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Understanding and addressing
youth sexual coercion and 
violence as a threat to young 
people's sexual health in Europe
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ένα καινούριο Ευρωπαϊκό έργο (EU
Health Programme), στο οποίο συμμετέχει
το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφά-
λειας (ΕΥΟΑ) του Τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης, εγκρίθηκε πρό-
σφατα για χρηματοδότηση από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από
χρηματοδοτικό πλαίσιο της Executive
Agency for Health and Consumers
(EAHC). Στο συνεργατικό αυτό έργο διάρ-
κειας 3 ετών, συμμετέχουν εκτός από
την Ελλάδα 6 επιπλέον Ευρωπαϊκές
χώρες, με συντονίστρια χώρα την
Ολλανδία. Σκοπός του έργου
αυτού, είναι η προαγωγή της σε-
ξουαλικής υγείας των νέων σε όλη
την Ευρώπη και η καταπολέμηση της
σεξουαλικής βίας και επιθετικότη-
τας. Ανάμεσα στους στρατηγικούς
στόχους του έργου, είναι να
εδραιώσει τη διακρατική και
διεπιστημονική συνεργασία,
να ενισχύσει τη γνωστική βάση
για τη σεξουαλική επιθετικότητα
στους νέους και να αναπτύξει ένα
Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης, προσαρμο-
σμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες των Ευρω-
παϊκών χωρών. 

Ο βασικός προβληματισμός που οδή-
γησε στην Ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία
έγκειται στην υψηλή συχνότητα σεξουαλι-
κής βίας που εντοπίζεται ανάμεσα στους
νέους ανθρώπους σε πολλές χώρες της
Ευρώπης, στην αύξηση της νοσηρότητας

που προκύπτει από την σεξουαλική κακο-
ποίηση των νέων και στις υψηλές εθνικές
δαπάνες για τους τομείς της υγείας και της
δημόσιας τάξης. Ενώ, έχουν διαμορφωθεί
δείκτες για την παρακολούθηση προβλη-
μάτων που αφορούν την αναπαραγωγική
υγεία και γονιμότητα των νέων. Σε πολλές
χώρες, η σεξουαλική βία και επιθετικότητα
στους νέους εξακολουθεί να δηλώνεται ελ-
λιπώς, να παραμελείται ερευνητικά και να

περιλαμβάνεται πλημμελώς σε επί-
πεδο Ευρωπαϊκών πολιτικών. 

Το συνεργατικό αυτό έργο, θα
υλοποιηθεί μέσα από επτά αυτό-
νομα πακέτα εργασίας. Ανάμεσα

στις κύριες δράσεις που προβλέπο-
νται από το έργο, είναι η συγκρότηση

ενός Δικτύου Εμπειρογνωμόνων, το
οποίο θα εξασφαλίζει τη συμμε-

τοχή πολλών Ευρωπαϊκών
χωρών και θα συνεισφέρει στη
δημιουργία της γνωστικής

βάσης του έργου. Στο Δίκτυο
αυτό θα συμμετέχουν επιστήμο-

νες, πολιτικοί, επαγγελματίες υγείας
και άλλοι κοινωνικοί εταίροι που ασχολού-
νται με το ειδικό αντικείμενο του έργου, με
στόχο την ανάπτυξη εποικοδομητικού δια-
λόγου και συνεργασίας στην περιοχή ευθύ-
νης του κάθε συμμετέχοντα. Το Εργαστήριο
Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (ΕΥΟΑ), έχει
ήδη εξασφαλίσει αξιόλογες συνεργασίες
στην Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα, με
φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο
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της σεξουαλικής βίας και της κακοποίησης
γενικότερα (π.χ. ξενώνες κακοποιη-
μένης γυναίκας, ΜΚΟ για την πρό-
ληψη της σεξουαλικής κακοποίη-
σης, Ενώσεις Νεολαίας), με τους
οποίους θα συνεργαστούν για να
εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε
αυτό το Ευρωπαϊκό Δίκτυο.      

Μια επιπλέον δράση που προ-
βλέπει το έργο, είναι η ανάπτυξη
και η πιλοτική δοκιμασία Σταθμι-
σμένων Δεικτών (Standard Set of
Indicators - SSI) και ενός Ενιαίου
Συστήματος Συλλογής Δεδομένων
(Standard System of Data Collec-
tion - SSDC) που αφορούν στη σε-
ξουαλική βία και επιθετικότητα
στους νέους. Μικρής κλίμακας
έρευνες θα διενεργηθούν για να
δοκιμάσουν πιλοτικά τους νέους
δείκτες, ιδιαίτερα σε χώρες που δε
διαθέτουν επαρκή δεδομένα. Η
δράση αυτή, θα συμβάλει στην πιο
αποτελεσματική παρακολούθηση
του φαινομένου σε Ευρωπαϊκό επί-
πεδο μέσα από την ανάπτυξη κοι-
νής μεθοδολογίας για τη συλλογή

δεδομένων και τη δημιουργία μιας
τράπεζας πληροφοριών για τη σε-
ξουαλική βία και επιθετικότητα στους
νέους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Μια από τις κυριότερες δράσεις
που περιλαμβάνει το έργο είναι 
η δημιουργία γνωστικής βάσης
(Knowledge Base) για τη σεξουαλική
βία και επιθετικότητα στους νέους,
μέσα από την ανασκόπηση της βι-
βλιογραφικής και αρχειακής πληρο-
φορίας που υπάρχει διαθέσιμη σε
κάθε χώρα για την επιδημιολογία
του φαινομένου, τους παράγοντες
κινδύνου, τις καλές πρακτικές στην
έρευνα, την κλινική φροντίδα και τις
πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπι-
σης του φαινομένου. Η δράση αυτή
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θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην περι-
γραφή της κατάστασης που επικρατεί στην
Ευρώπη μέσα από Εθνικές Εκθέσεις
(Country Reports) που θα συντάξουν και
θα παραδώσουν οι συμμετέχουσες χώρες
στο πλαίσιο του έργου, μεταξύ των οποίων
και το ΕΥΟΑ, για λογαριασμό της Ελλάδας.

Η κριτική αποτίμηση των πληροφοριών
που θα συγκεντρωθούν από τις παραπάνω
δράσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συν-

δυασμό με το συστηματικό διάλογο στο
πλαίσιο του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων,
θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός Ευρω-
παϊκού Σχεδίου Δράσης για την πρόληψη
και αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας
στους νέους. Το Σχέδιο Δράσης, θα λάβει
υπόψη το διαφορετικό επίπεδο πολιτικής
αντιμετώπισης του φαινομένου σε κάθε
χώρα και σε χώρες που βρίσκονται σε
πρώιμο στάδιο θα δρομολογηθούν επι-

σκέψεις εργασίας για την ανάπτυξη διαλό-
γου με τους κοινωνικούς εταίρους. Το Ευ-
ρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης θα τεθεί προς
συζήτηση και θα οριστικοποιηθεί στο πλαί-
σιο ομάδων εργασίας ενός συνεδρίου, που
θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού έργου με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Εμπειρογνωμόνων και άλλων κοι-
νωνικών εταίρων.

Μια σειρά από στρατηγικές διάχυσης θα
ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου
(π.χ. ιστοσελίδα, δημοσιεύσεις, οργάνωση
Ευρωπαϊκού συνεδρίου), για τη διάχυση και
προώθηση των αποτελεσμάτων σε καίριες
ομάδες στόχου (π.χ. νομοθέτες). 

Το συνεργατικό αυτό έργο αναμένεται να
έχει σημαντικό αντίκτυπο για τη χώρα μας
συμβάλλοντας ουσιαστικά σε μια πρώτη
αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης,
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σχετικά με ένα φαινόμενο για το οποίο η
χώρα μας διαθέτει ελλιπή ερευνητικά δε-
δομένα. Επιπλέον, μέσα από το έργο αυτό
η Ελλάδα θα συμμετέχει ενεργά στην ανά-
πτυξη καινοτόμων δράσεων και Ευρωπαϊ-
κών πολιτικών που θα απευθύνονται σε
όλα τα κράτη της Ευρώπης λαμβάνοντας
ωστόσο υπόψη, τις ιδιαίτερες ανάγκες και
προτεραιότητες της χώρας μας και το
βαθμό ετοιμότητάς της να τις εφαρμόσει. 

Το Σεπτέμβριο 2010, πραγματοποιή-
θηκε με επιτυχία στο Λουξεμβούργο η
προκαταρκτική συνάντηση των εταίρων

του Ευρωπαϊκού έργου με εκπροσώπηση
του ΕΥΟΑ από την κ. Παπαδακάκη Μ., Ερ-
γαστηριακή συνεργάτιδα του Τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας και μέλος της επιστη-
μονικής ομάδας του έργου. Στη συνάντηση
αυτή, τέθηκαν οι βάσεις για τη συνέχιση
του έργου και λήφθηκαν σημαντικές απο-
φάσεις σχετικά με τη μεθοδολογία επίτευ-
ξης των επιμέρους στόχων του. Την
επιστημονική ευθύνη του έργου, έχει ο
δ/ντής του ΕΥΟΑ κ. Χλιαουτάκης Ιωάννης,
καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Εργα-

σίας και δ/ντής της Σχολής Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας, ενώ την ερευνητική
ομάδα του έργου στελεχώνουν αξιόλογοι
επιστήμονες και ακαδημαϊκοί με διαφορε-
τικά επιστημονικά αντικείμενα που διατη-
ρούν προηγούμενη συνεργασία με το
ΕΥΟΑ. 
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