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Ενημερωτικό σημείωμα

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ -Η αναγκαιότητα δημιουργίας χώρων εργασίας
με ισότητα και πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας όλων είναι ο τίτλος του σεμιναρίου που

διοργανώνει η

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ μόνον για το προσωπικό του ΑΠΘ (όλων των κατηγοριών) την Τετάρτη
14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9:00 στον Πύργο της Παιδαγωγικής.

Η πρωτοβουλία μας αυτή στοχεύει στη συνέχιση ενός δημιουργικού και γόνιμου διαλόγου καθώς και πλαισίου
ευαισθητοποίησης για τα θέματα της σεξουαλικής παρενόχλησης σε χώρους εργασίας και σε εκπαιδευτικά
ιδρύματα

στην

Ελλάδα.

Το

σεμινάριο

αυτό

στο

ΑΠΘ

είναι

συνέχεια

ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης.

προηγούμενων

εκδηλώσεων

Οι πρώτες εκδηλώσεις με το

γενικό τίτλο ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ πραγματοποιήθηκαν στις 6-8
Μαρτίου 2012 με πρωτοβουλία της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής και ανέδειξαν την ανάγκη
θεσμοθέτησης πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου στα Α.Ε.Ι. Έγινε πρόταση για σύσταση
ενός «Γραφείου Πολιτικής για τη Σεξουαλική Παρενόχληση» που θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Στην
αρμοδιότητά του θα είναι το «Παρατηρητήριο» για τη σεξουαλική παρενόχληση και τις άλλες μορφές έμφυλης βίας
στον χώρο εργασίας και η σύνταξη της σχετικής Γραπτής οδηγίας για το ΑΠΘ. Στη συνέχεια, διοργανώθηκαν
εκδηλώσεις με τον ίδιο γενικό τίτλο στις 28-31 Μαρτίου 2016 από την Επιτροπή Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ.

Οι σεξουαλικά παρενοχλητικές συμπεριφορές –τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο χώρο– προκαλούν
προσβολή της προσωπικότητας του ατόμου που τις υφίσταται (κατά πλειονότητα των γυναικών), και σε ορισμένες
περιπτώσεις, μπορεί να είναι επικίνδυνες τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε σωματικό επίπεδο. Είναι
συμπεριφορές ανεπιθύμητες, μη αποδεκτές που δημιουργούν εχθρικά, εκφοβιστικά, εξευτελιστικά, ταπεινωτικά ή
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και επιθετικά περιβάλλοντα, καθώς επιδρούν όχι μόνον στα άτομα που τις υφίστανται αλλά και στο περιβάλλον στο
οποίο λαμβάνουν χώρα. Δεδομένης της διάστασης που έχει λάβει το φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο, τον
τελευταίο χρόνο, είναι σημαντικό ότι στο ΑΠΘ έχουμε ανοίξει ήδη τη συζήτηση για την αποτελεσματική πρόληψη
και αντιμετώπισή του. Αν προχωρήσει το ΑΠΘ στη θεσμοθέτηση πολιτικών για την καταπολέμηση της
σεξουαλικής παρενόχλησης, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και για άλλους φορείς.
Αυτό είναι σημαντικό γιατί η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
προς την κατεύθυνση αυτή, αποτελεί ουσιώδες έναυσμα για τη δημιουργία εργασιακών, εκπαιδευτικών και
ευρύτερα κοινωνικών συνθηκών που θα σέβονται την αξιοπρέπεια όλων και θα προωθούν την ισότητα των φύλων,
προκειμένου τέτοιες πράξεις βίας και διακρίσεων να μην εμποδίζουν την πλήρη απόλαυση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων τους.

Χρειάζεται να γίνει συστηματική και πολυεπίπεδη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός κλίματος μη ανεκτικού στην
παρενόχληση στα Α.Ε.Ι. Προφανώς, η εφαρμογή πολιτικής για την αντιμετώπιση της ετεροσεξιστικής
παρενόχλησης θα είναι ένας μακρύς και διαρκής αγώνας στο πανεπιστήμιο -όχι μόνον για το ίδιο το ζήτημα, αλλά
και ευρύτερα, για την καταπολέμηση του σεξισμού. Χρειάζεται κινητοποίηση και συστράτευση όλων.

Συμπερασματικά
Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ καλεί το προσωπικό του ΑΠΘ στο σεμινάριο αυτό που –πέρα από την
ενημέρωση –θα μας δώσει τη δυνατότητα να συζητήσουμε για τους παράγοντες που συντείνουν στη συνέχιση της
σεξουαλικής παρενόχλησης, να βρούμε κοινές λύσεις, να διερωτηθούμε για θέματα που μας προβληματίζουν στον
εργασιακό μας χώρο και πολλές φορές δεν τολμούμε δημόσια να μοιραστούμε. Δράσεις, όπως αυτό το σεμινάριο,
συμβάλουν στην πρόληψη του φαινομένου και μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά στη δημιουργία ενός
εργασιακού και ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που θα σέβεται τις ανθρώπινες σχέσεις, ενός περιβάλλοντος
ισότητα και πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας όλων και ‘’καθαρού’’

με

από κάθε μορφή ετεροσεξιστικής

παρενόχλησης.

Φιλικά
Δήμητρα Κογκίδου
Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ και πρόεδρος της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ
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