ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
Association of Women Members Associations of Heraklion Prefecture (เกาะครี ต ประเทศกรี ซ)
Association of Women Members Associations of Heraklion Prefecture เป็ นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร ก่อตั ้งในปี ค.ศ. 2000 ณ เมืองเฮอลา
คลีออน บนเกาะครี ต เป็ นองค์กรที่ดาเนินงานเพื่อสิทธิสตรี และเด็ก และพัฒนาวัฒนธรรมร่ วมกันโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อยุติการล่วงละเมิดต่อสตรี
และเด็ก ขอบเขตการดาเนินงานที่สาคัญขององค์กรมีดงั นี ้
1.
ให้ ความคุ้มครองและช่วยเหลือแก่สตรี และเด็กที่ถกู กระทาทารุณ
2.
ดาเนินการสร้ างทัศนะและเผยแพร่ความรู้ความเข้ าใจในการดาเนินงาน
3.
จัดหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ (เช่น ความช่วยเหลือทางจิตวิทยา การให้ คาปรึกษาทางกฎหมาย)
4.
การสนทนาช่วยเหลือ
องค์กรมีสายด่วนให้ ความช่วยเหลือ (800-11-1600) ตลอด 42 ชัว่ โมงอีกด้ วย นอกจากนี ้ยังดาเนินงานศูนย์พิทกั ษ์ และคุ้มครองเด็กเป็ นการเฉพาะ
รวมทั ้งโครงการครอบครัวอุปถัมภ์
ข้ อมูลการติดต่อ: Meramvelou 54, โทรศัพท์ +302810242121 อีเมล info@kakopoiisi.gr เว็บไซต์ kakopoiisi.gr
ผู้ประสานงาน: Emmanouella Skoula

Cyprus University of Technology (ประเทศไซปรัส)
The Cyprus University of Technology (CUT) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยที่ทันสมัยและเป็ นผู้ริเริ่ ม นาเสนอหลักสูตร
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูง โดยการดาเนินการศึกษาวิจยั ในสาขาวิทยาศาสตร์ เป็ นหลัก ซึง่ มีอิทธิพลต่อภาคเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
เป็ นวงกว้ าง ด้ วยการกาหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยต่อการวิจัย CUT มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้ การสนับสนุนและช่วยเหลือการ
ดาเนินงานในด้ านต่าง ๆ ของรัฐและสังคม ทาง CUT เปิ ดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ทีืถื่ อได้ ว่าเป็ นหลักสูตรเพื่อเติมเต็มการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่เปิ ดสอนในปั จจุบนั ทั ้งจากมหาวิทยาลัยไซปรั หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในประเทศ CUT ตั ้งอยู่ที่เมือง Limassol โดยเปิ ด
สอนทั ้งหมดหกคณะ
ข้ อมูลการติดต่อ: 30 Archbishop Kyprianou Str.3036 Lemesos, โทรศัพท์ 357 25 00 2500 โทรสาร +357 25 00 2750 เว็บไซต์:
http://www.cut.ac.cy/?languageld=1 Mediterranean Institute of Gender Studies

Department of Social Work, Technological Education Institute of Crete, Greece (TEI of Crete)

ŠKUC แบ่งการดาเนินงานออก 8 หน่วยงานซึง่ เป็ นเอกเทศต่อการส่วนร่ วมในโครงการวิจยั ต่าง ๆ ตัวอย่างหนึง่ คือ “ หน่วยงานเพื่อโอกาสที่เท่าทียมกัน” ซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับโครงการนี ้

Laboratory of Health and Road Safety (LaHeRS)

ข้ อมูลการติดต่อ: Društvo ŠKUC, p.p.572, SI – 1000 Ljubljana p/f: +386 1 430 35 30, อีเมล: Info@skuc.org, เว็บไซต์: www.skuc.org

The Institute of Conflict Research (ประเทศออสเตรี ย)
The Institute of Conflict Research [Institut für Konfliktforschung – IKF] จัดตั ้งขึ ้นในปี ค.ศ 2791 .ในฐานะสถาบันการวิจอั ิสระและไม่แสวงหาผลกาไร
วัตถุประสงค์ในการจัดตั ้ง คือ เพื่อทาวิจยั เรื่ องความขัดแย้ งทางการเมืองและสังคมโดยใช้ ความรู้ สหวิทยาการ และการวิจยั ดังกล่าวสร้ างการช่องทางในการ
แก้ ปัญหา ใช้ เป็ นแนวทางสาหรับการตัดสินใจทางการเมือง การศึกษาวิจยั ทาให้ วตั ถุประสงค์และการดาเนินการดังกล่าวเกิดขึ ้นได้ การศึกษาวิจัยในสาขา
สาคัญของสถาบัน ได้ แก่ การวิจยั ระบอบประชาธิปไตย ช่องว่างระหว่างการเมืองและสังคม การวิจยั เรื่ องความมัน่ คง และการวิจยั ประวัติศาสตร์ สงั คม โดย
IKF ร่ วมมือกับองค์กรวิจัย และสถาบันอื่นในสาขาดังกล่าวทั ้งในประเทศและนอกประเทศ บทคัดย่อ งานวิจัยได้ รวบรวมไว้ ในรายงานประจาปี ข้ อมูล
เกี่ยวกับโครงการวิจยั ของสถาบันและรายงานการวิจยั เรี ยกดูได้ จากเว็บไซต์ของสถาบัน (www.ikf.ac.at) Konfliktforschung (ตีพิมพ์โดย Braumüller) เป็ น
สิง่ พิมพ์ชดุ สหวิทยาการออกโดย IKF
ข้ อมูลการติดต่อ: Lisztstraße 3, (Am Heumarkt 33), A-1030 Vienna.
โทรศัพท์: ++43 1 713 1640, โทรสาร: ++43 1 713 9930 อีเมล: institute@ikf.ac.at

Stockholms universitet (ประเทศสวีเดน)
Stockholms universitet เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีคณ
ุ ลักษณะพิเศษที่เปิ ดกว้ างและสร้ างสรรค์นวัตกรรม มาตั ้งแต่ปีค.ศ.1878 มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย
และแวดล้ อมด้ วยวัฒนธรรมอันหลากหลาย เป็ นสถาบันการศึกษาที่ติดอันดับหนึง่ ในร้ อยของโลก มีนกั ศึกษามากกว่า 16, 666คน และมีอาจารย์ นักวิจยั
และศาสตราจารย์ ในสาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มากกว่า 5 , 666 คน คณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย เริ่ มเปิ ดสอเมื่อปี ค.ศ .
2769ทุกวันนี ้เป็ นคณะนิติศาสตร์ ที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ ในแต่ละปี คณะนิติศาสตร์ มีจานวนนักศึกษ ตั ้งแต่ 4,566 ถึง 2 ,666 คน โดยมีอาจารย์มากกว่า
100 คนและศาสตราจารย์ 30 คน
ข้ อมูลการติดต่อ: Faculty of Law, Stockholm University, SE-106 91 Stockholm; สถานทีติดต่อ: Universitesvägen 10 C;
สายกลาง: +46 (0)8 16 20 00; โทรสาร +46 (0) 612 41 09 เว็บไซต์: http://www.juridicum.su.se/jurweb/default.asp?lang=eng

Commun-AID
การเพิ่มโอกาสและช่องทางให้ แก่แรงงานสตรี ตา่ งชาติทางานบ้ านเพื่อรับมือกับการล่วงละเมิดทางเพศ
โดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐานในการสนับสนุนและช่วยเหลือ

Mediterranean Institute of Gender Studies (ประเทศไซปรัส)
Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) เป็ นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากาไรอยู่ในเครื อของ University of Nicosia ทาง MIGS มี
ความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินงานเพื่อส่งเสริ มภูมิปัญญาและสังคมการเมืองของคนในภูมิภาค ซึ่งจะรั บมือกับประเด็นปั ญหาทางเพศจากการทางาน
ร่ วมกันโดยใช้ ความรู้ สหวิทยาการและความร่ วมมือกับสถาบันและองค์กรอื่น ปั ญหาสาคัญสาหรับ MIGS คือการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี หลายรูปแบบ
และดาเนินงานเพื่อป้องกันและต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิดงั กล่าว โดยการศึกษาวิจยั การสร้ างทัศนะ และการรณรงค์ ผ่านการฝึ กอบรม การประชุม
และกิจกรรมอื่น ๆ
ข้ อมูลการติดต่อ: 46 Makedonitissas Avenue, Box 24005, Nicosia 1703 โทรศัพท์ +357 22 351274/76 (ext. 115)

Rutgers WPF (ประเทศเนเธอร์ แลนด์ )
Rutgers WPF เป็ นศูนย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ ดาเนินงานเกี่ยวกับประเด็นด้ านสุขภาวะทางเพศและอนามัย เจริ ญพันธุ์ รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดาเนินงานใน
เนเธอร์ แลนด์ แอฟริ กา เอเชีย และอเมริ กาใต้ เป็ นหลัก มีวตั ถุประสงค์ในการปรั บปรุ งและส่งเสริ มสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริ ญพันธุ์ รวมถึงยกระดับ
สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทัว่ โลก นอกจากนี ้ Rutgers WPF ให้ การสนับสนุนแก่องค์กรและผู้มีอาชีพปฏิบตั ิงานในด้ านนี ้ด้ วยเช่นกัน
ข้ อมูลการติดต่อ: Rutgers WPF Postbus/P.O. Box 90223506 GA Utrecht, the Netherlands, Oudenoord 176-1783513 EV Utrecht, the
Netherlands โทรศัพท์: +31 (0) 30 231 34 31 อีเมล: i.vanwesenbeeck@rutgerswpf.nl เว็บไซต์: www.rutgerswpf.nl

โทรสาร: +357 22 353682 อีเมล: info@medinstgenderstudies.org

ŠKUC (ประเทศสโลวีเนีย)
ŠKUC ก่อตั ้งเมื่อปี ค.ศ 2794 .และเป็ นหนึง่ ในองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรชั ้นแนวหน้ า และส่งเสริ มกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะในสโลวีเนีย สอง
สามปี ที่ผ่านมากิจกรรมของ ŠKUC ได้ ขยายออกไปหลายด้ าน เช่น การให้ คาปรึ กษาและความช่วยเหลือแก่คนหนุ่มสาว หลักสูตรการฝึ กอบรมใน
รูปแบบต่าง ๆ การดาเนินงานห้ องสมุดของตนเอง ตลอดจนการศึกษาวิจยั ด้ านประเด็นทางสังคม สุขภาพ สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา ปั จจุบนั นี ้ถือ
ว่า ŠKUC เป็ นองค์กร่ วมที่ดาเนินงานด้ านการสาธารณสุข ŠKUC ได้ รับทุนจากกระทรวง คณะกรรมาธิการยุโรป เทศบาลและผู้อปุ ถัมภ์อื่น ๆ

ด้ วยทุนสนับสนุนจากคณะคณะกรรมาธิการยุโรปแผนงาน Daphne III

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
& Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

รายละเอียดการประสานงานโครงการ

ความเป็ นมาและข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการ
แรงงานสตรี ต่างชาติทางานบ้ านเป็ นกลุม่ ที่มีความเสีย่ งเป็ นพิเศษเนื่องจากในความเป็ นจริ งนั ้นมักจะไม่มีโอกาสป้องกันตนเองจากการกระทาอันล่วง
ละเมิด โดยอาจขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ อาทิ ขาดทักษะในการสือ่ สารภาษา ขาดความรู้ด้านกฎหมาย ทางเลือกในตลาดแรงงานมีน้อย และ
ความรู้เรื่ องสิทธิของตนมีจากัด แรงงานสตรี ต่างชาติทางานบ้ านจานวนมากบอกว่าตนไม่มีทางเลือก นอกจากต้ องจาทนยอมรั บกับการกระทาอัน
ล่วงละเมิดและการคุมคาม มิฉะนั ้นจะเสีย่ งต่อการไม่ได้ รับใบอนุญาตให้ มีถิ่นที่อยู่ หรื อสูญเสียรายได้ องค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรได้ ยก
ประเด็นสถานการณ์ของสตรี ดงั กล่าวขึ ้นในวาระการประชุม และเน้ นความสาคัญของการพัฒนามาตรการคุ้มครองเป็ นพิเศษโดยมุง่ เป้าหมายทีก่ ลุม่
สตรี นี ้เป็ นหลัก เช่นเดียวกับการพัฒนาชุมชนให้ มีศกั ยภาพเพื่อให้ สามารถรับมือได้ ตรงกับสถานการณ์และปั ญหาของสตรี มากขึ ้น The Technological Educational Institute of Crete (ประเทศกรี ซ) ได้ รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรปภายใต้ กรอบแผนงาน Daphne III เพื่อดาเนิน
โครงการชื่อ “การเพิ่มโอกาสและช่องทางให้ แก่แรงงานสตรี ต่างชาติทางานบ้ านเพื่อรั บมือกับการล่วงละเมิดทางเพศ โดยใช้ ชุมชนเป็ นฐานในการ
สนับสนุนและช่วยเหลือ (Commun-AID)” องค์กรแปดแห่งในหกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเข้ าร่ วมโครงการนี ้ ซึง่ ประกอบด้ วยสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรนอกภาครัฐ โดยเลือกประเทศที่มีสดั ส่วนจานวนแรงงานต่างชาติมากที่สดุ และสัดส่วนจานวนแรงงานต่างชาติทางาน บ้ านมากที่สดุ จาก
ประเทศยุโรปใต้ กลาง และเหนือ องค์กรต่าง ๆ ที่เข้ าร่ วมโครงการนี ้ ได้ แก่ The Institute of Conflict Research (ประเทศออสเตรี ย) Cyprus University of Technology (ประเทศไซปรัส) Meditteranean Institute of Gender Studies (ประเทศไซปรัส), TEI Crete (ประเทศกรี ซ), Association of
Women Members Associations of Heraklion Perfecture (ประเทศกรี ซ) Rutger WPF (ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ) SKUC (สโลวีเนีย) และ Stockholms universitet (ประเทศสวีเดน)

จุดมุ่งหมาย
วัตถุประสงค์หลักของของโครงการ คือ เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการรับมือกับการล่วงละเมิดทางเพศให้ แก่แรงงานสตรี ต่างชาติทางาน
บ้ าน โดยใช้ ชุมชนเป็ นฐานในการสนับสนุนและช่วยเหลือ นอกจากนี ้ยังวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความตระหนักรู้ ให้ แก่กลุ่ม แรงงานสตรี และผู้
ปฎิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมให้ แก่กลุม่ ที่กล่าวมาข้ างต้ น

เป้าหมาย
เป้าหมายของโครงการนี ้ที่วางไว้ มีดงั นี ้
–ให้ ความสนใจและบอกเล่าถึงการล่วงละเมิดทางเพศต่อแรงงานสตรี ต่างชาติทางานบ้ าน และประเมินความช่วยเหลือที่ผ้ ตู กเป็ นเหยื่อจาเป็ นต้ อง

ได้ รับ
–สารวจแหล่งความช่วยเหลือที่มใี นชุมชน การกาหนดมาตรการ และกลยุทธ์โดยมุ่งเน้ นไปที่กลุม่ สตรี ทางานบ้ านผู้ตกเป็ นเหยือ่

–
–
–

สร้ างเครื่ องมือที่เหมาะสมทางวัฒนธรรมและภาษาเพื่อช่วยแรงงานสตรี ที่ตกเป็ นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศ
รวบรวมผู้ปฏิบตั ิงานที่สามารถบริ หารจัดการ พร้ อมทั ้งพัฒนาหลักสูตรการอบรม และแผนงานเพื่อการพัฒนาในระยะยาว
ยกระดับความตระหนักรู้ในกลุม่ แรงงานสตรี ถงึ สิทธิของตน รวมทั ้งโอกาสและช่องทางในการรับมือกับการล่วงละเมิดทางเพศ

การดาเนินโครงการ
การดาเนินโครงการประกอบด้ วย:
–

สืบหาหลักฐานเชิงประจักษ์ กรณีการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ ้นกับแรงงานสตรี ต่างชาติทางานบ้ าน รวมถึงประเมินความช่วยเหลือที่ผ้ ตู กเป็ น
เหยื่อจาเป็ นต้ องได้ รับ พร้ อมทั ้งรวบรวมงานศึกษาวิจยั และสิง่ พิมพ์ที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นนี ้ทั ้งในระดับชาติและนานาชาติ

–

สารวจแหล่งความช่วยเหลือที่มีในชุมชน เพื่อหานโยบายตั ้งต้ น กาหนดมาตรการโดยมุ่งเน้ นไปที่แรงงานสตรี ต่างชาติทางานบ้ านที่ตกเป็ น
เหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศ

–

พัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือทางวัฒนธรรมและภาษาที่เหมาะสมเพื่อช่วยแรงงานสตรี ที่ตกเป็ นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศ

–

พัฒนาและดาเนินการการฝึ กอบรมให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรมงานซึง่ เป็ นผู้นาความรู้ดงั กล่าวมาเผยแพร่ ให้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในชุมชนในประเทศภาคีที่
เข้ าร่ วมโครงการทั ้งหมด
ใช้ วิธีการต่าง ๆ เผยแพร่ ผลงานของโครงการ

–

Technological Educational Institute of Crete (ประเทศกรี ซ)
The Laboratory of Health and Road Safety – LaHerS (http://lahers.seyp.tei-crete.gr/) ดาเนินงานร่ วมกับสถาบันสวัสดิการสังคมประจา
Technological Education Institute of Crete (TEI of Crete - www.teicrete.gr) LaHeRS มุ่งส่งเสริ มการวิจยั และดาเนินงานด้ านสาธารณสุข การ
ศึกษาวิจยั หลักจะเกี่ยวกับ การใช้ ความรุนแรงในครอบครัวและระหว่างบุคคล ความช่วยเหลือที่กลุม่ เสีย่ งจาเป็ นต้ องได้ รับ ปั จจัยกาหนดสุขภาพทาง
สังคม และความสามารถในการขับขี่ นอกจากดาเนินการศึกษาวิจยั พื ้นฐานในหลายด้ านแล้ ว LaHeRS ยังพัฒนาคุณภาพข้ อเสนอการวิจยั ในกรอบ
สาหรับระบบขอทุนสนันสนุนการวิจยั ทั ้งระดับชาติและยุโรป ส่งเสริ มความร่ วมมือทั ้งในระดับชาติและนานาชาติ กาหนดและดาเนินมาตรการทาง
สังคม รวมถึ พัฒนาเครื่ องมือและเนื ้อหาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนาไปใช้ ในสถาบันอุดมศึกษาหรื อองค์กรต่าง ๆ ของภาครั ฐ นอกจากนี ้ LaHeRS ยัง
ดาเนินงานด้ านการสารวจพฤติกรรมที่มีความเสีย่ งสูง และให้ ความความสาคัญด้ านปั จจัยต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตเป็ นพิเศษ LaHeRS เป็ นองค์กรที่
มีประสบการณ์ยาวนานเกี่ยวกับการทาโครงการวิจัยที่ได้ รับทุนสนับ สนุนจากรั ฐ อาทิ Archimedes I (www.teicrete.gr/archimedes) และ Archimedes III รวมทั ้งโครงการวิจยั ที่ได้ รับทุนจากคณะกรรมาธิการยุโรปประจาสานักงานบริ หารงานกลางเพื่อสุขภาพ และผู้บริ โภค (EAHC) ภายใต้
กรอบ “แผนงานอนามัย“ (YSAV 2009-12-22 / http://ysav.rutgersepf.org/y-sav) Leonardo Da Vinci/ Partnerships (LdV “LLP-LdV-TOI-2007TR-008”) คณะกรรมการการเคลือ่ นย้ ายและการขนส่ง / DG-MOVE (MOVE/C4/SUB/2011-294/S12.628846/REHA-BIL-AID) คณะกรรมาธิการ
ยุโรปฝ่ ายกฎหมายและ “แผนงาน DAPHNE III“ เช่นเดียวกับโครงการ COMMUN-AID (JUST/2011-2012/DAP/AG/3272) และ WOMPOWER
(JUST/2011-2012/DAP/AG/3008) นอกจากนี ้ยังมีองค์กรที่เข้ าร่ วมในแผนงาน ERASMUS หลักสูตรการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (หลักสูตรเข้ มข้ น 2012 I
(IP)/ International Education for Training Traffic Accident Reconstruction Specialists) รวมถึงสมาชิกของเครื อข่ายในยุโรปหลายแห่งที่ให้ ทุน
ส นั บ ส นุ น โ ค ร ง ก า ร อ า ทิ COST/ 357
PROHELMET
(http://archives.cost.eu/action357/) COST
“TUII0I”
(http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TUII0I) การดาเนินงานขององค์กรส่วนใหญ่จะตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ
(เช่น วารสาร Social Sciences Citation, Scopus, Medline)
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