
 

 

 

 

 

   

Το γραφείο του Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung στην Αθήνα σας προσκαλεί σε  

 

Διαδικτυακή Συζήτηση 

 

Η σεξουαλική παρενόχληση στην τοπική αυτοδιοίκηση  

και στα πολιτικά κόμματα.  

Από την αναγνώριση προς την δημιουργία μηχανισμών για την 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στην εποχή του #MeToo 

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021, 19:00 – 21:00 

 

Από τον Νοέμβριο 2019, το γραφείο Αθήνας του Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 

εφαρμόζει το πρόγραμμα «Γυναίκες στην Πολιτική» για την ενδυνάμωση των γυναικών στην 

Ελλάδα που είναι ενεργές στην πολιτική. Φέτος το δίκτυο των γυναικών έχει εργαστεί πάνω στο 

θέμα του #MeToo και πώς να καταπολεμηθεί αυτή η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτικών κομμάτων. Σε συνεργασία με 

εμπειρογνώμονες από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες το δίκτυο προτείνει συγκεκριμένους 

μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στις διάφορες μορφές της 

και να εφαρμόσει την υπάρχουσα νομοθεσία στην Ελλάδα. Ο σκοπός της δημόσιας 

εκδήλωσης είναι να μάθουμε για καλές πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να 

συζητήσουμε για τους μηχανισμούς και τις πολιτικές που θα μπορούσαν να συγκροτηθούν για 

την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

των πολιτικών κομμάτων. 

Στην συζήτησή μας θα επιθυμούσαμε να επικεντρωθούμε στα παρακάτω θέματα: 

• Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ισότητας των φύλων και της σεξουαλικής παρενόχλησης; 

• Μπορούμε να βασιστούμε στην νομοθεσία, στους κανόνες και στους μηχανισμούς 

επιβολής; Ποιες καλές πρακτικές θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε; 

• Ποια η γνώμη σας για το θέμα της δημόσιας αντιμετώπισης του θέματος της 

σεξουαλικής παρενόχλησης στο κόμμα σας/στην οργάνωσή σας και της εσωτερικής 

σύγκρουσης αν πρέπει να μιλήσετε ή να παραμείνετε σιωπηλές από αφοσίωση στο 

κόμμα; 

• Ποιες είναι οι καλές πρακτικές που σχετίζονται με πολιτικές πρόληψης και τα βήματα 

προς την οικοδόμηση μιας κουλτούρας αλλαγής για την πρόληψη και της εξάλειψη της 

βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης. 

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλώ πατήστε το παρακάτω λινκ: 

https://zoom.us/meeting/register/tJIscu2sqTwiE9BuC4F2EyCnbvSnM8NC72HD 

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα λάβετε ένα email με πληροφορίες  

σχετικά με την εκδήλωση. 

https://zoom.us/meeting/register/tJIscu2sqTwiE9BuC4F2EyCnbvSnM8NC72HD


 

 

 

 

 

 

 

 

• Διαδικασίες παραπόνων: Ποια είναι η γνώμη σας για τους τυπικούς και άτυπους 

μηχανισμούς; Ποιοι είναι περισσότερο βοηθητικοί και με ποιο τρόπο; 

• Ποια είναι η γνώμη σας για τις κυρώσεις και μέτρα πειθαρχίας: Πως εφαρμόζονται; 

Είναι αποτελεσματικά; 

 

 

 

19.00  Καλωσόρισμα  

Arne Schildberg, FES Αθήνα, Διευθυντής 

19.10 Εισαγωγή και προτάσεις για δράση 

Βασιλική Κατριβάνου, συντονίστρια 

 

* * * 

19.20 Ομιλίες 

Carolina Gustafsson, Πρόεδρος της Γυναικείας Οργάνωσης του Vänsterpartiet (Το 

Αριστερό Κόμμα), Σουηδία 

19.30 Gaby Bischoff, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SPD), Μέλος της Ομάδας της 

Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο (TBC) 

19.40 Μαρία Στρατηγάκη, Αν. Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο,  

πρ. Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων 

 

19.50 Αγγελική Παπάζογλου, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Κηφισιάς, Μέλος Επιτροπής 

Ισότητας της ΚΕΔΕ, πρ. Συντονίστρια του Τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής/Φύλου του 

ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.  

 

Συζήτηση 

Συντονίστριa: Βασιλική Κατριβάνου 

[Η Βασιλική Κατριβάνου συντονίζει το πρόγραμμα FES «Γυναίκες στην Πολιτική»] 

* * * 

 

 

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία Αγγλικά – Ελληνικά. 

Η εκδήλωση θα μαγνητοσκοπηθεί. 


