
Έμφυλη Βία

ΟΔΗΓΟΣ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ

Τι είναι
Πώς να βοηθήσεις



Τι είναι...

Έμφυλη βία (Gender-based violence - GBV) είναι η βία που
απευθύνεται σε ένα άτομο με βάση το βιολογικό του φύλο

ή την ταυτότητα φύλου του.

τα ανατομικά - βιολογικά
χαρακτηριστικά που

αποδίδονται στη
γέννηση.

οι κοινωνικοί ρόλοι που
βασίζονται στο βιολογικό
φύλο ή στην προσωπική

εικόνα που έχει ένα άτομο
για τον εαυτό του

(ταυτότητα φύλου).

"gender"

"sex"

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85


την σεξουαλική βία

Ποιους αφορά;

τη βία ενάντια στις γυναίκες και τα κορίτσια

τη βία ενάντια
μελών της

ΛΟΑΤΚΙ/LGBTQI+
κοινότητας

τη βία ενάντια ερωτικού συντρόφου

τη δομική βία

τη βία ενάντια στα άτομα που δεν
ανταποκρίνονται στερεοτυπικά
στον ρόλο του κοινωνικού τους

φύλου



Σωματική & σεξουαλική 

Οι μορφές της

Λεκτική, συναισθηματική &
ψυχολογική κακοποίηση

Απειλές & Εξαναγκασμός

Οικονομική & εκπαιδευτική
στέρηση



Γνώριζες ότι...

Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να
απολυθούν, να είναι θύματα

σεξουαλικής βίας και να επηρεαστεί
αρνητικά η ζωή τους από τις
επιδεινώμενες κοινωνικές,

οικονομικές και πολιτικές
ανισότητες.

 

γυναίκες έχει βιώσει
ψυχολογική βία από τον

σύντροφό της

γυναίκες έχει παρενοχληθεί
σεξουαλικά στο χώρο εργασίας της 

γυναίκες έχει βιώσει stalking

γυναίκες χάνουν τη ζωή
τους κάθε εβδομάδα,

λόγω της
ενδοοικογενειακής βίας

1 στις 21 στις 2

1 στις 31 στις 3

1 στις 51 στις 5

5050



Υποψιάζεσαι κάτι;

Σε ένα ασφαλές περιβάλλον δείξε
στο θύμα ότι ανησυχείς και
επισήμανέ του ότι μπορεί να σου
μιλήσει όποτε το θελήσει.

Είναι σημαντικό να αποπνέεις
ηρεμία και εχεμύθεια.

Απόφυγε να κάνεις ερωτήσεις
που ξεκινούν με το "γιατί".

Συνέχισε την επικοινωνία μαζί με το άτομο ακόμη και
αφού έχει μοιραστεί μαζί σου την ιστορία της/του.

 

Είναι σημαντικό να νιώσει ότι έχει έναν άνθρωπο που
νοιάζεται και θα είναι στο πλευρό της/του. 



Υποψιάζεσαι κάτι;

Κατάγγειλε στις αρμόδιες
αρχές τα γεγονότα.

Συμβουλέψου έναν ειδικό
αν το θύμα δεν θέλει να
κάνετε καταγγελία.



Τι μπορείς να πεις;

"Είμαι εδώ
για 'σένα!"

"Πιστεύω σε 'σένα!" "Μπορείς να μου

μιλήσεις για

οτιδήποτε σε

απασχολεί!"

"Χαίρομαι που μου

μίλησες!"

"Πώς θα ήθελες
 να σε βοηθήσω;"

"Τι μπορώ να κάνω για
σένα;"



Χρειάζεσαι στήριξη;

Αγκάλιασε τον εαυτό σου! Να είσαι
περήφανος/η που είσαι ό,τι είσαι.

Κάθε φορά που φοβάσαι, να θυμάσαι:
 Δεν σου αξίζει η βία και υπάρχουν άνθρωποι
που θέλουν να σε στηρίξουν να απαλλαγείς από

αυτήν.

Μπορείς να μιλήσεις με έναν εξειδικευμένο
σύμβουλο ψυχικής υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείς να επισκεφτείς τη σελίδα του

traumahelp.gr

http://traumahelp.gr/


Τηλεφωνικές Γραμμές Υποστήριξης

Κάλεσε στην Αστυνομία (100)

Επικοινώνησε με την επιστημονική ομάδα
 της εκστρατείας "Γίνε Άνθρωπος" 

στο 215 215 1011 (CSI Institute)
ή στείλε μας email (μπορείς και ανώνυμα) στο

info@gineanthropos.gr



Μπορείς να καλέσεις στη Γραμμή Άμεσης
Κοινωνικής Βοήθειας στο 197

Μπορείς να καλέσεις στη Γραμμή
Ψυχολογικής Στήριξης 
"Δίπλα Σου" στο 11528 

Τηλεφωνικές Γραμμές Υποστήριξης


