικείου Παρατηρητηρίου για τη θηλυκοποίηση του Αθλητισμού στους ευρωπαϊκούς
πολιτισμούς και σε μια δομή, άρα με βιώσιμο τρόπο θα γίνει αυτό το μοίρασμα καλών
πρακτικών.
Στοιχεία επικοινωνίας
National Sports Academy “Vassil Levski”, Bουλγαρία
Διεύθυνση: Center for International Project Activities, National Sports Academy “Vassil Levski”
21, Acad. Stephan Mladenov, Str. Rectorate flor.5 room: 504/505 Studentski Grad, 1700 Sofia,
Bulgaria
Email: erasmus.nsa@gmail.com
Περισσότερες πληροφορρίες
https://nsa-erasmus.com/en/
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2.5.2. Βουλγαρία: "ALL IN - Προς την ισορροπία των φύλων στον αθλητισμό"

Περίληψη
Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη κρατικών φορέων και αθλητικών οργανώσεων για την
ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων που στοχεύουν στην ισότητα των
φύλων στον αθλητισμό, καθώς και η στρατηγική ενσωμάτωση αυτής της ιδέας. Στο έργο
συμμετέχουν Αλβανία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία,
Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Ελλάδα, Ισραήλ, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Ολλανδία,
Πορτογαλία, Σερβία και Ισπανία.
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης
Το έργο στοχεύει να παρέχει υποστήριξη σε κυβερνητικούς φορείς και αθλητικούς
οργανισμούς στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων που στοχεύουν
στην εξισορρόπηση της ανισότητας των φύλων στον αθλητισμό, καθώς και στην υιοθέτηση
στρατηγικών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Άλλοι στόχοι του έργου είναι:
o να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη και τελική χαρτογράφηση των συνεχιζόμενων
προκλήσεων για την ισότητα των φύλων
o Συνέχιση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση
της διάστασης στον αθλητισμό
Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
o Αύξηση του αριθμού των γυναικών ηγέτιδων στον αθλητισμό.
o Αύξηση των αθλητριών στα παραδοσιακά ανδρικά αθλήματα. Για παράδειγμα, τα
τελευταία χρόνια στη Βουλγαρία έχουμε περισσότερες πρωταθλήτριες από πρωταθλητές
στην πυγμαχία και την πάλη.
Περιορισμοί
Παρά τη σταδιακή αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον αθλητισμό, εξακολουθούν να
υποεκπροσωπούνται στα διοικητικά όργανα των αθλητικών ιδρυμάτων σε τοπικό, εθνικό,
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τα στοιχεία από την έκθεση για την άσκηση εξουσίας και
τη λήψη αποφάσεων από γυναίκες που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την
Ισότητα των Φύλων για τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ δείχνουν ότι
οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 14% των θέσεων λήψης αποφάσεων των
ηπειρωτικών συνομοσπονδιών.
Διδάγματα
Η Βουλγαρία εκπροσωπείται σχετικά καλά σε αυτή την κατάταξη, καταλαμβάνοντας την 6η
θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ μετά τη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία, τη
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Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα στοιχεία δείχνουν την εκπροσώπηση στις 10 πιο
δημοφιλείς εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες στις αντίστοιχες χώρες το 2015.
Στοιχεία επικοινωνίας
The Ministry of Youth and Sport; Governmental Organization; Sofia 1142, 75 Vasil Levski Blvd.;
Tel: +359 2 9З00 834
Email: quеstiоn@mреs.gоvеrnmеnt.bg
Περισσότερες πληροφορίες
http://mpes.government.bg/Default.aspx
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2.5.3. Βουλγαρία: Έργο ONE GOAL

Περίληψη
Το έργο One Goal στοχεύει να βελτιώσει πλήρως τις δεξιότητες των προπονητριών
ποδοσφαίρου, βοηθώντας τες να ενισχύσουν τη μελλοντική τους απασχόληση και να
προωθήσουν την ιδέα της αυξημένης συμμετοχής των κοριτσιών στον αθλητισμό. Το Project
One Goal συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένα πιλοτικό έργο στον
τομέα του αθλητισμού, με επίκεντρο την εκπαιδευτική ανταλλαγή και την κινητικότητα στον
αθλητισμό.
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης
Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των προσόντων και των ικανοτήτων των προπονητριών, μέσω
της ανταλλαγής καλών πρακτικών, των επισκέψεων και της εκμάθησης νέων μεθόδων από
προπονητές από χώρες εταίρους. Επίσης, στη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για πιο
αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης νεαρών γυναικών και προπονητριών σχετικά με το
θέμα των ηγετικών δεξιοτήτων και τον τρόπο συμμετοχής περισσότερων κοριτσιών στον
αθλητισμό· αύξηση της αυτοπεποίθησης και των τεχνικών δεξιοτήτων αυτών των νεαρών
προπονητών παρέχοντάς τους τις απαραίτητες δεξιότητες για τη δημιουργία και την
εφαρμογή καινοτόμων ποδοσφαιρικών πρακτικών· Διαδίδοντας τη βασική ιδέα της
επαγγελματοποίησης της θέσης της προπονήτριας/η στο ποδόσφαιρο για τις γυναίκες, τη
σημασία του να αποτελούν οι γυναίκες πρότυπα για νεαρά κορίτσια και πώς να γίνει το
μεγαλύτερο άθλημα του κόσμου πιο προσιτό σε όλους.
Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
o Μελέτη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι προπονήτριες όταν προσπαθούν να
αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους και εντοπισμός των αναγκών αυτών των γυναικών για
να γίνουν πιο αποτελεσματικές προπονήτριες
o Εκπαιδευτικά σεμινάρια για προπονήτριες σε τοπικό επίπεδο στις χώρες εταίρους, με
επικεφαλής τους εκπαιδευμένους προπονητές μας, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων
σχετικά με τις μεθόδους εκπαίδευσης, τα ψυχολογικά ερεθίσματα και τις ηγετικές
δεξιότητες
o Κατά τη διάρκεια αυτού του έργου θα αναπτυχθεί μια μεθοδολογία για θετικές μεθόδους
εκπαίδευσης κοριτσιών, σωστούς τρόπους επικοινωνίας με τις παίκτριες και βασικές
δεξιότητες για την εφαρμογή καλών πρακτικών
o Τοπικό τουρνουά ποδοσφαίρου, κατά το οποίο οι προπονήτριες, αφού κατακτήσουν τις
δεξιότητες που παρέχουμε, θα διοργανώσουν ένα φιλικό τουρνουά εντός των
οργανώσεων τους για να επιλέξουν την ομάδα τους για το διεθνές τουρνουά
ποδοσφαίρου στο Κάουνας
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Στοιχεία επικοινωνίας
Bulgarian Sports Development Association; 5B Triaditsa Street, 1st floor
Tel: +359 889 137 478
Email: info@bulsport.bg
Περισσότερες πληροφορίες
https://www.bulsport.bg/
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2.5.4. Ιταλία «Έργα EGPIS1 & EGPIS2 «Ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοριτσιών στον
αθλητισμό»

Περίληψη
Το έργο Ενθάρρυνση της συμμετοχής κοριτσιών στον αθλητισμό - 2, EGPiS2, γεννήθηκε στον
απόηχο της επιτυχίας του ομώνυμου προηγούμενου έργου EGPiS, που χρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+. Το EGPiS2
στοχεύει να ασχοληθεί σε βάθος με ορισμένες κρίσιμες πτυχές που αφορούν το θέμα της
συμμετοχής κοριτσιών και νέων γυναικών στον αθλητισμό, πτυχές που ήρθαν στο φως από
το πρώτο έργο.
Περιγραφή της πρακτικής/δράσης
Με βάση το προηγούμενο έργο EGPiS, που συγχρηματοδοτήθηκε από το ERASMUS+, το
EGPiS2 στοχεύει να υποστηρίξει μια ευρύτερη και καλύτερη συμμετοχή των νεαρών
κοριτσιών στην αθλητική πρακτική, ως υποστηρικτής της ισότητας των φύλων και των ίσων
ευκαιριών, της κοινωνικής ένταξης καθώς και της ισχυρότερης συνειδητοποίησης της
σημασίας της αθλητικής πρακτικής. Το EGPIS2 στοχεύει στην υπεράσπιση εργαλείων και
στρατηγικών ικανών να υποστηρίξουν τα κορίτσια που συμμετέχουν στον αθλητισμό, για να
μην εγκαταλείψουν την αθλητική πρακτική στην ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας.
Αποτελέσματα & Δυνατά σημεία
Το έργο ανέπτυξε μια συλλογική ερευνητική φάση στις 9 εμπλεκόμενες χώρες (Ιταλία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Τσεχία, Σουηδία, Βουλγαρία, Λετονία, Τουρκία και Κύπρος)
και παρήγαγε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
o Έρευνα για τους κοινωνικούς παράγοντες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των κοριτσιών
στον αθλητισμό
o Οδηγίες Ν.2 για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοριτσιών στον αθλητισμό: μια
ενημέρωση σχετικά με τη μεθοδολογία, τις στρατηγικές και τα εργαλεία του EGPiS που
στοχεύουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών παραγόντων και πολιτικών για το φύλο
o EGPiS2 Tutorials: Φιλικά προς τον χρήστη εκπαιδευτικά βίντεο που στοχεύουν στα
διάφορα στοιχεία των προβλεπόμενων αποδεκτριών/ων: κορίτσια, οικογένειες,
εργαζόμενες/οι, υπεύθυνες/οι λήψης αποφάσεων και τοπικοί παράγοντες
o Ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοριτσιών στον αθλητισμό – Εκπαιδευτικό μάθημα: μια
διδακτική ενότητα για εκπαιδεύτριες/ες και προπονήτριες/ες, που στοχεύει στη δοκιμή
ευρημάτων και εργαλείων του έργου.
o Τα αποτελέσματα του έργου θα γίνουν κοινή γνώση και διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση
και εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

50

PROJECT NUMBER: 623106-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP

Στοιχεία επικοινωνίας
ENDAS Basilicata
Via Nazionale, 159-85012 Corleto Perticara (PZ) 0971 963243 3472546627
Email: basilicata@endas.it
Περισσότερες πληροφορίες
https://egpis2.com/
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