∆ιαφυλάσσοντας τις Συντροφικές Εφηβικές Σχέσεις
(∆ΣΕΣ): Σύνδεση του πλαισίου και των κινδύνων
που υπάρχουν στο διαδίκτυο και έξω από αυτό
Ενηµερωτικό έγγραφο 1: Ευαισθητοποίηση
πολιτικών και πρακτικών στην Ευρώπη σχετικά µε
τις εφηβικές συντροφικές σχέσεις και τις νέες
τεχνολογίες
Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα DAPHNE III της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Το παρόν ενηµερωτικό έγγραφο του ∆ΣΕΣ έχει την πρόθεση να χαρτογραφήσει τις
σχετικές πολιτικές, πρακτικές και γνώσεις σχετικά µε τη διαπροσωπική βία και
κακοποίηση (∆ΒΚ) στις εφηβικές συντροφικές σχέσεις, σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες.
Κάθε εταίρος στο πρόγραµµα ∆ΣΕΣ – Αγγλία, Νορβηγία, Κύπρος, Βουλγαρία και
Ιταλία – έχει συγκαλέσει σε δύο διαφορετικές φάσεις εθνική οµάδα ειδικών για να
καταγράψουν τι είναι γνωστό σχετικά µε τη ∆ΒΚ στις σχέσεις νέων ανθρώπων σε
κάθε χώρα, καθώς και τις σχετικές εξελίξεις στις εφαρµοζόµενες πολιτικές και
πρακτικές. Τα σηµαντικότερα ευρήµατα είναι:
•
•
•
•
•

Η έννοια του εκφοβισµού/διαδικτυακού εκφοβισµού χρησιµοποιείται ως
έννοια η οποία περιλαµβάνει όλες τις µορφές βίας και επιθετικότητας
εναντίον των παιδιών.
Το ζήτηµα της εφηβικής ∆ΒΚ, στο διαδίκτυο και εκτός, απουσιάζει ή
αναγνωρίζεται σε περιορισµένο βαθµό από τη νοµοθεσία, τις
εφαρµοζόµενες πολιτικές και τα σχέδια δράσης.
Υπάρχει χαµηλή συνείδηση της εφηβικής ∆ΒΚ, τόσο ανάµεσα στους
νέους ανθρώπους όσο και στους/στις επαγγελµατίες.
Σε όλες τις χώρες προσφέρεται εκπαίδευση για επαγγελµατίες και
νέους/-ες, αλλά είναι συνήθως περιστασιακή και δεν γίνεται σε
συστηµατική και µόνιµη βάση.
Ο βαθµός στον οποίο αναγνωρίζεται ο ρόλος του κοινωνικού φύλου
στις πολιτικές/πρακτικές πρόληψης και παρέµβασης για την ∆ΒΚ στις
εφηβικές σχέσεις διαφέρει πολύ ανάµεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που
συµµετείχαν στη µελέτη αυτή.
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ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο στόχος του προγράµµατος ∆ΣΕΣ ήταν να καταγράψει τις εµπειρίες των ίδιων των
νέων ανθρώπων από µορφές διαπροσωπικής βίας και κακοποίησης (∆ΒΚ) στο
διαδίκτυο ή πρόσωπο µε πρόσωπο, σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία,
Κύπρο, Αγγλία, Ιταλία και Νορβηγία (βλ. www.stiritup.eu). Οι συγκεκριµένοι στόχοι
ήταν η διερεύνηση:
•
•
•
•
•
•

της συχνότητας περιστατικών, διαδικτυακών και µη, µορφών σωµατικής,
συναισθηµατικής και σεξουαλικής ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων
της αποστολής και της λήψης σεξουαλικών εικόνων ανάµεσα σε ερωτικούς
συντρόφους
των υποκειµενικών συνεπειών
των σχετικών παραγόντων κινδύνου και προστασίας
της αναζήτησης βοήθειας
των εµπειριών και των απόψεων των νέων ανθρώπων σχετικά µε το τι θα
µπορούσε να βοηθήσει.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Το ∆ΣΕΣ βασίστηκε σε µια προσέγγιση µικτής µεθόδου τεσσάρων σταδίων:
•
•
•
•

Στάδιο 1: Ειδικά εργαστήρια για να χαρτογραφηθούν οι πολιτικές και οι
πρακτικές στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες.
Στάδιο 2: Σχολική έρευνα σε 4.500 νέους ανθρώπους ηλικίας 14-17 ετών.
Στάδιο 3: Συνεντεύξεις µε 100 νέους ανθρώπους.
Στάδιο 4: ∆ηµιουργία ενός διαδικτυακού τόπου µε εφαρµογές για νέους
(www.stiritapp)

Σε κάθε χώρα συγκροτήθηκε µια συµβουλευτική οµάδα νέων για να σχολιάσει όλες
τις πλευρές της µελέτης.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Έννοιες και ορισµοί
Στην Αγγλία, οι ειδικοί έχουν καταγράψει διαµετρικά αντίθετες λογικές σχετικά µε τη
∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων («κλείστε τους µέσα», «παιδιά είναι»), που
παρουσιάζουν τα παιδιά σαν «αγγελούδια» ή σαν «σατανάδες». Τα ΜΜΕ µπορούν
να συµβάλουν στην αντίληψη του κοινού ότι η κακοποίηση και ο εκφοβισµός στο
διαδίκτυο είναι φαινόµενα πιο διαδεδοµένα απ’ ό,τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα.
Τα σχολεία µπορεί να χαρακτηρίζουν τη διαδικτυακή ∆ΒΚ σαν εκφοβισµό επειδή
γνωρίζουν αυτό τον ορισµό και έχουν πολιτικές για τη διαχείριση του εκφοβισµού,
αλλά οι νέοι/-ες µπορεί να µην το βλέπουν µε τον ίδιο τρόπο. Ορισµένες
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συµπεριφορές, όπως η αρχική ανταλλαγή σεξουαλικών εικόνων µε τον/τη σύντροφο
µπορεί να θεωρούνται συναινετικές από τα θύµατα και έτσι να µην ορίζουν την
ευρύτερη διανοµή τέτοιων εικόνων ως εκφοβισµό ή κακοποίηση.
Μια ακόµα διαφορά στους ορισµούς αφορά το αν κάποιες εικόνες ή δραστηριότητες
κρίνονται εγκληµατικές ή όχι και, όπως αναφέρεται πιο κάτω, το πεδίο αυτό
χαρακτηρίζεται από απουσία νοµοθεσίας. Οι ειδικοί που συµµετέχουν στις
διαβουλεύσεις δεν ήταν και οι ίδιοι βέβαιοι ποιες πλευρές της κακοποίησης που
διαπράττεται στο διαδίκτυο ήταν εγκληµατικές και επισηµάνθηκε ότι οι νέοι/-ες δεν
γνωρίζουν τι είναι νόµιµο και τι όχι. Επιπλέον, η αντίληψη των νέων για τη συναίνεση
µπορεί να διαφέρει από αυτή των επαγγελµατιών.
Τα τελευταία χρόνια στη Νορβηγία έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον εκφοβισµό,
ιδίως µέσα από το πρόγραµµα Olweus που είχε µεγάλο αντίκτυπο στα σχολεία της
Νορβηγίας και στην προσέγγισή τους για την αντιµετώπιση ζητηµάτων βίας και
κακοποίησης µεταξύ µαθητών/-ριών. Η αρνητική πλευρά της στάσης αυτής είναι η
τάση να χαρακτηρίζεται εκφοβισµός κάθε αρνητική συµπεριφορά µεταξύ νέων. Η
∆ΒΚ, καθώς και η παιδική κακοποίηση και παραµέληση βρίσκονται στο επίκεντρο
της προσοχής εδώ και χρόνια στη Νορβηγία, αλλά η ∆ΒΚ αναγνωρίζεται λιγότερο ως
χαρακτηριστικό στις σχέσεις των νέων.
Στην Κύπρο, η οικογενειακή βία έχει µονοπωλήσει τη δηµόσια συζήτηση και την
πολιτική ατζέντα. Είναι πράγµατι η ευρύτερα αναγνωρισµένη µορφή βίας και
προσφέρει ένα πλαίσιο εντός του οποίου εννοιολογούνται και αντιµετωπίζονται και
άλλες µορφές βίας (όπως η έµφυλη βία, η βία κατά των γυναικών, η σεξουαλική
κακοποίηση και η βία µεταξύ συντρόφων). Η ∆ΒΚ (ιδίως η ∆ΒΚ στις σχέσεις των
νέων) σπάνια αναφέρεται στα ΜΜΕ, στον καθηµερινό λόγο ή τη βιβλιογραφία. Η
σεξουαλική κακοποίηση στις σχέσεις των νέων θα θεωρούνταν µάλλον περίπτωση
παιδικής πορνογραφίας και ως τέτοια θα αντιµετωπιζόταν. Το χαµηλό επίπεδο
ενηµέρωσης/ γνώσης και επίγνωσης σε σχέση µε τη ∆ΒΚ και τις συνέπειές της στην
ευηµερία των νέων έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχει µια πολύ περιορισµένη βάση
στοιχείων που θα µπορούσαν να αποτελέσουν την αφετηρία για τη διαµόρφωση
πολιτικών και πρακτικών.
Οι ειδικοί στη Βουλγαρία αναφέρονται στη ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων
χρησιµοποιώντας κυρίως έννοιες όπως ο διαδικτυακός εκφοβισµός, η έµφυλη βία και
η ψυχολογική κακοποίηση. Αν µια συµπεριφορά κακοποίησης είναι παράνοµη,
καταχωρείται ως σεξουαλικό έγκληµα ή ως κάποια ειδικότερη κατηγορία εγκλήµατος,
όπως η παραγωγή ή η διάδοση υλικού παιδικής κακοποίησης.
Στη Βουλγαρία, η κάλυψη από τα ΜΜΕ σε τέτοιες περιπτώσεις σπάνια έχει ως
γνώµονα το συµφέρον του παιδιού. Χρησιµοποιούνται ταµπέλες όπως «διώκτης»,
«βιασµός» και «παιδόφιλος» για να δηµιουργηθεί µεγαλύτερη αίσθηση. Σπάνια
υπάρχει η δυνατότητα για ψύχραιµη συζήτηση σχετικά µε τη σεξουαλικότητα των
εφήβων στον κοινωνικό και δηµόσιο λόγο, συνεπώς το ζήτηµα είναι δυσάρεστο για
πολλούς γονείς και καθηγητές.
Στην Ιταλία, δεν έχει υπάρξει ως τώρα κάποια συστηµατική ή συνεπής
δραστηριότητα συλλογής στοιχείων, και έτσι διαφορετικές συµπεριφορές –όπως η
παιδοφιλία, η σεξουαλική κακοποίηση µέσα στην οικογένεια, η παιδική
πορνογραφία, η διακίνηση παιδιών για σεξουαλική εκµετάλλευση, ο εκφοβισµός (και
ο διαδικτυακός), η ∆ΒΚ, η έµφυλη βία, η οικογενειακή βία– συχνά συγχέονται µεταξύ
τους.
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Πολιτικές και πρακτικές πρωτοβουλίες για την πρόληψη και την
παρέµβαση
Στην Αγγλία, οι ειδικοί συµφωνούν ότι υπάρχει µια γενικότερη έλλειψη καθοδήγησης
για επαγγελµατίες και υπηρεσίες. Η ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων αναγνωρίζεται σε
ορισµένα έγγραφα πολιτικών της κυβέρνησης, καθώς και σε διεθνείς εκστρατείες των
ΜΜΕ, όχι όµως και σε άλλους τοµείς πολιτικής, όπως οι κυβερνητικές οδηγίες για
την παιδική προστασία. Οι ΜΚΟ που ασχολούνται µε την οικογενειακή βία και τα
δικαιώµατα των παιδιών συνήθως αναγνωρίζουν το ζήτηµα στα κείµενά τους, όχι
όµως και οι ΜΚΟ που εργάζονται στο πεδίο του εκφοβισµού. Υπάρχουν ακόµα
λιγότερες πρωτοβουλίες για πολιτικές σε σχέση µε τη διαδικτυακή ∆ΒΚ. Αυτή η
µορφή βιας αναγνωρίζεται από τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και από
κάποια προγράµµατα ΜΚΟ, όχι όµως στις πολιτικές του Υπουργείου Εσωτερικών
για την οικογενειακή βία, την καταπολέµηση του εκφοβισµού και του διαδικτυακού
εκφοβισµού, ούτε και στις εκδόσεις οργανώσεων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Στη Νορβηγία, τέσσερα διαδοχικά σχέδια δράσης της κυβέρνησης για τη ∆ΒΚ έχουν
αναγνωρίσει σε ένα βαθµό την ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων. Στην πρόσφατη έκθεση
της κυβέρνησης, Strategy to Combat Violence and Sexual Abuse of Children and
Adolescents [Στρατηγική για την καταπολέµηση της βίας και της σεξουαλικής
κακοποίησης εις βάρος των παιδιών και των εφήβων] αναφέρεται συγκεκριµένα η
∆ΒΚ τόσο εντός στο διαδίκτυο όσο και εκτός. Ωστόσο, η στρατηγική δίνει µεγαλύτερη
έµφαση στο διαδικτυακό εκφοβισµό (καθώς και στην ηλεκτρονική αποπλάνηση
(«grooming») και άλλα εγκλήµατα ενηλίκων κατά παιδιών στο διαδίκτυο) παρά στην
ψηφιακή βία και κακοποίηση. Αρκετοί από αυτούς τους νόµους και τις πολιτικές είναι
πρόσφατοι, όπως η απαγόρευση ανεβάσµατος φωτογραφιών χωρίς τη συναίνεση
των ατόµων που απεικονίζονται, καθώς το θέµα αυτό έχει τραβήξει αρκετά την
προσοχή τα τελευταία χρόνια. Οι ΜΚΟ στη Νορβηγία έχουν αναγνωρίσει σε
περιορισµένο βαθµό την ύπαρξη βίας µεταξύ συντρόφων στους εφήβους, στο
διαδίκτυο και εκτός. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες εξαιρέσεις οργανώσεων όπως το
Reform, το καταφύγιο για κακοποιηµένες γυναίκες στο Όσλο και το Jentevakta, µια
διαδικτυακή εθελοντική υπηρεσία για νέες γυναίκες, που έχουν εργαστεί σηµαντικά
για την πρόληψη της ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων εκτός διαδικτύου. Υπάρχουν
επίσης αρκετά προγράµµατα πρόληψης της βίας στα σχολεία, κανένα τους όµως,
στο βαθµό που γνωρίζουµε, δεν αναγνωρίζει συγκεκριµένα την ∆ΒΚ στις σχέσεις
των νέων.
Στην Κύπρο, το ζήτηµα της βίας στις εφηβικές συντροφικές σχέσεις απουσιάζει
εντελώς από τις πολιτικές και τις ακολουθούµενες πρακτικές. Οι νόµοι και οι
πολιτικές που αφορούν την οικογενειακή βία δεν ισχύουν στις σχέσεις των νέων,
καθώς αυτές συµβαίνουν έξω από την οικογένεια. Υπάρχουν ωστόσο πολιτικές και
νόµοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν τόσο σε πραγµατικές όσο και σε
διαδικτυακές περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης/εκµετάλλευσης στις σχέσεις
των νέων. Άλλες µορφές ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων, στο διαδίκτυο και εκτός, δεν
ρυθµίζονται άµεσα από κανένα νόµο ή πολιτική και καλύπτονται από νόµους για την
παρενόχληση εάν αναφερθούν στην αστυνοµία. ∆εν υπάρχουν σαφείς οδηγίες
σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο αντιµετώπισης περιστατικών ∆ΒΚ στις σχέσεις των
νέων, τις κρατικές υπηρεσίες που πρέπει να ασχοληθούν και τον τρόπο µε τον οποίο
µπορούν καλύτερα να προστατευτούν και να υποστηριχτούν τα θύµατα.
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Στη Βουλγαρία, υπάρχουν αρκετά επίσηµα έγγραφα που αφορούν την πρόληψη και
την παρέµβαση σε περιπτώσεις ∆ΒΚ. Αν και η ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων δεν
αναφέρεται στον βουλγαρικό Νόµο περί Προστασίας των Παιδιών (2010), οι ειδικοί
συµφωνούν ότι τέτοια περιστατικά αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και την ανάπτυξη
των παιδιών και, κατά συνέπεια, εµπίπτουν στην παιδική προστασία. Με βάση το
Εθνικό Σχέδιο για την Πρόληψη της Βίας κατά των Παιδιών 2012-2014, το
Υπουργείο Παιδείας δηµιούργησε έναν ειδικό µηχανισµό για την αντιµετώπιση του
εκφοβισµού και του διαδικτυακό εκφοβισµό. Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει και
υποστήριξη για τη βουλγαρική Τηλεφωνική Γραµµή Βοήθειας για Ασφαλές ∆ιαδίκτυο.
Ο τοµέας των ΜΚΟ έχει εφαρµόσει προγράµµατα και έχει αναπτύξει µεθοδολογίες µε
στόχο την πρόληψη της βίας και του εκφοβισµού/ διαδικτυακού εκφοβισµού.
Στην Ιταλία, έχουν υιοθετηθεί πολιτικές και δράσεις για την υποστήριξη και την
προστασία των παιδιών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Το 2007, το Υπουργείο
Παιδείας εξέδωσε µια οδηγία για όλα τα σχολεία, µε την οποία υπογράµµιζε τους
κινδύνους που συνδέονται ειδικά µε τον εκφοβισµό και τον κυβερνοεκφοβισµό, και
δηµιούργησε µια τηλεφωνική γραµµή και έναν ιστότοπο, καθώς και µόνιµα
παρατηρητήρια για τον εκφοβισµό σε κάθε περιφέρεια. Ιταλοί ειδικοί συµφώνησαν
στη σηµασία ενός ειδικού προγράµµατος που θα εφαρµοστεί σε εθνικό επίπεδο:
Γενιές σε Επαφή, που δηµιουργήθηκε από το Telefono Azzurro και Ιταλία Σώσε τα
Παιδιά, για τη µείωση των διαδικτυακών κινδύνων για τα παιδιά, µε ειδική έµφαση
στο διαδικτυακό εκφοβισµό.

Εµπόδια στην πρόληψη και την παρέµβαση
Οι οµάδες ειδικών σε όλες τις χώρες επισήµαναν την απουσία στοιχείων σχετικά µε
αποτελεσµατικές πολιτικές ή παρεµβάσεις. Οι αξιολογήσεις ήταν συνήθως τοπικής
εµβέλειας και µικρής κλίµακας και δεν έχει ακόµα πραγµατοποιηθεί συστηµατική
συλλογή στοιχείων για τη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων µε τις πιο ενδεδειγµένες
πρακτικές. ∆εν υπήρχαν εθνικά συστήµατα καταγραφής και ανάλυσης της ∆ΒΚ στις
σχέσεις των νέων. Ωστόσο, στο Η.Β έχει πραγµατοποιηθεί µια διερευνητική µελέτη
για παρεµβάσεις πρόληψης µε αντικείµενο τη ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων (Stanley
κ.ά. 2015).
Στην Αγγλία, φάνηκε ότι τα εµπόδια για την πρόληψη και την παρέµβαση
σχετίζονταν µε το σχολικό περιβάλλον. Φάνηκε ότι τα σχολεία διστάζουν να
µιλήσουν για τον σεξουαλικό εκφοβισµό και η προσπάθεια να πειστούν να
ασχοληθούν µε το ζήτηµα περιγράφτηκε ως ιδιαίτερα δύσκολη. Ο βαθµός στον
οποίο ανταποκρίθηκαν σε αποκαλύψεις διαδικτυακής κακοποίησης στις σχέσεις των
νέων βασίστηκε συνήθως στην ανάληψη του ρόλου της υπεράσπισης από έναν/µία
καθηγητή/-ρια. Οι ειδικοί υποστήριξαν ότι η πρόληψη πρέπει να θεωρείται ζήτηµα
που αφορά συνολικά το σχολείο και ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει αντίδραση σε
θεσµικό επίπεδο.
Στη Νορβηγία, τα σχολεία αναγνωρίζονται ως ένα από τα κύρια πεδία για την
πρόληψη. Ωστόσο, τα σχολεία είναι εξίσου διστακτικά στην αντιµετώπιση ζητηµάτων
βίας και κακοποίησης. Η διδακτέα ύλη 2013/2014 για τα δηµοτικά και τα γυµνάσια
περιλαµβάνει ζητήµατα βίας και σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς όµως να
προσδιορίζει τη ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων. Όπως και σε άλλες χώρες, οι ΜΚΟ που
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ασχολούνται µε τη ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων έχουν προσφάτως υποστεί
περιορισµούς στη χρηµατοδότηση, µε δυσµενείς συνέπειες για τις υπηρεσίες τους.
Στη συνάντηση ειδικών στη Βουλγαρία, όσοι συµµετείχαν επισήµαναν ότι οι
υπάρχουσες πολιτικές και πρακτικές δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές, για
διάφορους λόγους. Πρώτον, δεν υπάρχει µεγάλη εµπιστοσύνη ανάµεσα στους
φορείς και οι επαγγελµατίες διστάζουν να αναφέρουν περιπτώσεις επειδή
ανησυχούν για το ενδεχόµενο δευτερογενούς θυµατοποίησης, όταν πρέπει να
αναµιχθούν πολλοί φορείς και να εξετάσουν πολλές φορές το παιδί. Οι
αντικρουόµενες διαδικασίες και η περιορισµένη χρήση εγκαταστάσεων εξέτασης που
να είναι φιλικές για τα παιδιά αποτελούν επίσης πρόβληµα για την εισαγωγή ενός
παιδιού στο δικαστικό σύστηµα. ∆εύτερον, δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι για να
διασφαλιστεί η εφαρµογή συνολικών µέτρων πρόληψης σε όλη τη χώρα. Τρίτον,
υπάρχει υψηλή µετακίνηση προσωπικού στις υπηρεσίες προστασίας παιδιών, κάτι
που εµποδίζει τη συνεχή εκπαίδευση και την ανάπτυξη της ειδίκευσης που είναι
απαραίτητη για την αντιµετώπιση της παιδικής κακοποίησης, ιδίως στις διαδικτυακές
της εκφάνσεις. Τέλος, η εκπαίδευση που παρέχουν οι ΜΚΟ µπορεί να είναι
κατάλληλη και εκσυγχρονισµένη, αλλά η πρόσβασιµότητα της περιορίζεται συνήθως
σε λίγα σχολεία ή δήµους.
Στην Κύπρο, όλοι/-ες οι ειδικοί συµφώνησαν ότι οι παρεµβάσεις στο πεδίο του
εκφοβισµού εστιάζουν κυρίως στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση απέναντι στο
ζήτηµα, ενώ οι παρεµβάσεις εξακολουθούν να είναι σχετικά αδύναµες. Λόγω της
απουσίας ενός συνολικού πλαισίου εφαρµοζόµενων πολιτικών, δεν υπάρχουν
σαφείς οδηγίες για την καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση περιστατικών ∆ΒΚ στο
σχολικό περιβάλλον, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις αρµόδιες αρχές ή
επαγγελµατίες που πρέπει να ασχοληθούν µε το ζήτηµα. Αναφορικά µε τις
διαθέσιµες υπηρεσίες, υπάρχουν λίγες κυβερνητικές υπηρεσίες που µπορούν να
προσφέρουν υποστήριξη στα θύµατα. Αντίθετα, το κενό αυτό καλύπτουν οι ΜΚΟ,
παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη µέσω τηλεφωνικών γραµµών βοήθειας.
Πραγµατοποιούνται επίσης ειδικές και τµηµατικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης,
χωρίς συστηµατικό και συντονισµένο χαρακτήρα.
Στην Ιταλία, η εφαρµογή πολιτικών και καθοδήγησης διαφέρει σηµαντικά ανά
περιφέρεια. Στη σηµερινή οικονοµική κρίση, οι ΜΚΟ που έχουν συµβάλλει στο πεδίο
αυτό υποφέρουν από περικοπές στη δηµόσια χρηµατοδότηση. Ενώ µπορεί να
αναγνωρίζονται περιστατικά ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων, υπάρχει έλλειψη πόρων και
ειδίκευσης για την αποτελεσµατική εφαρµογή µορφών υποστήριξης για νέους/-ες.
Φαίνεται να επικρατεί µια οπτική διαχείρισης κινδύνου µε εστίαση στην αντιµετώπιση
των δραστών, και όχι µια προσέγγιση που θα έδινε έµφαση στην προστασία των
θυµάτων και την πρόληψη µελλοντικής βίας.

Επίπεδο Ευαισθητοποίησης
Στην Αγγλία, η ευαισθητοποίηση για τη βία στις συντροφικές σχέσεις των εφήβων
είναι γενικά χαµηλή στους νέους ανθρώπους και τους επαγγελµατίες, αν και
πρόσφατες πρωτοβουλίες όπως η εκστρατεία του Υπουργείου Εσωτερικών «Αυτό
είναι κακοποίηση» µπορεί να είχε κάποιον αντίκτυπο στο ζήτηµα αυτό. Ωστόσο, οι
περισσότερες πρωτοβουλίες και εκστρατείες εστιάζουν στο θύµα και όχι στο δράστη.
∆εν υπάρχει η κατάλληλη γλώσσα για να πληγεί η συµπεριφορά των δραστών. Η
αναγνώριση της συµπεριφοράς που συνιστά κακοποίηση µπορεί να υπονοµεύεται
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από την κανονικοποίηση της βίας και της κακοποίησης, τόσο στο διαδίκτυο όσο και
στις συντροφικές σχέσεις γενικά, και οι νέοι/-ες είναι πιθανό να µην κατανοούν
επαρκώς πώς είναι µια σχέση που περιλαµβάνει το σεβασµό. Ωστόσο, κάποιοι
ειδικοί θεωρούν ότι οι νέοι/-ες µπορεί να επιδοθούν σε βίαιη συµπεριφορά στο
διαδίκτυο παρά το ότι έχουν εκτεθεί σε µοντέλα σχέσεων µε σεβασµό. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, οι διαδικτυακές µορφές ∆ΒΚ µπορούν να εξηγηθούν βάσει της
πρόσβασης στην τεχνολογία ή της έκθεσης σε πορνογραφικό υλικό, σε συνδυασµό
µε τη φυσιολογική σεξουαλική αναζήτηση και την τάση ριψοκίνδυνης συµπεριφοράς
που παρατηρείται στους έφηβους.
Επιπλέον, το πρόβληµα της ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων, είτε εντός στο διαδίκτυο είτε
εκτός, συχνά αποκρύπτεται από ενήλικους και επαγγελµατίες. Η δική τους έλλειψη
συνειδητοποίησης µπορεί να αποδοθεί εν µέρει στο γεγονός ότι η γνώση
πραγµατικών περιστατικών περιορίζεται σε οµάδες συνοµηλίκων.
Στη Νορβηγία, η συνειδητοποίηση ανάµεσα στους/στις επαγγελµατίες είναι χαµηλή.
Έχουν γίνει εκστρατείες και έχει κυκλοφορήσει υλικό ευαισθητοποίησης µε στόχο
ενήλικους. Η ευαισθητοποίηση απέναντι στην ∆ΒΚ εµφανίζεται υψηλότερη ανάµεσα
στους νέους/-ες, καθώς είναι ένα ζήτηµα που επηρεάζει τους/τις ίδιους/-ες και το
φιλικό τους περιβάλλον, αλλά τα θύµατα σπάνια επικοινωνούν ή ζητούν βοήθεια από
ενήλικους.
Στην Κύπρο, έχει διανεµηθεί λιγοστό πληροφοριακό υλικό και έχουν γίνει ελάχιστες
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για τη ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων. Η πιο
σηµαντική δραστηριότητα ευαισθητοποίησης στο πεδίο αυτό ήταν η δηµιουργία και η
διάδοση του εγχειριδίου για επαγγελµατίες «Youth 4 Youth». Αν και το εγχειρίδιο
αυτό δηµιουργήθηκε ως εργαλείο για την καταπολέµηση της έµφυλης βίας,
περιλαµβάνει ένα ειδικό κεφάλαιο για την ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων, καθώς και
οδηγίες για την πρόληψη και τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.
Στη Βουλγαρία, οι ειδικοί θεωρούν ότι οι επιθετικές συµπεριφορές µεταξύ
συνοµηλίκων βρίσκονται γενικά σε αύξηση. Ωστόσο, η ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων
σπάνια αναφέρεται, και έτσι οι περισσότεροι/-ες επαγγελµατίες δεν έχουν επίγνωση
ούτε των εκφάνσεών της ούτε της επικράτησης του φαινοµένου στα σχολεία.
Ορισµένες ΜΚΟ οργανώνουν επίσης διαδραστικές συζητήσεις για νέους/-ες, τις
οποίες οι ειδικοί θεωρούν πιο αποτελεσµατικές από τη διανοµή ενηµερωτικών
εντύπων, καθώς βοηθούν τους/τις νέους/-ες να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους
επιτρέψουν να αντιµετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις.
Στην Ιταλία, η οµάδα των ειδικών δεν µπόρεσε να εντοπίσει καµία πρωτοβουλία
ευαισθητοποίησης που να απευθύνεται ειδικά στην ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων.

Εκπαίδευση για επαγγελµατίες
Οι ειδικοί στην Αγγλία συµφώνησαν ότι υπήρχαν διακριτές διαφορές στα επίπεδα
εκπαίδευσης και συνειδητοποίησης ανάµεσα στους/στις επαγγελµατίες τόσο της
αστυνοµίας όσο και της εκπαίδευσης. Εντούτοις, σε γενικές γραµµές, οι
επαγγελµατίες διστάζουν ιδιαίτερα να εισβάλουν στο πεδίο των συντροφικών
σχέσεων – θεωρείται ιδιωτικός χώρος αλλά, για τους νέους, οι κανόνες περί
ιδιωτικότητας αλλάζουν. Οι επαγγελµατίες δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση νέων
τεχνολογιών και πρέπει να µάθουν πώς να κάνουν ερωτήσεις για τη ζωή των νέων
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στο διαδίκτυο. Υπάρχουν ορισµένες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, κυρίως από ΜΚΟ
όπως το «Tender» που εκπαιδεύει καθηγητές στην εφαρµογή ενός προγράµµατος
µε στόχο την αντιµετώπιση της ∆ΒΚ στα παιδιά και τους/τις νέους/-ες στα σχολεία.
Ωστόσο, το αντικείµενο της ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων δεν αντιµετωπίζεται
συστηµατικά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Στη Νορβηγία, όπως και στην Αγγλία, οι επαγγελµατίες δείχνουν επιφυλακτικότητα
στην αντιµετώπιση του ζητήµατος της ∆ΒΚ στις σχέσεις των εφήβων, στο διαδίκτυο
και εκτός. Η οµάδα ειδικών θεώρησε ότι το χάσµα γενεών που υπάρχει αναφορικά
µε τις νέες τεχνολογίες κάνει δύσκολη την από κοινού αντιµετώπιση ζητηµάτων από
ενήλικους/επαγγελµατίες και νέους/-ες µε παραγωγικό τρόπο. Οι επαγγελµατίες,
όπως οι εργαζόµενοι/-ες στην εκπαίδευση ή στην αστυνοµία, έχουν σε διάφορους
βαθµούς τα προσόντα για να αντιµετωπίσουν τέτοιες περιπτώσεις· συνήθως δεν
διαθέτουν την κατάλληλη κατάρτιση, αλλά βασίζονται στο προσωπικό ενδιαφέρον.
Τα καταφύγια για κακοποιηµένες γυναίκες παρέχουν ειδίκευση στη ∆ΒΚ, αλλά, µέχρι
πρόσφατα, η εστίασή τους στους έφηβους και τις σχέσεις τους ήταν περιορισµένη.
Οι εκπαιδευτικοί στη Νορβηγία λαµβάνουν πολύ περιορισµένη ή µηδενική κατάρτιση
στα ζητήµατα αυτά κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους ειδίκευσης, και έχουν
λιγοστές ευκαιρίες να αποκτήσουν περαιτέρω κατάρτιση µετά το διορισµό τους.
Στην Κύπρο, οι ειδικοί συµφώνησαν ότι µολονότι έχουν γίνει προσπάθειες
εκπαίδευσης των καθηγητών/-ριών σχετικά µε το διαδικτυακό εκφοβισµό,
εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά κενά στην κατάρτισή τους. Η κατάρτιση
γίνεται συχνά στη βάση µιας συγκεκριµένης περίστασης και δεν έχει συνέχεια και
συνέπεια. Οι σχέσεις των νέων δεν είναι ζήτηµα προτεραιότητας για τη διαρκή
εκπαίδευση των καθηγητών/-ριών, οι οποίοι/-ες στερούνται κατά συνέπεια τις
απαραίτητες δεξιότητες και δεν αισθάνονται ότι µπορούν να διδάξουν µε επάρκεια το
αντικείµενο των σχέσεων. Ενώ το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
έχουν εκπαιδεύσει µεγάλο αριθµό γονιών και εκπαιδευτών σχετικά µε τον εκφοβισµό
και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, η εκπαίδευση αυτή δεν ήταν συστηµατική και
συνεχής. Κάποιες ΜΚΟ διεξάγουν επίσης ενίοτε εκπαιδευτικά προγράµµατα για τον
εκφοβισµό και άλλους διαδικτυακούς κινδύνους, για εκπαιδευτικούς και άλλους
επαγγελµατίες.
Όσοι/-ες συµµετείχαν στη συνάντηση ειδικών στη Βουλγαρία έµειναν µε την
εντύπωση ότι οι επαγγελµατίες που εργάζονται µε νέους ανθρώπους δεν ήταν
επαρκώς προετοιµασµένοι/-ες για να αντιµετωπίσουν ζητήµατα όπως ο εκφοβισµός
και η έµφυλη βία. Τόνισαν ότι είχαν µεγαλύτερη αβεβαιότητα σε περιπτώσεις που
αφορούσαν νέες τεχνολογίες, εξαιτίας της έλλειψης αυτοπεποίθησης σε αυτόν τον
τοµέα. Η κατάρτιση καθηγητών/-ριών στο ζήτηµα της ∆ΒΚ κρίθηκε ανεπαρκής, ενώ
τα διαθέσιµα προγράµµατα κατάρτισης δεν γίνονταν σε συστηµατική βάση. Όπως
και στις άλλες χώρες, η διοργάνωση τέτοιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις ενέργειες των ΜΚΟ.
Στην Ιταλία οι ειδικοί επισήµαναν ότι τα σχολεία είναι το κύριο περιβάλλον για την
πρόληψη της ∆ΒΚ. Ωστόσο, το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν έχει την απαραίτητη
κατάρτιση για να µπορεί να αναγνωρίζει και να αντιµετωπίζει περιστατικά
κακοποίησης και βίας. Αντίθετα, καταφεύγει για γνωµοδότηση σε κοινωνικές
υπηρεσίες, κάτι που είναι συχνά ανεπαρκές ή γίνεται πολύ καθυστερηµένα.
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Εκπαίδευση για παιδιά και νέους/-ες
Στην Αγγλία, υπάρχουν αρκετά προγράµµατα πρόληψης για νέους/-ες. Τα
περισσότερα αφορούν τη ∆ΒΚ και ορισµένα ασχολούνται ρητά µε τη ∆ΒΚ που
διαπράττεται στο διαδίκτυο. Ωστόσο, οι παρεµβάσεις αυτού του είδους γίνονται
συνήθως στα σχολεία για µία µόνη φορά, ενίοτε ως αντίδραση σε κάποιο ατύχηµα,
αντί να είναι ενσωµατωµένες στο αναλυτικό πρόγραµµα. Στη Νορβηγία υπάρχουν
αρκετά σχολικά προγράµµατα πρόληψης που εστιάζουν στον εκφοβισµό και τις
σχέσεις, ωστόσο κανένα τους δεν εστιάζει ειδικά στη ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων. Οι
ειδικοί συµφωνούν ότι τέτοιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες γίνονται συνήθως υπό
µορφή ανταπόκρισης σε εξωτερικές πρωτοβουλίες ΜΚΟ σε σχολεία ή ως
πρωτοβουλίες οργανωµένες επί τούτω από µεµονωµένους/-ες καθηγητές/-ριες ή
µαθητικούς εκπροσώπους.
Υπάρχει διαθέσιµο υλικό για την εκπαίδευση των νέων στα θέµατα του εκφοβισµού
και της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Η σεξουαλική αγωγή δίνει έµφαση στις
διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά το κοινωνικό φύλο δεν διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο
στην εκπαίδευση αυτή. Στη Βουλγαρία, η εκπαίδευση για τη ∆ΒΚ στις σχέσεις των
νέων αποτελείται κυρίως από µεµονωµένες προσεγγίσεις σε θέµατα όπως ο
εκφοβισµός και η έµφυλη βία, ενώ η παράδοση των σχετικών µαθηµάτων εξαρτάται
από τα ενδιαφέροντα των συγκεκριµένων καθηγητών/-ριών ή την πολιτική του
σχολείου. Οι υπηρεσίες εφηβικής παραβατικότητας είναι επίσης υπεύθυνες για
παρεµβάσεις που αφορούν την πρόληψη και µπορεί να οργανώνουν συζητήσεις µε
νέους ανθρώπους πάνω στο ζήτηµα, αλλά και αυτό εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της τοπικής υπηρεσίας. Ορισµένες ΜΚΟ κάνουν επισκέψεις σε σχολεία ή
οργανώνουν προγράµµατα εκπαίδευσης για νέους/-ες εκτός σχολείου, πάνω σε
ζητήµατα όπως ο διαδικτυακός εκφοβισµός. Υπάρχουν επίσης ορισµένα ερευνητικά
προγράµµατα και προγράµµατα καθοδήγησης («mentoring») που ασχολούνται µε
τον εκφοβισµό και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Στην Ιταλία, πολλά σχολεία κάνουν µαθήµατα στους νέους/-ες, κυρίως µέσω
συζητήσεων στην τάξη, για τον εκφοβισµό. Η έµφυλη βία δεν αναφέρεται συχνά και
το ζήτηµα της ∆ΒΚ δεν αντιµετωπίζεται στο σχολικό περιβάλλον. Οι ειδικοί
επισήµαναν ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες σχετικά µε το ποια σχολεία και ΜΚΟ
ασχολούνται µε το ζήτηµα, µε ποιους τρόπους και µε τι βαθµό αποτελεσµατικότητας.

Η έµφυλη διάσταση
Στην Αγγλία, η έµφυλη διάσταση της εφηβικής ∆ΒΚ αναγνωρίστηκε πλήρως από τα
µέλη της οµάδας ειδικών, και εντοπίστηκαν δύο εκστρατείες που είχαν καταπιαστεί
µε ζητήµατα κοινωνικού φύλου. Ωστόσο, οι ειδικοί κατέληξαν ότι ενώ τη ∆ΒΚ είναι
έµφυλο ζήτηµα στην Αγγλία, συχνά οι παρεµβάσεις για νέους ανθρώπους δεν
περιλαµβάνουν την έµφυλη προσέγγιση. Η έµφυλη διάσταση του ζητήµατος
ενυπάρχει στον καθηµερινό λόγο και στη χρήση στερεοτυπικής και µισογυνικής
γλώσσας. Ορισµένοι/-ες ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα σχολεία απέφυγαν σκόπιµα την
έµφυλη διάσταση, παρουσιάζοντας το ζήτηµα ως «εκφοβισµό» αντί για το πιο
«δύσκολο», ντροπιαστικό και «σεξουαλικό» ζήτηµα της ∆ΒΚ. Θεωρήθηκε ιδιαίτερα
σηµαντικό να εµπλακούν νέοι άντρες στις παρεµβάσεις, ώστε να τους δοθεί η
δυνατότητα να αλλάξουν συµπεριφορές που συνιστούν κακοποίηση.
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Στη Νορβηγία, η έµφυλη διάσταση της ∆ΒΚ καθώς και της ∆ΒΚ στις σχέσεις των
νέων αναγνωρίζεται από τους/τις ειδικούς, αν και τα επίσηµα έγγραφα και οι νόµοι
µπορεί να είναι ουδέτερα ως προς το φύλο.
Στην Κύπρο, η οπτική του κοινωνικού φύλου απουσιάζει εντελώς από το νοµικό
πλαίσιο, τις πολιτικές και τις πρακτικές που αφορούν την αντιµετώπιση
οποιουδήποτε είδους βίας. Οι ειδικοί δεν διέθεταν τις απαραίτητες γνώσεις και την
επίγνωση του τι θα σήµαινε να ενσωµατωθεί η έµφυλη οπτική στις εφαρµοζόµενες
πολιτικές και πρακτικές. Αυτή η απουσία κάθε έµφυλης οπτικής και διάστασης από
τις πολιτικές και τις πρακτικές για την αντιµετώπιση της βίας και της κακοποίησης
έχει σαν αποτέλεσµα να µην αναγνωρίζονται οι γυναίκες ως κύρια θύµατα.
Επιπλέον, καθώς η έµφυλη οπτική απουσιάζει, υπήρχαν περιορισµένα στοιχεία
σχετικά µε το πώς βιώνουν τη βία οι γυναίκες, ο άντρες και οι νέοι/-ες και τους
διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους επηρεάζονται από αυτή.
Στη Βουλγαρία, σύµφωνα µε τα άτοµα που συµµετείχαν στη σύσκεψη των ειδικών, η
έµφυλη οπτική για τη βία και την κακοποίηση περιορίζεται στους/στις κοινωνικούς/-ές
λειτουργούς και σπάνια υπάρχει έξω από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Το εκπαιδευτικό
προσωπικό και οι αρµόδιοι για τη χάραξη πολιτικών συνήθως δεν είναι
ευαισθητοποιηµένοι σε ζητήµατα κοινωνικού φύλου. Θωρήθηκε σηµαντικό να
συµπεριληφθεί η έµφυλη οπτική στις πολιτικές και τις πρακτικές, ούτως ώστε να
διασφαλιστεί ότι καταβάλλεται όλη η δυνατή προσπάθεια για την ευηµερία τόσο των
αντρών όσο και των γυναικών.
Οι ειδικοί στην Ιταλία ανέφεραν ότι οι πολιτικές και πρακτικές πρόληψης και
παρέµβασης που αφορούν τη βία/τον εκφοβισµό/τον κυβερνοεκφοβισµό στις
ερωτικές σχέσεις των νέων δίνουν ελάχιστη προσοχή στη διάσταση του κοινωνικού
φύλου.

Συµπεράσµατα

1. Η ∆ΒΚ πρέπει να διακρίνεται ξεκάθαρα από τον εκφοβισµό και τον διαδικτυακό
εκφοβισµό στα έγγραφα για την εφαρµογή πολιτικών, και πρέπει να αναγνωρίζεται η
έµφυλη φύση αυτής της µορφής κακοποίησης.

2. Η ευαισθητοποίηση απέναντι στη ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων βρίσκεται σε
διαφορετικά επίπεδα στις ευρωπαϊκές χώρες, κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρξει
µια ευρεία ευρωπαϊκή πολιτική που θα προάγει την ευαισθητοποίηση απέναντι στη
διαδικτυακή και µη ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων.
3. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να αποσαφηνίσουν και να δώσουν
δηµοσιότητα στην υπάρχουσα νοµοθεσία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
προστασία των νέων από τη ∆ΒΚ, στις διαδικτυακές και τις πραγµατικές στενές τους
σχέσεις. Πρέπει να υπάρξει περαιτέρω έρευνα που θα εξετάσει την αξία και την
εφικτότητα της ενίσχυσης της νοµοθεσίας ώστε να προστατεύονται οι νέοι/-ες από
αυτή τη µορφή βίας.
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4. Παρόλο που τα σχολεία είναι εξαιρετικής σηµασίας χώροι για την πρόληψη της
∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων, το εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλη την Ευρώπη
φαίνεται να µη διαθέτει την αυτοπεποίθηση και την απαραίτητη ειδίκευση για να
αντιµετωπίσει το ζήτηµα. Η Ε.Ε θα πρέπει να προωθήσει την ενσωµάτωση
προγραµµάτων κατάρτισης στο ζήτηµα αυτό στην εκπαίδευση των καθηγητών/-ριών.
5. Μεγάλο µέρος της εκπαίδευσης των νέων στο ζήτηµα αυτό γίνεται µε
αποσπασµατικό τρόπο. Η ενσωµάτωση της ∆ΒΚ στο σχολικό πρόγραµµα κάθε
χώρας θα µπορούσε να προσφέρει µια πιο σταθερή και συστηµατική προσέγγιση
στην πρόληψη.
6. Οι στρατηγικές πρόληψης και παρέµβασης για τη ∆ΒΚ στις σχέσεις των νέων θα
πρέπει να περιλαµβάνουν τη δηµιουργία κατάλληλων και αποδεκτών υπηρεσιών για
τα θύµατα. Θα πρέπει να ρωτηθούν οι ίδιοι/-ες οι νέοι/-ες σχετικά µε τη µορφή που
θα µπορούσαν να έχουν αυτές οι υπηρεσίες.

Ενηµερωτικά έγγραφα
1. Ευαισθητοποίηση πολιτικών και πρακτικών στην Ευρώπη σχετικά µε τις
εφηβικές συντροφικές σχέσεις και τις νέες τεχνολογίες
2. Συχνότητα και αντίκτυπος εµπειριών διαπροσωπικής βίας και
κακοποίησης στις σχέσεις των νέων
3. Κίνδυνος και προστατευτικοί (προγνωστικοί) παράγοντες για τη
θυµατοποίηση και την αυτουργία ∆ΒΚ
4. Οι απόψεις των νέων σχετικά µε την πρόληψη και την παρέµβαση για τη
διαπροσωπική βία και κακοποίηση στις σχέσεις των νέων
5. ∆ιαπροσωπική βία και κακοποίηση στις συντροφικές σχέσεις από τη
σκοπιά των νέων
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Νορβηγία: Carolina Øverlien and Per Hellevik
Η πλήρης έκθεση του προγράµµατος θα είναι διαθέσιµη την άνοιξη του 2015, για να
την αποκτήσετε παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την Christine Barter στη διεύθυνση
Christine.Barter@bristol.ac.uk.
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