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Το έργο ENHAGA έχει
ήδη ξεκινήσει!
Λέμε ΟΧΙ στη
διαδικτυακή
παρενόχληση των
γυναικών gamers!
Το ENHAGA με μια ματιά
Το “ENHAGA – End Sexual Harassment in Gaming
(«Εξαλείφοντας τη σεξουαλική παρενόχληση στα video games»
είναι ένα πρωτοποριακό διετές έργο (Απρίλιος 2020 – Μάρτιος
2022) που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων
πρακτικών
για
την
αντιμετώπιση
της
διαδικτυακής
παρενόχλησης των παικτριών. Βασικός στόχος του έργου είναι η
δημιουργία ενός διαδικτυακού παιχνιδιού με στοχευμένα
εργαλεία για την ενδυνάμωση των νεαρών κοριτσιών αναφορικά
με τη διαχείριση αλλά και αναφορά περιπτώσεων διαδικτυακής
παρενόχλησης. Ταυτόχρονα, κεντρικός άξονας του ENHAGA
είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με
την ανάγκη να διασφαλίσουμε για όλους τους παίκτες και
παίκτριες ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από κάθε μορφής
παρενόχληση.

@ENHAGA.Project

Λεπτομέρειες για το
έργο
Το ENHAGA
χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα «Δικαιώματα,
Ισότητα και Ιθαγένεια»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι δραστηριότητες του
έργου ξεκίνησαν τον
Απρίλιο 2020 και θα
διαρκέσουν 24 μήνες.
Μείνετε συντονισμένοι για
περισσότερα νέα! Το
επόμενο ενημερωτικό
φυλλάδιο έρχεται
σύντομα!

@enhaga_project

Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το περιεχόμενο του παρόντος ενημερωτικού δελτίου αποτελεί ευθύνη μόνον των
συντακτών του, και δεν αντανακλά απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που εμπεριέχονται σε αυτό.

facebook.com/symplexis
linkedin.com/company/symplexisngo
twitter.com/symplexis_ngo
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Οι βασικοί μας στόχοι
•

Η πρόληψη και καταπολέμηση της
ψυχολογικής, διαδικτυακής παρενόχλησης,
ειδικότερα αυτής που υφίστανται τα
κορίτσια και οι νέες παίκτριες .

•

Η προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων
των επαγγελματιών στον τομέα του
παιχνιδιού.

•

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
παικτών και παικτριών για την ανάγκη
καταπολέμησης της βίας με βάση το φύλο.

•

Ενδυνάμωση των σχετικών φορέων με
σκοπό την αποτελεσματικότερη αναφορά
συμβάντων διαδικτυακής παρενόχλησης και
τη δημιουργία περιβάλλοντάς σεβασμού και
ανεκτικότητας μεταξύ των φύλων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε
την επίσημη ιστοσελίδα του ENHAGA και
ακολουθήστε μας σε Facebook & Twitter!

Η πρόοδός μας
Παρά τους έκτακτους περιορισμούς και τις
προκλήσεις που προέκυψαν από την πανδημία του
Covid-19, οι εταίροι κατάφεραν:
•

Να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια και να
κάνουν μια αξιοσημείωτη πρόοδο ως προς
την καταγραφή των καλών πρακτικών και
την περιγραφή του συστήματος που
πλαισιώνει το ENHAGA.

•

-Να συντάξουν εθνικές εκθέσεις για να
διερευνήσουν την τρέχουσα κατάσταση, τις
προκλήσεις και τα κενά στην καταπολέμηση
της διαδικτυακής σεξουαλικής
παρενόχλησης, κυρίως κατά των
παικτριών.

•

Να τεκμηριώσουν ότι το εθνικό πλαίσιο δεν
είναι ακόμη πλήρως υποστηρικτικό και

πολλά θύματα της διαδικτυακής
σεξουαλικής παρενόχλησης σπάνια
κινούνται νομικά.
•

Να πραγματοποιήσουν μία σειρά από
συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης (focus
groups) με παίκτριες και επαγγελματίες
στον χώρο των διαδικτυακών παιχνιδιών
και της τεχνολογίας αποδεικνύοντας ότι η
διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση και ο
ευρύτερος σεξισμός προσλαμβάνονται ως
κοινοτοπίες στο διαδικτυακό παιχνίδι, ενώ
η εκπαίδευση για να κατανοήσουμε τί είναι
η διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση
αποτελεί προϋπόθεση για να μετατραπεί το
περιβάλλον του διαδικτυακού παιχνιδιού σε
ένα φιλικό περιβάλλον για όλους και όλες.

“πολλοί άντρες δεν ξέρουν που είναι το όριο (…) σε
ποιο σημείο σταματάει το φλερτ και που ξεκινάει η
σεξουαλική παρενόχληση ”
Ειδικός/επαγγελματίας
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Εταιρικό σχήμα

Cooperativa
Sociale San
Saturnino
onlus
[SANSAT]
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Kyttaro
Enallaktikon
Anazitiseon
Neaon [KEAN]

Ten Ton Train
LTD

Restorative
Justice for All
cic

Symplexis

Center For
Social
Innovation Ltd
[CSI]

Alternata
S.i.lo.s.
Societa’
Cooperativa
Sociale
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