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

 
 

Association of Women Members Associations of Heraklion Prefecture (Kreta, Grekland) 
 

The Association of Women Members Associations of Heraklion Prefecture är en ideell organisation som grun-
dades år 2000 i Heraklion, Kreta. Det är en organisation som arbetar för kvinnor och barns rättigheter 
samt kulturell utveckling och målet är att stoppa allt våld mot kvinnor och barn. Organisationens huvudsak-
liga verksamhetsområden är: 
 
1. Att erbjuda skydd och stöd till utnyttjade kvinnor och barn; 
2. Att bedriva opinionsbildande och kunskapsspridande arbete; 
3. Att erbjuda professionellt stöd (t.ex. psykologiskt stöd och juridisk rådgivning): 
4. Att erbjuda stödsamtal. 
 
Organisationen erbjuder också en hjälptelefon (800-11-16000) som är bemannad dygnet runt. Dessutom 
driver man ett särskilt barncentra och ett fosterfamiljsprojekt. 
 
Kontaktuppgifter:  Meramvelou 54, Telefon: +302810242121, E-post:  info@kakopoiisi.gr,   

Hemsida: www.kakopoiisi.gr, Kontaktperson: Emmanouella Skoula 

 
Cyprus University of Technology (Cypern) 

 
The Cyprus University of Technology (CUT) strävar efter att vara ett modernt och banbrytande universitet som 
erbjuder högkvalitativa utbildningar. Vid universitetet bedrivs forskning inom flera ledande vetenskapsom-
råden med stort genomslag inom ekonomiska, teknologiska och vetenskapliga sektorer. Med sin målinrik-
tade forskning strävar CUT efter att etablera sig som ett stöd för statlig och samhällelig verksamhet inom 
olika områden. Utbildningsprogrammen som CUT erbjuder kan betecknas vara ett komplement till de 
utbildningar som idag erbjuds på grund- och forskarnivå vid the University of Cyprus och andra institution-
er för högre utbildning i landet. CUT är beläget i Limassol där sex fakulteter bedriver sin verksamhet. 

 
Kontaktuppgifter: 30 Archbishop Kyprianou Str. 3036 Lemesos, Telefon: 357 25 00 2500, Fax: +357 25 00 
2750. Hemsida: http://www.cut.ac.cy/?languageId=1Mediterranean Institute of Gender Studies 

 
Mediterranean Institute of Gender Studies (Cypern) 

 
Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) är en ideell organisation knuten till the University of Nicosia. 
MIGS strävar efter att arbeta för och bidra till det intellektuella och socialpolitiska livet i regionen genom 
att behandla genusfrågor i en tvärvetenskaplig kontext och i samarbete med andra institutioner och organi-
sationer. En viktig fråga för MIGS är olika former av diskriminering av kvinnor och man arbetar för att för-
hindra och motverka sådan diskriminering genom forskning, opinionsbildning och lobbyverksamhet samt 
genom att anordna utbildningar, konferenser och andra aktiviteter. 
 
Kontaktuppgifter: 46 Makedonitissas Avenue, Box 24005, Nicosia 1703, Telefon:+ 357 22 351274/76 (ext. 115) Fax:+ 357 22 
353682, E-post: info@medinstgenderstudies.org 

 
ŠKUC (Slovenien) 

 
ŠKUC grundades år 1972 och är en av de ledande icke-statliga organisationerna som arbetar för och bidrar till 
kulturell och konstnärlig aktivitet i Slovenien.  Under de senaste åren har verksamheten inom ŠKUC expande-
rat till att beröra flertalet områden. T.ex. erbjuder man numera rådgivning och stöd för unga personer, man 
erbjuder olika former av utbildningar, man driver ett eget bibliotek och bedriver forskning inom sociala 
frågor, hälsa, sociologi och humanism. ŠKUC anses numera vara en sammanslutning som arbetar i allmän-
hetens intresse inom området hälso- och sjukvård. ŠKUC finanserias av olika departement, Europeiska 
kommissionen, kommunerna och övriga bidragsgivare.  

SKUC verksamhet bedrivs inom åtta oberoende avdelningar som alla är engagerade i olika forskningsprojekt. Ett ex-
empel är avdelningen ”Lika Möjligheter” som är involverad i aktuellt projekt. 

 
Kontaktuppgifter: Društvo ŠKUC, p.p. 572, SI - 1000 Ljubljana, Telefon/Fax: +386 1 430 35 30, E-post: info@skuc.org, Hemsida: www.skuc.org 

 
The Institute of Conflict Research (Österrike) 

 
The Institute of Conflict Research [Institut für Konfliktforschung – IKF] grundades år 1976 och är ett oberoende 
och ideellt forskningsinstitut. Vid grundandet var syftet att bedriva forskning rörande politiska och sociala 
konflikter i en tvärvetenskaplig kontext och på detta sätt generera möjliga lösningar genom vägledning vid 
politiskt beslutsfattande. Detta syfte och denna verksamhet möjliggörs genom forskning. Institutets huvudsak-
liga forskningsområden är forskning rörande demokrati, klyftor mellan politik och samhälle, säkerhet samt 
historisk samhällsforskning. IFK samarbetar med andra forskningsorganisationer och institut inom dessa om-
råden, både nationellt och internationellt. Forskningsarbetet sammanfattas i årliga rapporter. Information om 
institutets forskningsprojekt och individuella rapporter kan nås via institutets hemsida (www.ikf.ac.at). Kon-
fliktforschung (förlag Braumüller) är en tvärvetenskaplig publikationsserie som ges ut av IKF. 

 
Kontaktuppgifter: Lisztstraße 3, (Am Heumarkt 33),A-1030 Wien, Telefon: + 43 1 713 16 40, Fax: + 43 1 713 99 30, E-post: insti-
tute@ikf.ac.at 

 
Stockholms universitet (Sverige) 

 
Sedan år 1878 har Stockholms universitet präglats av öppenhet och innovation. Det moderna universitetet är 
med sin mångkulturella miljö ett av världens 100 bästa akademiska lärosäten. Vid universitetet studerar mer än 
60 000 studenter och det arbetar mer än 5 000 lärare, forskare och professorer inom områdena naturveten-
skap, humaniora och samhällsvetenskap. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet påbörjade sin verksamhet 
år 1907 och är idag den största fakulteten i landet. Juridiska fakulteten har en institution, den Juridiska institut-
ionen. Vid denna institution läser varje år mellan 2 500 och 4 000 studenter och på institutionen arbetar över 
100 lärare och 30 professorer. 
 
Kontaktuppgifter: Stockholms Universitet, Juridiska institutionen, 106 91 Stockholm, Besöksadress: Universitetsvägen 10 C, 106 91 Stockholm, 
Telefon (vxl): + 46 (0) 8 16 20 00; Hemsida: www.jurinst.su.se 
 
 
Rutgers WPF (Nederländerna) 

 
Rutgers WPF är ett expertcentrum som arbetar med frågor rörande sexuell och reproduktiv hälsa och rättighet-
er knutna till dessa områden. Verksamheten genomförs huvudsakligen i Nederländerna, Afrika, Asien och Syda-
merika. Syftet är att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och lyfta rättigheter knutna till dessa områden i hela 
världen. Rutgers WPF erbjuder även stöd till organisationer och professionella i deras arbete. 
 

Kontaktuppgifter: Rutgers WPF Postbus/P.O. Box 90223506 GA Utrecht, Nederländerna, Oudenoord 176-1783513 EV Utrecht, Nederländerna,  
Telefon: + 31 (0)30 231 34 31, E-post: i.vanwesenbeeck@rutgerswpf.nl, Hemsida: www.rutgerswpf.nl 

 
 

Laboratory of Health and Road Safety (LaHeRS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commun-AID 
 
Att öka möjligheterna för utlandsfödda kvinnor verksamma inom hus-
hållsnära tjänster att agera vid utsatthet för våld med hjälp av samhälls-
förankrade insatser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med finansiellt stöd av Europeiska kommissionen, DAPHNE III programmet 

 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
& Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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Bakgrund och information om projektet 

 
Utlandsfödda kvinnor verksamma inom hushållsnära tjänster är en särskilt sårbar grupp eftersom 
dessa kvinnor ofta saknar reella möjligheter att skydda sig mot olika former av kränkande be-
handling. Detta beror ofta på begränsade språkkunskaper, begränsad kunskap om nationell lag-
stiftning, begränsade valmöjligheter på arbetsmarknaden och en begränsad kunskap om rättighet-
er. Många kvinnor verksamma inom hushållsnära tjänster uttrycker att de inte har något annat val 
än att acceptera kränkande behandling och trakasserier eftersom de annars kan riskera att t.ex. 
förlora sitt uppehållstillstånd och sin inkomst. Flera internationella organisationer har lyft dessa 
kvinnors situation och framhållit vikten av att utveckla särskilda skyddsåtgärder riktade mot 
denna grupp liksom vikten av en samhällelig kompetensutveckling för att bättre kunna bemöta 
kvinnornas specifika behov. The Technological Educational Institute of Crete (Grekland) har er-
hållit finansiering inom ramen för Europeiska Kommissionens DAPHNE III program för forsk-
ningsprojektet ”Att öka möjligheterna för utlandsfödda kvinnor verksamma inom hushållsnära 
tjänster att agera vid utsatthet för våld med hjälp av samhällsförankrade insatser (Commun-
AID)”. Åtta organisationer från sex av EU:s medlemsländer ingår i projektet och består av in-
stitutioner för högre utbildning och icke-statliga organisationer. Länder med störst andel utlands-
födda invånare och störst andel utlandsfödda personer verksamma inom hushållsnära tjänster 
valdes ut i Syd-, Central- och Nordeuropa. De organisationer som ingår i projektet är: The Insti-
tute of Conflict Research (Österrike); Cyprus University of Technology (Cypern); The Mediter-
ranean Institute of Gender Studies (Cypern); TEI Crete (Grekland); Association of Women 
Members Associations of Heraklion Prefecture (Grekland); Rutgers WPF (Nederländerna); 
ŠKUC (Slovenien); och Stockholms universitet (Sverige). 

 
  Syfte 
 

 
Projektets huvudsakliga syfte är att öka möjligheterna för utlandsfödda kvinnor verksamma inom 
hushållsnära tjänster att agera vid utsatthet för sexuellt våld med hjälp av samhällsförankrade 
insatser. Projektet syftar även till att öka medvetenheten bland både kvinnorna och de profess-
ionella som möter dessa kvinnor samt utveckla ett utbildningsprogram för dessa grupper. 

 

 
Målsättningar 

 
Projektets huvudsakliga målsättningar är att:  

– Uppmärksamma och beskriva sexuellt våld mot utlandsfödda kvinnor verksamma inom hus-
hållsnära tjänster och utvärdera offrens behov; 

– Kartlägga tillgängliga samhällsresurser, insatser och strategier som riktar sig mot utsatta kvinnor 
verksamma inom hushållsnära tjänster;

 
 
 

– Skapa ett språkligt och kulturellt anpassat verktyg för att hjälpa utlandsfödda kvinnor verksamma 
inom hushållsnära tjänster som utsatts för sexuellt våld; 

– Samla en grupp professionella som kan administrera och utveckla utbildningar och långsiktiga utveckl-
ingsstrategier; 

– Öka kvinnornas medvetenhet om sina rättigheter samt öka deras möjligheter att agera vid utsatthet 
för sexuellt våld.  

 
 
 
Aktiviteter 
 

Projektets aktiviteter består av att: 
 
- Eftersöka empiriskt stöd för förekomsten av sexuellt våld mot utlandsfödda kvinnor verksamma inom 

hushållsnära tjänster. I detta ingår även att utvärdera utsatta kvinnors behov samt sammanställa såväl 
nationell som internationell forskning och litteratur på området; 
 

- Kartlägga tillgängliga samhällsresurser för att identifiera politiska initiativ och insatser riktade mot ut-
landsfödda kvinnor verksamma inom hushållsnära tjänster som utsatts för sexuellt våld; 

 
- Utveckla ett kulturellt och språkligt anpassat webbaserat verktyg till stöd för utsatta kvinnor; 

 
- Utveckla och implementera en utbildning för utbildare som ska spridas bland relevanta samhällsaktörer i 

samtliga projektmedlemsländer; 
 

- På olika sätt sprida projektets resultat. 
 
 

 

En presentation av projektkordinatorn 
 

Technological Educational Institute of Crete, Grekland 
 

The Laboratory of Health and Road Safety- LaHeRS (http://lahers.seyp.tei-crete.gr/) 
är knuten till Institutionen för Socialt Arbete vid Technological Educational Insti-
tute of Crete, Grekland (TEI of Crete- www.teicrete.gr). LaHeRS främjar forskning 
och insatser inom områdena social hälsa och folkhälsa. De huvudsakliga forskningsområ-
dena berör våld inom familjen och annat mellanmänskligt våld, utsatta gruppers behov och 
sociala determinanter rörande hälsa och körförmåga. Förutom att bedriva grundforskning 
inom flertalet områden utvecklar även LaHeRS forskningsförslag inom ramen för såväl 
nationella som europeiska finansieringssystem, främjar nationella och internationella sam-
arbeten, utformar och genomför samhälleliga insatser samt utvecklar vetenskapliga verk-
tyg och vetenskapligt material som kan användas i högre utbildning eller av offentliga orga-
nisationer.  LaHeRS arbetar även med högriskbeteenden, med ett särskilt fokus på bety-
delsen av livsstilsfaktorer. LaHeRS har som organisation lång erfarenhet av forskningspro-
jekt finansierade av statliga medel såsom Archimedes I (www.teicrete.gr/archimedes) 
och Archimedes III samt av forskningsprojekt finansierade av Genomförandeor-
ganet för hälso- och konsumentfrågor (EAHC) inom ramen för Health Pro-
gramme (YSAV 2009-12-22/http://ysav.rutgerswpf.org/y-sav), Leonardo  Da 
Vinci/Partnerships (LdV “LLP-LdV- TOI-2007-TR-008”), Generaldirektoratet för 
transport och rörlighet/DG-MOVE (MOVE/C4/SUB/2011-294/SI2.628846/REHA-
BIL-AID), Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och 
DAPHNE III programmet, såsom COMMUN-AID (JUST/2011-2012/-
DAP/AG/3272) och  WOMPOWER (JUST/2011-2012/DAP/AG/3008). Organisat-
ionen deltar även i ERASMUS programmet för livslångt lärande (Intensive Program-
mes 2012 (IP)/ International Education for Training Traffic Accident Reconstruct-
ion Specialists) och är också medlem i flertalet Europeiska nätverk som finansierar pro-
gram så som COST/357 PROHELMET (http://archives.cost.eu/action357/) och 
COST “TU1101” (http://www.cost.eu/domains _actions/tud/ Actions/TU1101). En 
större del av organisationens arbete publiceras i etablerade internationella vetenskapliga tidskrifter 
(som t.ex. Social Sciences Citation, Scopus, Medline). 
 

 
Kontaktuppgifter: ΤΕΙ of Crete, Estayromenos 71004 Heraklion, Kreta, Mailbox: 1939 
Telefon: + 30.2810.379516, Fax:+30.2810.251147, E-post: jchlia@staff.teicrete.gr  
Hemsida: http://lahers.seyp.teicrete.gr 
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