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Το 2021 χαρακτηρίστηκε, μεταξύ άλλων, από την έκρηξη της ελληνικής εκδοχής
του κινήματος MeToo. Δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, καταγγελίες σεξουαλικής
κακοποίησης κατά επωνύμων και μη προσώπων είδαν και συνεχίζουν να
βλέπουν το φως της δημοσιότητας εντός της χρονιάς αυτής. Το πλήθος των
καταγγελιών αναδεικνύει την έκταση και το μέγεθος του φαινομένου, ενώ
ταυτόχρονα, εγείρεται το ερώτημα: γιατί τέτοια περιστατικά αποτελούσαν «κοινό
μυστικό»; Ακόμη, μετά το τέλος της σιωπής, τι ακολουθεί;
Παρακολουθώντας με ιδιαίτερη ανησυχία το φαινόμενο της έμφυλης βίας και
των διάφορων εκφάνσεων της στη χώρα μας, η ΕλΕΔΑ δημοσίευσε πρόσφατα
τις θέσεις και τις προτάσεις της για το εν λόγω φαινόμενο, συμμετέχοντας στο
δημόσιο διάλογο γύρω από αυτή την τραγική πραγματικότητα. Σε αυτό το
πλαίσιο, η ΕλΕΔΑ ανέλαβε την πρωτοβουλία υλοποίησης ενός κύκλου
εκδηλώσεων-συζητήσεων σχετικών με την έμφυλη βία. Η εκδήλωση «ΜeToo:
Από το Τέλος της Σιωπής στην Επόμενη Ημέρα» ήταν η δεύτερη συζήτηση
αυτού του κύκλου.
Στην εκδήλωση μίλησαν οι:
Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Νομικός, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Κύκλου
Ίσης Μεταχείρισης
Σοφία Μπεκατώρου, Ολυμπιονίκης, Ψυχολόγος
Άννα Απέργη, Διευθύντρια Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών
Ελπίδα Σπανουδάκη, Ιατροδικαστής
Τη συζήτηση συντόνισε η Κλειώ Παπαπαντολέων, Δικηγόρος, πρ.
Πρόεδρος της ΕλΕΔΑ.
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Το έργο «Παρατηρητήριο για τη Νομική Βοήθεια» στοχεύει στην προώθηση
του θεσμού της νομικής βοήθειας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη συλλογή
ερευνητικών στοιχείων που αφορούν την πρακτική εφαρμογή του. Στόχος του
έργου είναι η καταγραφή των προβλημάτων και η ανάδειξη καλών
παραδειγμάτων, η διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και η άσκηση
συνηγορίας μέσω της διατύπωσης προτάσεων βελτίωσης. Το πρόγραμμα
εστιάζει στην έρευνα και ανάλυση των ζητημάτων που αφορούν τη νομική
βοήθεια και συγκεκριμένα των θεμάτων που ανακύπτουν στην περίπτωση που
ο κατηγορούμενος βαρύνεται με κακουργηματικές κατηγορίες και δεν έχει την
οικονομική δυνατότητα να πληρώσει συνήγορο της επιλογής του. Το
έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, με
φορέα υλοποίησης την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Τον Δεκέμβριο του 2021, αναλύθηκαν, οπτικοποιήθηκαν και αναρτήθηκαν τα
ερευνητικά στοιχεία που συλλέχθηκαν τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2020
και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2021. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των
παραπάνω μηνών εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
Παρατηρητηρίου: https://legalaidwatch.gr/

την

ιστοσελίδα

του

Το έργο «Νομικό Παρατηρητήριο για τη Νομική Βοήθεια» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active
citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το πρόγραμμα
Active citizens fund, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και
είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 20142021, γνωστού ως EEA Grands. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της
βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των
δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για
την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr
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Τα δικαιώματα στο μικρόφωνο

Η ραδιοφωνική εκπομπή της ΕλΕΔΑ «Δικαιώματα στα FM» εκπέμπει από
τη συχνότητα του Αθήνα 9.84. Ακούστε όλες τις εκπομπές εδώ.
Κάθε Κυριακή στις 20.00
Συντονιστείτε!

Ευγενική υπενθύμιση προς τα μέλη για την τακτοποίηση της Ετήσιας
Συνδρομής για το έτος 2021
Για την τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής τους, τα μέλη της ένωσης μπορούν να καταθέτουν το
αντίστοιχο ποσό (20,00 ευρώ) στον λογαριασμό της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό IBAN : GR44 0172 0500 0050 5001 3207 041 με αιτιολογία : Ετήσια
Συνδρομή 2021 και το όνομά τους.

Για την εγγραφή νέων μελών, δείτε το αντίστοιχο πεδίο στο site μας www.hlhr.gr
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