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Η αποστολή μας

Θα διερευνήσουμε το φαινόμενο του ρατσισμού, μελετώντας μέσα από πολλά διαφορετικά κείμενα 
επιμέρους εκφάνσεις του, χωρίς βέβαια να τις εξαντλήσουμε όλες. Κάθε ομάδα θα εστιάσει σε 
ένα διαφορετικό είδος και θα το παρουσιάσει στην ολομέλεια. Έτσι όλοι θα ενημερωθούμε και θα 
συζητήσουμε για τις διαφορετικές εκδοχές του ρατσισμού, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να 
οδηγηθούμε σε γενικότερα συμπεράσματα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της ομάδας και των μελών της

1. Καλή λειτουργία της ομάδας κατά την προετοιμασία (πνεύμα συνεργασίας, καλή κατανομή εργασιών 
και καλή χρήση του χρόνου).

2. Πληρότητα στην παρουσίαση (να μην παραλειφθεί κάποιο ερώτημα). 

3. Σαφήνεια στην παρουσίαση (σωστός προφορικός λόγος, σημειώσεις στον πίνακα).

4. Οπτική επαφή κάθε ομιλητή της ομάδας με το κοινό. 

5. Συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας στην παρουσίαση. 

6. Ολοκλήρωση παρουσίασης εντός 5 λεπτών, ώστε να προλάβουν να παρουσιαστούν και να 
συζητηθούν οι εργασίες όλων των ομάδων.

Η διαδικασία

Οι αναλυτικές παρουσιάσεις θα γίνουν σε επόμενη ώρα. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα του φύλλου 
εργασίας θα πρέπει αμέσως μετά την παρουσίαση ή να παραδοθούν χειρόγραφα σε ένα φύλλο χαρτί 
υπογεγραμμένο από την ομάδα ή να καταγραφούν σε αρχείο παρουσίασης. Επειδή στο τέλος της 
δραστηριότητας θα πρέπει να συντάξετε ένα κείμενο αποτίμησης, κρατήστε ατομικές σημειώσεις κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας στην ομάδα σας και κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων.

Ακολουθήστε τώρα τις οδηγίες που έπονται:

1. Αφού διαβάστε το κείμενο 3 (“Διακρίσεις σε βάρος των γυναικών”) της τρίτης ενότητας (“Είμαστε 
όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί”) του σχολικού εγχειριδίου της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ 
Γυμνασίου, να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις:

• Ποιο είδος ρατσισμού εξετάζεται στο συγκεκριμένο κείμενο και ποια σύγκριση γίνεται με 
κάποιο άλλο είδος ρατσισμού;

• Σε ποιον τομέα της ζωής εντοπίζει η συντάκτρια του κειμένου τον συγκεκριμένο ρατσισμό και 
ποια παραδείγματα δίνει; 

2. Αφού διαβάστε το επόμενο άρθρο,

• να καταγράψετε την έκταση που έχει το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και τις μορφές 
με τις οποίες εμφανίζεται, 

• να εντοπίστε ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο να γίνουν θύματα σεξουαλικής βίας 
και ποιες ενδοοικογενειακής σωματικής βίας. 



Για την  
καταπολέμηση  
της βίας κατά 
των γυναικών

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2013. 

Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών βρίσκεται στο επίκεντρο των φε-
τινών εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών, την Παρασκευή 8 Μαρ-
τίου 2013 που οργανώνονται κάτω από ένα κοινό σύνθημα: «Μια υπόσχεση 
παραμένει υπόσχεση: Ώρα για δράση ώστε να σταματήσουμε την βία κατά των 
γυναικών».

Για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες η καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η διευρυμένη 
παρουσία της Ύπατης Αρμοστείας (Υ.Α.) σε εμπόλεμες περιοχές, σε χώρες 
ασύλου και επαναπατρισμού, καθώς και η συνεργασία του οργανισμού με γυ-
ναίκες και κορίτσια, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση 
της προστασίας τους. Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Συρία, αυτή καθίσταται 
επιτακτική: Σύμφωνα με την επικεφαλής του Τομέα Προστασίας της Υ.Α., Erika 
Feller, ο πόλεμος συνοδεύεται όλο και περισσότερο από βιασμούς και σεξου-
αλική βία, που χρησιμοποιούνται για εκφοβισμό, απειλώντας την ταυτότητα, 
την αξιοπρέπεια και τον κοινωνικό ιστό των οικογενειών και των κοινοτήτων.

Η έμφυλη βία αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες και επικίνδυνες παρα-
βιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών. Πρόκειται για ένα 
οικουμενικό φαινόμενο, που διαρρηγνύει οικογένειες και κοινότητες, εμποδίζει 
την ανάπτυξη και κοστίζει στα κράτη δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, λόγω 
της απαιτούμενης υγειονομικής περίθαλψης και της χαμένης παραγωγικότητας.

Αδιαμφισβήτητα, στις μέρες μας έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε σχέ-
ση με το παρελθόν ως προς την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. 
Εκατόν ογδόντα επτά χώρες έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση για την εξάλειψη 
όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), ενώ το Συμβού-
λιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πλέον αναγνωρίζει τη σεξουαλική βία ως τακτική πο-
λέμου. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη.

• Οι μισές από τις σεξουαλικές επιθέσεις που λαμβάνουν χώρα σήμερα σε 
ολόκληρο τον πλανήτη έχουν ως θύματα κορίτσια κάτω των 16 ετών.

• Παγκοσμίως, 603 εκατομμύρια γυναίκες ζουν σε κράτη όπου η ενδοοικο-
γενειακή βία δεν θεωρείται έγκλημα.

• Έως και το 70% των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο αναφέρουν ότι έχουν 
βιώσει σωματική ή/και σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Κάποιες φορές, η έμφυλη βία συνδέεται με τις φυλετικές διακρίσεις, συνθέτο-
ντας ένα εκρηκτικό μείγμα. Γυναίκες αλλοδαπής καταγωγής, μεταξύ των οποί-
ων γυναίκες πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, πέφτουν θύματα διπλής διάκρι-
σης (ως αλλοδαπές και ως γυναίκες), γεγονός που αυξάνει τον αποκλεισμό 
τους. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών, το γραφείο της Υ.Α. στην 
Αθήνα επιχειρεί να αναδείξει το ζήτημα, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Και 1 
θύμα ρατσιστικής βίας είναι πολύ!». 

Όπως φάνηκε ξεκάθαρα το 2012, η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
εξακολουθεί να είναι μια τρομακτική πραγματικότητα ανά την υφήλιο. Για το 
λόγο αυτό, όπως δήλωσε ο Μπαν Κι Μουν, «φέτος, στην Παγκόσμια Ημέρα 
Γυναικών, μετατρέπουμε την οργή μας σε δράση». Κατά το Γενικό Γραμματέα 
του ΟΗΕ η αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας θα πρέπει να αποτελέσει προ-
τεραιότητα όλων των δραστηριοτήτων για την επιβολή, τη διατήρηση και την 
οικοδόμηση της ειρήνης.

(Πηγή: Ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες  
[κείμενο διασκευασμένο για τις ανάγκες του φύλλου εργασίας]  
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