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1. Εισαγωγή
Τα σχολεία, που είναι το εργασιακό περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς και το άλλο
προσωπικό του σχολείου καθώς και το µαθησιακό περιβάλλον για τους νέους, πρέπει να είναι
ασφαλή και σίγουρα, ώστε να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή κατάσταση για τη
διδασκαλία και τη µάθηση.
Γενικά, τα σχολεία είναι χώροι οργανωµένοι µε πειθαρχία, στα οποία τα παιδιά και οι νέοι
καθώς επίσης και οι εκπαιδευτικοί και οι άλλοι εργαζόµενοι στην εκπαίδευση αισθάνονται
ασφαλείς. Στις περιπτώσεις που συγκεντρώνονται στατιστικές ή δηµοσιοποιούνται
αποτελέσµατα σχολικών επιθεωρήσεων, τα σχολεία εγκωµιάζονται συχνά για αυτά ακριβώς τα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Πράγµατι, µερικές φορές τονίζεται ότι για παιδιά από
δυσλειτουργικές οικογένειες, που ζουν σε φτωχική κατοικία ή µε άλλες δυσκολίες που
προκύπτουν από την οικογενειακή ένδεια, το σχολείο αντιπροσωπεύει ένα χώρο ασφάλειας για
τους νέους.
Εντούτοις, όταν εµφανίζονται βίαια περιστατικά στα σχολεία, εµποδίζουν τη διδασκαλία και
έχουν επιζήµια επίδραση στο εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών και στην ποιότητα της
εκπαίδευσης των µαθητών. Ενώ η συχνότητα περιστατικών σοβαρότερης βίας παραµένει
χαµηλή, οποιοδήποτε βίαιο γεγονός µπορεί να προκαλεί δυσφορία και σε εκείνους που
εµπλέκονται άµεσα και σε εκείνους που παρευρίσκονται ως µάρτυρες, είτε αυτοί είναι
προσωπικό είτε είναι σπουδαστές/µαθητές.
Είναι εποµένως επιβεβληµένο να ληφθούν µέτρα στα σχολεία µε σκοπό να αποτραπεί η βία
στα σχολεία και να διευκολυνθεί µια ατµόσφαιρα, στην οποία τα παιδιά µπορούν να µάθουν
και οι εκπαιδευτικοί µπορούν να εκτελέσουν την εργασία τους σε ένα θετικό, υγιές και
ασφαλές περιβάλλον.
Τα αποτελέσµατα από µια έρευνα της ΕΕ το 2000 δείχνουν ότι το 4% των υπαλλήλων
υφίστανται βία στην εργασία (µέσα ή έξω από τον εργασιακό χώρο). Επιπλέον, το 12% των
εργαζοµένων στον τοµέα της εκπαίδευσης έχουν υποστεί εκφοβισµό (γνωστό ως ατοµικό ή
οµαδικό «bullying/mobbing»)1. Το 2000, το 11% των υπαλλήλων στους τοµείς της υγείας και
της εκπαίδευσης είχε υποστεί φυσική βία κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών. Τα
στοιχεία υποδεικνύουν ότι η φυσική βία από ανθρώπους που δεν είναι συνάδελφοι είναι πιο
συνήθης: το 1,5% όλων των εργαζοµένων στην ΕΕ είχαν υποστεί βία από συναδέλφους, ενώ
το 4,1% ανέφερε ότι υπέστη βία από άτοµα έξω από τον εργασιακό χώρο.2.
Η βία µεταξύ των µαθητών, που θεωρείται ότι περιλαµβάνει φυσική και ψυχολογική βία, και
από τους µαθητές προς τους εκπαιδευτικούς και το άλλο προσωπικό του σχολείου, αναφέρεται
ως αυξανόµενο πρόβληµα στα σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Συµβαίνει, εντούτοις, να µην
συγκεντρώνονται στατιστικές σε οµοειδή βάση για ολόκληρη την Ευρώπη και σε πολλές
περιπτώσεις δεν αντιπαραβάλλονται σε εθνικό επίπεδο. Η αναφερόµενη κατάσταση είναι,
εποµένως, ως ένα ορισµένο βαθµό, αφηγήσεις. Εν τούτοις, η βία στα σχολεία αποτελεί έναν
1

FACTS 47, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια. Βασισµένη στην “Tρίτη Ευρωπαϊκή Έρευνα
για τις Συνθήκες Εργασίας 2000”, από το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας.
2
“Βία, εκφοβισµός και παρενόχληση στον χώρο εργασίας”, Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών
Εργασίας.
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περιορισµό της προστασίας των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων, όπως αυτή
διαφυλάσσεται από την Οδηγία-Πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην
εργασία.3
Επιπλέον, µε δεδοµένο ότι, όταν εµφανίζεται, η βία αναστατώνει τη διδασκαλία και τη
µάθηση, αναγνωρίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται συγκεκριµένη γνώση και δεξιότητες
για να προβλέψουν και να αποτρέψουν περιστατικά εκφοβισµού και βίας, και για να τα
αντιµετωπίσουν, όταν εµφανίζονται. Για αυτόν τον λόγο, είναι σηµαντικό να επιτραπεί στα
εκπαιδευτικά συνδικάτα να ανταλλάσσουν εµπειρίες σχετικά µε την καλύτερη πρακτική και να
παρασχεθεί στους εκπαιδευτικούς η γνώση, οι δεξιότητες και η κατάρτιση για να αποτρέπουν
και να αντιµετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις στα σχολεία. Η γενική ανησυχία είναι σχετικά µε
το µαθησιακό περιβάλλον και το εργασιακό περιβάλλον, για τους µαθητές και τους
εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Η βία στα σχολεία είναι ένα σύνθετο φαινόµενο που έχει
επιπτώσεις όχι µόνο στους εκπαιδευτικούς και τα συνδικάτα τους, αλλά και άλλους
εµπλεκοµένους στην εκπαίδευση. Τέσσερις κύριες σχέσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη στην
προσπάθεια να εξεταστούν και να αποτραπούν τα βίαια περιστατικά στα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα. Αυτές οι σχέσεις είναι: µαθητής µε µαθητή, µαθητής µε εκπαιδευτικό,
εκπαιδευτικός µε εκπαιδευτικό και γονέας µε εκπαιδευτικό (ο γονέας θα µπορούσε επίσης να
αντικατασταθεί από οποιοδήποτε τρίτο µέρος π.χ., αδέρφια, προηγούµενους σπουδαστές, κ.λπ.
που βρίσκονται έξω από τον εργασιακό χώρο). Η βία εµποδίζει την ανάπτυξη των ατοµικών
ικανοτήτων. Για αυτόν τον λόγο, η πάλη ενάντια στη βία στα σχολεία θα έχει θετικό αντίκτυπο
στην πάλη ενάντια στη βία στην κοινωνία συνολικά.
Σε µερικές ευρωπαϊκές χώρες, τα µέτρα που αναπτύσσονται για να αποτρέψουν τη βία στα
σχολεία έχουν αποδειχθεί επιτυχή, κάτι που υπογραµµίζει το πιθανό όφελος της ανταλλαγής
εµπειρίας για την καλύτερη πρακτική και µιας ανάλυσης της δυνατότητας µεταφοράς της
καλύτερης πρακτικής.
Το 1999, συντάχθηκε το Έγγραφο Πολιτικής της ETUCE από µία συµβουλευτική επιτροπή
που διορίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή/∆Σ της ETUCE. Συζητήθηκε στη διάσκεψη
Στρογγυλής Τραπέζης της ETUCE στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 1999 και υιοθετήθηκε από τη
Γενική Συνέλευση της ETUCE τον Μάιο του 1999. Σχετικά συµπεράσµατα αποτυπώθηκαν
στο εν λόγω έγγραφο, όπως η ανάγκη για αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και συνέχιση
της επαγγελµατικής ανάπτυξης για την κάλυψη αυτού του ζητήµατος, η σηµασία της
υποστήριξης άλλων επαγγελµατιών, συµπεριλαµβανοµένων ψυχολόγων, θεραπευτών και
συµβούλων, στην αντιµετώπιση του εκφοβισµού και των θυµάτων του εκφοβισµού, καθώς και
η σπουδαιότητα της διοίκησης, της εποικοδοµητικής διαχείρισης συγκρούσεων και των
σχολικών σχεδίων δράσης,. Το τωρινό πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθεί ως έγκαιρη επισκόπηση
ζητηµάτων που αντιµετωπίστηκαν ήδη από την ETUCE το 1999, αλλά που εξακολουθούν να
προκαλούν ανησυχία για τους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές/µαθητές.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Αυτόνοµη Συµφωνία-Πλαίσιο για την Παρενόχληση και τη Βία στην
Εργασία, που έχει υπογραφεί από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους UNICE, UEAPME,
CEEP και την ETUC (καθώς και την επιτροπή-σύνδεσµο EUROCADRES/CEC) τον Μάρτιο
2007, δίνει στο συνδικαλιστικό κίνηµα ένα πρόσθετο εργαλείο για την ανάσχεση όλων των
3

Οδηγία 89/391/EEC σχετικά µε την εισαγωγή µέτρων για την ενθάρρυνση βελτιώσεων στην υγεία και την
ασφάλεια των εργαζοµένων στην εργασία τους.
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µορφών βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Για αυτόν τον λόγο, η ETUCE
εφαρµόζει το πρόγραµµα «Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Βίας στα Σχολεία», το οποίο
στοχεύει στην επίτευξη τριών κύριων στόχων. Ο πρώτος στόχος περιλαµβάνει την ανταλλαγή
εµπειριών µεταξύ των συνδικάτων, προκειµένου να προσδιοριστεί η καλύτερη πρακτική στα
βασικά θέµατα και να αναλυθεί η δυνατότητα µεταφοράς αυτής της καλύτερης πρακτικής στις
διάφορες χώρες µέσα στην ΕΕ/ΕΖΕΣ και τις υποψήφιες χώρες, προσφέροντας στους
εκπαιδευτικούς διάφορες επιλογές για την αντιµετώπιση της κακής και βίαιης συµπεριφοράς
των σπουδαστών. Η παροχή πληροφοριών στα εκπαιδευτικά συνδικάτα για την Αυτόνοµη
Συµφωνία-Πλαίσιο για την Παρενόχληση και τη Βία στην Εργασία «από την προοπτική των
εκπαιδευτικών» θα αποτελέσει τον δεύτερο στόχο του προγράµµατος. Ένας Οδηγός
Εφαρµογής της ETUCE σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Αυτόνοµη Συµφωνία-Πλαίσιο για την
Παρενόχληση και τη Βία στην Εργασία θα αναπτυχθεί και θα διαδοθεί στις οργανώσεις µέλη.
Τρίτον, η ανάπτυξη της πολιτικής της ETUCE για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία
στον τοµέα της εκπαίδευσης θα είναι ο απώτερος στόχος του προγράµµατος. Θα συνταχθεί ένα
έγγραφο πολιτικής της ETUCE, συµπεριλαµβανοµένων των συστάσεων σχετικά µε την
εφαρµογή της συµφωνίας-πλαισίου σε εθνικό επίπεδο
Η παρούσα έκθεση στοχεύει στο να είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για τη διευκόλυνση της
συζήτησης και της ανταλλαγής των εµπειριών µεταξύ των οργανώσεων-µελών της ETUCE.
Είναι βασισµένη στην εµπειρία και τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από πέντε
εκπαιδευτικά συνδικάτα-εταίρους στο πρόγραµµα - SEB (Βουλγαρία), GEW (Γερµανία),
FECCOO (Ισπανία), Lärarforbundet (Σουηδία) και NUT (Ηνωµένο Βασίλειο). Προορίζεται να
χρησιµεύσει ως βασικό έγγραφο σε ένα σεµινάριο της ETUCE που θα πραγµατοποιηθεί στη
Μαδρίτη στις 3 και 4 Απριλίου 2008. Αυτό το γεγονός θα ξαναρχίσει τη συζήτηση σχετικά µε
τη βία στα σχολεία και σχετικά µε την παρενόχληση και τη βία στην εργασία. Μια περαιτέρω
διάσκεψη θα διοργανωθεί στη Σόφια τον Ιούνιο 2008, στην οποία θα διεξαχθεί περαιτέρω
συζήτηση σχετικά µε την κατάλληλη συνδικαλιστική δραστηριότητα, θα συζητηθεί ο Οδηγός
Εφαρµογής της ETUCE σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Συµφωνία-Πλαίσιο και το πολιτικό
έγγραφο της ETUCE για τη βία στα σχολεία. Από εκεί και πέρα, η πρόθεση είναι να
παραχθούν πρακτική καθοδήγηση και εργαλεία προσανατολισµένα στη δράση, για να
υποστηρίξουν την εργασία όλων των συνεργαζοµένων σε αυτό το θέµα.

2. Έννοιες και ορισµοί: βία και παρενόχληση
Τα αποτελέσµατα διαφόρων µελετών δείχνουν ότι οι συνέπειες της φυσικής βίας και της
διανοητικής παρενόχλησης µπορούν να είναι πολύ επιβλαβείς, και στα θύµατα και στην
εργασιακή κοινότητα.
Οι ορισµοί και των δύο εννοιών ποικίλλουν ανάλογα µε διάφορους παράγοντες, όπως τις
απόψεις των ερευνητών, τον φορέα που καθορίζει την έννοια, τη φύση των κειµένων, το
πολιτιστικό και εθνικό πλαίσιο, κλπ.
Σύµφωνα µε την έρευνα που διεξήχθη από τους Vittorio Di Martino, Helge Hoel και Cary Λ.
Cooper για την έκθεση «Αποτροπή της βίας και της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο» από
το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας,4 οι πρώτες
4

“Αποτροπή της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας” , από τους Vittorio Di Martino, Helge Hoel και
Cary L. Cooper. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Commission, 2003.
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σηµαντικές προσπάθειες προς έναν κοινό καθορισµό σχετικά µε την παρενόχληση και τη βία
στην εργασία έγιναν από µια ειδική συνεδρίαση που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο ∆ουβλίνο τον Μάιο του 1999. Προτάθηκε ο ακόλουθος ορισµός:
Γεγονότα στα οποία πρόσωπα γίνονται αντικείµενο κακοµεταχείρισης, απειλών ή επιθέσεων σε
περιστάσεις που σχετίζονται µε την εργασία τους, που περιλαµβάνουν µια ρητή ή υπονοούµενη
πρόκληση για την ασφάλεια, την ευηµερία και την υγεία τους.
Τρεις νοµικοί όροι εµφανίζονται σε αυτόν τον ορισµό (Chapell και Di Martino, 2000):
Κακοµεταχείριση: Συµπεριφορές που απέχουν από λογική συµπεριφορά και περιλαµβάνουν
κατάχρηση σωµατικής ή ψυχολογικής δύναµης.
Απειλές: Η απειλή του θανάτου, ή η ανακοίνωση πρόθεσης να προκληθεί βλάβη σε ένα
πρόσωπο ή να προκληθεί βλάβη στην ιδιοκτησία του.
Επίθεση: Οποιαδήποτε προσπάθεια για φυσικό τραυµατισµό ή επίθεση σε ένα πρόσωπο,
συµπεριλαµβανοµένης της πραγµατικής φυσικής βλάβης.
Σύµφωνα µε την παραπάνω έρευνα, η κακοµεταχείριση καλύπτει όλες τις µορφές
παρενόχλησης, συµπεριλαµβανοµένων των σεξουαλικών και φυλετικών παρενοχλήσεων, του
ατοµικού και του οµαδικού εκφοβισµού.
Όσον αφορά στις διαφορές µεταξύ του ατοµικού και του οµαδικού εκφοβισµού, η
προαναφερθείσα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των Συνθηκών
∆ιαβίωσης και Εργασίας εξηγεί ότι, ενώ και οι δύο έννοιες διαφοροποιήθηκαν αρχικά σε
σχέση µε τον οµαδικό (mobbing) ή τον ατοµικό (“bullying”), αυτές οι έννοιες συγκλίνουν προς
την ίδια σηµασία, εφόσον επικρατεί η χρήση τους ανάλογα µε τη χώρα (δηλ. η Γερµανία και οι
Σκανδιναβικές χώρες χρησιµοποιούν κυρίως τον όρο «mobbing», ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο
και την Ιρλανδία ο συνηθέστερα αποδεκτός όρος θα ήταν το «bullying»). Πρέπει να
σηµειωθεί ότι οι γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές στα κράτη µέλη της ΕΕ το καθιστούν
δύσκολο να βρεθούν κοινοί ορισµοί και στις δύο έννοιες.
Σε σχέση µε τον διαχωρισµό µεταξύ φυσικής και ψυχολογικής βίας, η Παγκόσµια Οργάνωση
Υγείας χρησιµοποιεί τις ακόλουθες έννοιες:
Φυσική βία: Η χρήση της φυσικής δύναµης ενάντια σε κάποιο πρόσωπο ή οµάδα που οδηγούν
στη φυσική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη.
Παρενόχληση, εκφοβισµός ή ψυχολογική βία: Σκόπιµη χρήση δύναµης ενάντια σε κάποιο
πρόσωπο ή οµάδα που µπορεί να προκαλέσει βλάβη στη φυσική, διανοητική, πνευµατική, ηθική
ή κοινωνική ανάπτυξη.
Οι ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες καλύπτουν τις έννοιες της παρενόχλησης ως τµήµα της
έννοιας των διακρίσεων:
Οδηγία 2000/43/EC του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 για την εφαρµογή της αρχής της
ίσης µεταχείρισης µεταξύ των προσώπων ανεξάρτητα από φυλετική ή εθνική προέλευση:
Άρθρο 2
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Έννοια της διάκρισης
1. Για τους σκοπούς της Οδηγίας αυτής, η αρχή της ίσης µεταχείρισης θα σηµάνει ότι δεν θα
υπάρξει καµία άµεση ή έµµεση διάκριση βασισµένη στη φυλετική ή εθνική προέλευση.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1:
(α) άµεση διάκριση θα θεωρηθεί ότι συµβαίνει όταν ένα άτοµο αντιµετωπίζεται λιγότερο ευνοϊκά
από κάποιο άλλο, αντιµετωπίστηκε ή θα αντιµετωπιζόταν σε µια παρόµοια κατάσταση µε τη
δικαιολογία της φυλετικής ή της εθνικής προέλευσης
(β) έµµεση διάκριση θα θεωρηθεί ότι συµβαίνει όταν µία προφανώς ουδέτερη διάταξη, ένα
κριτήριο ή µια πρακτική θα έβαζαν πρόσωπα φυλετικής ή εθνικής προέλευσης σε ιδιαίτερα
µειονεκτική θέση έναντι άλλων προσώπων, εκτός αν εκείνη η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική
δικαιολογούνται αντικειµενικά µε έναν νόµιµο στόχο και τα µέσα για την επίτευξη αυτού του
στόχου είναι σωστά και αναγκαία.
3. Η παρενόχληση θα θεωρηθεί ως διάκριση σύµφωνα µε την παράγραφο 1, όταν
πραγµατοποιείται µια ανεπιθύµητη συµπεριφορά σχετική µε τη φυλετική ή εθνική προέλευση µε
σκοπό ή αποτέλεσµα την παραβίαση της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη δηµιουργία
εκφοβιστικού, εχθρικού, υποβαθµιστικού, ταπεινωτικού ή δυσάρεστου περιβάλλοντος. Σε αυτό
το πλαίσιο, η έννοια της παρενόχλησης µπορεί να καθοριστεί σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες
και την πρακτική των Κρατών Μελών.
4. Η παρότρυνση για διάκριση εις βάρος προσώπων µε τη δικαιολογία της φυλετικής ή εθνικής
προέλευσης θα θεωρηθεί ως διάκριση σύµφωνα µε την έννοια της παραγράφου 1.
Σύµφωνα µε τον στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 3, «… αυτή η Οδηγία θα ισχύσει για όλα τα
πρόσωπα, όσον αφορά και στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των
δηµόσιων υπηρεσιών, σε σχέση µε:
(α) τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, στην αυτό-απασχόληση και στο επάγγελµα,
συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, οποιοσδήποτε κι αν
είναι ο κλάδος της δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελµατικής ιεραρχίας,
συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης σε αυτήν,
(β) την πρόσβαση σε όλους τους τύπους και σε όλα τα επίπεδα επαγγελµατικού προσανατολισµού,
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µεταγενέστερης επαγγελµατικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης,
συµπεριλαµβανοµένης της πρακτικής επαγγελµατικής εµπειρίας,
(γ) τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των απολύσεων και µισθών,
(δ) την ιδιότητα µέλους και τη συµµετοχή σε µια οργάνωση εργαζοµένων ή εργοδοτών, ή σε
οποιαδήποτε οργάνωση, τα µέλη της οποίας συνεχίζουν ένα ιδιαίτερο επάγγελµα,
συµπεριλαµβανοµένων των οφελών που προβλέπονται από τέτοιες οργανώσεις,
(ε) την κοινωνική προστασία, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής ασφάλισης και της
υγειονοµικής περίθαλψης
(f) τα κοινωνικά πλεονεκτήµατα
(ζ) την εκπαίδευση
(η) την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την απόκτηση αγαθών, που είναι διαθέσιµα στο κοινό,
συµπεριλαµβανοµένης της κατοικίας».
Η Οδηγία 2000/78/EC του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου, που θεσπίζει γενικό πλαίσιο για
την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και το επάγγελµα, απαγορεύει τη διάκριση λόγω
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισµού µέσα στο
πλαίσιο της απασχόλησης και του επαγγέλµατος. Όπως στην προηγούµενη Οδηγία
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(2000/43/EC), το άρθρο 2 αυτού του νοµικού κειµένου περιγράφει την παρενόχληση για
αυτούς τους λόγους ως µορφή διάκρισης:
Άρθρο 2
Έννοια της διάκρισης:
(…)
3. Η παρενόχληση θα θεωρηθεί ως µία µορφή διάκρισης σύµφωνα µε την παράγραφο 1, όταν
πραγµατοποιείται ανεπιθύµητη συµπεριφορά σχετική µε οποιουσδήποτε από τους λόγους που
αναφέρονται στο άρθρο 1, µε σκοπό ή αποτέλεσµα την παραβίαση της αξιοπρέπειας ενός
προσώπου και τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, υποβαθµιστικού, ταπεινωτικού ή
δυσάρεστου περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της παρενόχλησης µπορεί να
καθοριστεί σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες και την πρακτική των κρατών µελών.
Το Άρθρο 3 αυτής της Οδηγίας καθορίζει το πεδίο εφαρµογής:
Πεδίο
1. Μέσα στα όρια των τοµέων αρµοδιότητας που παρέχονται στην Κοινότητα, αυτή η Οδηγία θα
ισχύσει για όλα τα πρόσωπα, όσον αφορά και στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα,
συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων υπηρεσιών, σε σχέση µε:
(α) τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, στην αυτό-απασχόληση ή στο επάγγελµα,
συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, οποιοσδήποτε κι αν
είναι ο κλάδος δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελµατικής ιεραρχίας,
συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης σε αυτή
(β) την πρόσβαση σε όλους τους τύπους και σε όλα τα επίπεδα επαγγελµατικού
προσανατολισµού, επαγγελµατικής κατάρτισης, µεταγενέστερης επαγγελµατικής κατάρτισης και
επανεκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένης της πρακτικής επαγγελµατικής εµπειρίας,
(γ) τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των απολύσεων και µισθών
(δ) την ιδιότητα µέλους και τη συµµετοχή σε µια οργάνωση εργαζοµένων ή εργοδοτών, ή
οποιαδήποτε οργάνωση, τα µέλη της οποίας συνεχίζουν ένα ιδιαίτερο επάγγελµα,
συµπεριλαµβανοµένων των οφελών που προβλέπονται από τέτοιες οργανώσεις.
Η Οδηγία 2002/73/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Οδηγία του Συµβουλίου που
τροποποιεί την Οδηγία της 23ης Σεπτεµβρίου 2003 76/207/EC σχετικά µε την εφαρµογή της
αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση στην
απασχόληση, επαγγελµατική κατάρτιση και προαγωγή, και τις συνθήκες εργασίας.
Το άρθρο 2 αυτής της Οδηγίας καθορίζει την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση
ως εξής:
παρενόχληση: όταν εµφανίζεται µια ανεπιθύµητη συµπεριφορά που αφορά το
φύλο ενός προσώπου µε σκοπό ή αποτέλεσµα την παραβίαση της αξιοπρέπειας ενός προσώπου,
και τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, υποβαθµιστικού, ταπεινωτικού ή δυσάρεστου
περιβάλλοντος,
σεξουαλική παρενόχληση: όταν εµφανίζεται οποιαδήποτε µορφή ανεπιθύµητης
λεκτικής, µη λεκτικής ή φυσικής συµπεριφοράς σεξουαλικής φύσης, µε σκοπό ή αποτέλεσµα την
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παραβίαση της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, και τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού,
υποβαθµιστικού, ταπεινωτικού ή δυσάρεστου περιβάλλοντος.
3. Η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση σύµφωνα µε τον καθορισµό αυτής της
Οδηγίας θεωρούνται ως διάκριση λόγω του φύλου και εποµένως απαγορεύονται.
Με βάση τα προαναφερθέντα νοµικά κείµενα, και την Οδηγία 89/391/EEC του Συµβουλίου
της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά µε την εισαγωγή µέτρων για να ενθαρρυνθούν βελτιώσεις στην
Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζοµένων στην εργασία, η Παράγραφος 2 της Πρότασης 1
«Εισαγωγή» της Ευρωπαϊκής Αυτόνοµης Συµφωνίας-Πλαισίου για την Παρενόχληση και τη
Βία στην Εργασία δηλώνει ότι «η ΕΕ και η εθνική νοµοθεσία καθορίζουν το καθήκον των
εργοδοτών να προστατεύουν τους εργαζοµένους από την παρενόχληση και τη βία στον
εργασιακό χώρο».
Σχετικά µε τους ορισµούς της παρενόχλησης και της βίας στην εργασία, η Ευρωπαϊκή
Αυτόνοµη Συµφωνία-Πλαίσιο για την Παρενόχληση και τη Βία στην Εργασία παρέχει τις
ακόλουθες περιγραφές της παρενόχλησης και της βίας (κεφάλαιο 3):
«Η παρενόχληση και η βία οφείλονται σε απαράδεκτη συµπεριφορά από ένα ή περισσότερα
άτοµα και µπορούν να λάβουν πολλές διαφορετικές µορφές, µερικές από τις οποίες µπορούν να
προσδιοριστούν ευκολότερα από άλλες. Το περιβάλλον εργασίας µπορεί να επηρεάσει την έκθεση
των ανθρώπων στην παρενόχληση και τη βία.
Η παρενόχληση εµφανίζεται, όταν δεν γίνεται αντικείµενο σωστής µεταχείρισης ένας ή
περισσότεροι εργαζόµενοι ή ο διευθυντής επανειληµµένα και σκόπιµα απειλείται ή/και
ταπεινώνεται σε περιστάσεις σχετικές µε την εργασία.
Η βία εµφανίζεται, όταν επιτίθεται ένας ή περισσότεροι εργαζόµενοι ή ο διευθυντής σε
περιστάσεις σχετικές µε την εργασία.
Παρενόχληση και βία µπορούν να πραγµατοποιηθούν από έναν ή περισσότερους διευθυντές ή
εργαζοµένους, µε σκοπό ή αποτέλεσµα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του διευθυντή ή του
εργαζοµένου, την επίδραση στην υγεία του/της ή/και τη δηµιουργία ενός εχθρικού περιβάλλοντος
εργασίας.»
Το παράρτηµα 3 του οδηγού Ερµηνείας της ETUC σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Αυτόνοµη
Συµφωνία-Πλαίσιο για την Παρενόχληση και η Βία στην Εργασία καθιερώνει ένα διάγραµµα
µε µια «Πρόταση για την ταξινόµηση της βίας και την παρενόχληση στην εργασία» (δείτε
παράρτηµα 1). Αυτό το διάγραµµα χρησιµοποιήθηκε από την αντιπροσωπεία της ETUC κατά
τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για την Ευρωπαϊκή Συµφωνία-Πλαίσιο.
Το διάγραµµα επεξηγεί την πολυπλοκότητα αυτών των φαινοµένων, διακρίνοντας 4 επίπεδα
παρενόχλησης και βίας στην εργασία.
Το επίπεδο 1 θα µπορούσε να αποτελέσει τον γενικό όρο «της βίας στην εργασία». Αυτός ο
όρος θα µπορούσε να διαιρεθεί σε 3 διαφορετικές µορφές, που αποτελούν το επίπεδο 2, που
είναι «φυσική βία», «ψυχολογική βία» και «σεξουαλική βία». Το επίπεδο 3 περιγράφει τους
τρόπους µε τους οποίους αυτές οι τρεις µορφές βίας παρουσιάζονται στην πραγµατικότητα. Το
επίπεδο 4 επεξηγεί τα παραδείγµατα για τις διαφορετικές εκφράσεις βίας στην εργασία.
Φυσική βία στην εργασία:
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o
o

Επίθεση
Παραδείγµατα Παρενόχλησης
Παρεµπόδιση
Πίεση

Ψυχολογική βία στην εργασία:
Οµαδικός εκφοβισµός (γνωστός ως οµαδική καταδίωξη). Παραδείγµατα:
o
Ταπείνωση
o
Υπονόµευση
o
Αποµόνωση
Ατοµικός εκφοβισµός. Παράδειγµα:
o
Κακοµεταχείριση από τη διοίκηση
Εκφοβισµός. Παραδείγµατα:
o
Υποβιβασµός
o
Καταστροφή της εικόνας κάποιου
o
Προσβολή
∆ιάκριση. Παραδείγµατα:
o
Με τη δικαιολογία του φύλου
o
Με τη δικαιολογία της φυλής
o
Με τη δικαιολογία της θρησκείας
o
Με τη δικαιολογία της ηλικίας
o
Με τη δικαιολογία των πολιτικών ιδεών
Σεξουαλική βία στην εργασία:
Φυσική επιθετικότητα. Παραδείγµατα:
o
Επίδειξη
o
Ανύψωση ενδυµάτων
o
Βιασµός
Παρενόχληση. Παραδείγµατα:
o
Λεκτική
o
Οπτική
o
Σταδιοδροµίας
Όπως εξηγεί η ETUC στον Ερµηνευτικό Οδηγό της, «αυτός ο κατάλογος δεν πρόκειται να
θεωρηθεί ως η µόνη συνιστώµενη ταξινόµηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία».
Εντούτοις, και εξαιτίας του γεγονότος ότι το πρόγραµµα, για το οποίο αυτή η έκθεση
συντάσσεται, στοχεύει πρώτιστα στην παροχή υποστήριξης στις οργανώσεις-µέλη µας σχετικά
µε την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Αυτόνοµης Συµφωνίας-Πλαισίου για την Παρενόχληση και
τη Βία στην Εργασία, θεωρούµε ότι, προς όφελος της συνοχής µέσα στο Ευρωπαϊκό
συνδικαλιστικό κίνηµα, αυτή η ταξινόµηση θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως καλή βάση για
την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας-Πλαισίου από τις οργανώσεις-µέλη της ETUCE.

3. Επισκόπηση εθνικών πλαισίων και νοµικών
πλαισίων/διατάξεων για την παρενόχληση και τη βία στην
εργασία και στην εκπαίδευση
Υπάρχει µια σειρά πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών στις πέντε χώρες.
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Σουηδία
Παρενόχληση και βία στον εργασιακό χώρο
Στη Σουηδία δεν είναι δυνατό να συζητηθούν τα προβλήµατα παρενόχλησης και βίας στην
εργασία χωρίς αναφορά στο καλά δοµηµένο σύνολο εθνικών οδηγιών, οι οποίες ισχύουν σε
όλους τους τοµείς της απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης. Αυτές οι
οδηγίες, η Συστηµατική ∆ιαχείριση Εργασιακού Περιβάλλοντος, επιτηρούνται από τη
Σουηδική Υπηρεσία Εργασιακού Περιβάλλοντος και καλύπτουν ολόκληρη τη σειρά
ζητηµάτων Υγείας & Ασφάλειας. Υπό αυτήν τη µορφή, εξετάζουν την αξιολόγηση του
κινδύνου, την αύξηση της συνειδητοποίησης, την κατάρτιση και άλλα σχετικά ζητήµατα σε
σχέση µε την παρενόχληση και τη βία στην εργασία, καθώς επίσης και ένα σύστηµα για τη
συµµόρφωση προς τα απαιτούµενα πρότυπα. ∆ύο δεσµευτικές διατάξεις που θεσπίστηκαν από
τη Σουηδική Αρχή Εργασιακού Περιβάλλοντος το 1993 - ∆ιάταξη για τη Βία και τις Απειλές
στο Εργασιακό Περιβάλλον και ∆ιάταξη για τη Θυµατοποίηση στην Εργασία - θεωρούν τον
εργοδότη αρµόδιο για την παρεµπόδιση της βίας και της παρενόχλησης µέσα στη συστηµατική
εργασία σχετικά µε τους επαγγελµατικούς κινδύνους. Οι εργοδότες είναι επίσης υποχρεωµένοι
να ενηµερώσουν και να παρέχουν κατάρτιση στους εργαζοµένους σχετικά µε αυτούς τους
επαγγελµατικούς κινδύνους.
Παρενόχληση και βία στο σχολείο
Ένας Νόµος που Απαγορεύει τις ∆ιακρίσεις και κάθε Άλλη Ταπεινωτική Μεταχείριση των
Παιδιών και των Μαθητών επικυρώθηκε το 2006. Αυτός ο νόµος ισχύει για τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (δηλ., εξω-διδακτικές δραστηριότητες που
οργανώνονται από το σχολείο). Αυτό το νοµικό κείµενο προορίζεται να προωθήσει τα ίσα
δικαιώµατα για τα παιδιά και τους µαθητές και να καταπολεµήσει τις διακρίσεις µε τη
δικαιολογία του φύλου, της εθνικής προέλευσης, της θρησκείας ή άλλης πίστης, του
σεξουαλικού προσανατολισµού ή της αναπηρίας. Ο νόµος στοχεύει επίσης στην
καταπολέµηση κάθε άλλης ταπεινωτικής µεταχείρισης.5 Η παρενόχληση προς το παιδί, όπως
καθορίζεται παραπάνω, καλύπτεται επίσης από αυτό το νοµικό κείµενο. Επιπλέον, το
καθήκον να αποτραπεί και να εµποδιστεί η παρενόχληση και κάθε άλλη ταπεινωτική
µεταχείριση και να ερευνηθούν και να ληφθούν µέτρα, όταν αυτές εµφανίζονται, είναι ευθύνη
των εκπαιδευτικών ή των διοργανωτών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ο Κρατικός
Επίτροπος για τις Ίσες Ευκαιρίες, ο Κρατικός Επίτροπος ενάντια στις Εθνικές ∆ιακρίσεις, ο
Κρατικός Επίτροπος ενάντια στη ∆ιάκριση λόγω του Σεξουαλικού Προσανατολισµού, ο
Κρατικός Επίτροπος για την Αναπηρία και η Εθνική Υπηρεσία για την Εκπαίδευση
εξουσιοδοτούνται να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση προς τον Νόµο στους αντίστοιχους τοµείς
ευθύνης τους.
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα συγκεκριµένο εθνικό πρότυπο για το πώς
συγκεκριµένα να εφαρµοστεί η Συστηµατική ∆ιαχείριση Εργασιακού Περιβάλλοντος, όσον
αφορά στην πρόληψη και αντιµετώπιση της παρενόχλησης και της βίας στα σχολεία, µεγάλη
προσπάθεια γίνεται για να αποτραπεί και να αντιµετωπιστεί η παρενόχληση και η βία στα
σχολεία σε τοπικό επίπεδο. Οι τοπικές αρχές και τα τοπικά σχολεία έχουν σχέδια που
περιλαµβάνουν λύσεις συνεργασίας και την υποστήριξη των θυµάτων. Επίσης, στα τοπικά
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Ταπεινωτική µεταχείριση: Συµπεριφορά που µειώνει την αξιοπρέπεια ενός παιδιού ή µαθητή.
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προγράµµατα σπουδών και στους κανόνες συµπεριφοράς των τοπικών σχολείων υπάρχουν
πρόνοια και γενικές αρχές, ώστε να αποτραπεί η παρενόχληση και η βία.
Στη Σουηδία έχει γίνει αρχική συζήτηση για τον κυβερνο-εκφοβισµό, αλλά είναι ακόµα σε
πολύ πρώιµο στάδιο.
Γερµανία
Παρενόχληση και βία στον εργασιακό χώρο
Το γερµανικό νοµικό πλαίσιο διαφέρει ανάλογα µε τις δεξιότητες που καθορίζονται για την
εκπαίδευση («πολιτιστική κυριαρχία») µέσα στα υπο-εθνικά κράτη («οµόσπονδα κρατίδια»).
Εποµένως, κάθε ένα από τα οµόσπονδα κρατίδια έχει την προσέγγισή του στο πρόβληµα.
Εντούτοις, το νοµικό πλαίσιο έξω από τον τοµέα της εκπαίδευσης καθορίζεται από τις εθνικές
νοµοθεσίες (ποινικό δίκαιο, ασφάλεια και υγεία στον εργασιακό χώρο, κ.λπ.).
Ο ποινικός κώδικας περιέχει διαφορετικές διατάξεις «στα Εγκλήµατα ενάντια στη Σωµατική
Ακεραιότητα»6 και «τα Εγκλήµατα ενάντια στην Προσωπική Ελευθερία»,7 αλλά και «στην
Αντιπροσώπευση της Βίας»8 ή «της Προσβολής» µε τη βοήθεια της βίας. 9 Τα παιδιά κάτω
από την ηλικία των δεκατεσσάρων ετών δεν µπορούν να διωχθούν.10
Επιπλέον, σχετικά µε την ασφάλεια και την υγεία στον εργασιακό χώρο, όλοι οι κίνδυνοι για
την υγεία των εκπαιδευτικών πρέπει να προσδιοριστούν, να αξιολογηθούν, να αποτραπούν ή
τουλάχιστον να µειωθούν.11
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η νοµοθεσία εναντίον των διακρίσεων δεν περιέχει άµεση
αναφορά στη βία, αλλά οποιαδήποτε διάκριση θα µπορούσε να συµβάλει στο «αποτέλεσµα της
παραβίασης της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, και της δηµιουργίας εκφοβιστικού, εχθρικού,
υποβαθµιστικού, ταπεινωτικού ή δυσάρεστου περιβάλλοντος».12
Παρενόχληση και βία στο σχολείο
Μια έκθεση σχετικά µε «τη Βία στα Σχολεία» στη Γερµανία13 περιέγραψε το νοµικό πλαίσιο
ως εξής:
Το Άρθρο 1 του Βασικού Νόµου για την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας
(Γερµανικό Σύνταγµα: Grundgesetz: GG) καθορίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως
απαραβίαστη · το άρθρο 2, παράγραφος 2, εγγυάται τη φυσική ακεραιότητα. Σύµφωνα µε την
υποχρεωτική εκπαίδευση και τους νόµους σχετικά µε την εκπαίδευση, το Ανώτερο
6

Χάρτης ∆εκαεπτά του Ποινικού Κώδικα που συµπεριλαµβάνει διατάξεις για τη Σωµατική Βλάβη (Τµήµα 223),
Επικίνδυνη Σωµατική Βλάβη ( Τµήµα 224), Κακοµεταχείριση Κηδεµονευοµένων (Τµήµα 225), Σοβαρή
Σωµατική Βλάβη (Τµήµα 226), Σωµατική Βλάβη από Αµέλεια (Τµήµα 229)
7
Chapter Eighteen, που συµπεριλαµβάνει τον Καταναγκασµό (Τµήµα 240)
8
Τµήµα 131
9
Τµήµα 185: Η Προσβολή θα τιµωρηθεί µε φυλάκιση για όχι πάνω από ένα χρόνο ή µε ένα πρόστιµο και, εάν η
προσβολή έχει γίνει µε χρήση βίας, µε φυλάκιση για όχι πάνω από δύο χρόνια ή ένα πρόστιµο.
10
Τµήµα 19 – Η Έλλειψη ∆υνατότητας για ένα Παιδί να Κριθεί Ένοχο- Όποιος µετά την εφαρµογή του νόµου
είναι κάτω από δεκατεσσάρων ετών στερείται τη δυνατότητα να κρίνεται ένοχος.
11
∆ες για περισσότερες λεπτοµέρειες τις απαντήσεις της GEW στο ερωτηµατολόγιο της ETUCE «Εργασιακό
Άγχος»
12
∆ες Τµήµα 3 (3) of the General Equal Treatment Act
13
Schäfer, Mechthild/Korn, Stefan: Αντιµετώπιση της Βίας στα Σχολεία: Μία Έκθεση από τη Γερµανία, 2001;
http://www.gold.ac.uk/connect/reportgermany.html
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Περιφερειακό ∆ικαστήριο στο Saarland καθόρισε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την υποχρέωση
να προστατεύουν τους µαθητές από τη βλάβη «στην υγεία και την περιουσία, και επίσης από
την παραβίαση άλλων νόµιµα προστατευµένων αγαθών».14
Το Γερµανικό Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο - Bundesverfassungsgericht - το
δικαστήριο που είναι αρµόδιο για τη συµµόρφωση µε το σύνταγµα - βλέπει την εθνική παιδεία
στα σχολεία ισότιµη της γονικής εκπαίδευσης (άρθρο 6 παράγραφος 2 GG). Κατά συνέπεια,
υπάρχει ένα απόσπασµα σε όλους τους σχολικούς νόµους των κρατιδίων που επιβάλλει σε
κάθε σχολείο, εκτός από την αµιγή διδασκαλία της γνώσης, εκπαιδευτικές λειτουργίες, όπως η
διδασκαλία των σπουδαστών για τη δυνατότητα συµβιβασµού και ανοχής προς ανθρώπους µε
διαφορετική νοοτροπία.
Σε µερικά κρατίδια υπάρχουν κανονισµοί στους νόµους, οι οποίοι ορίζουν λεπτοµερώς
ζητήµατα, όπως ο συµβιβασµός σύγκρουσης και ορίζουν µέτρα για τους σχολικούς
κανονισµούς (π.χ. στο Βραδεµβούργο). Η νοµική βάση στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Γερµανίας είναι µέχρι τώρα σαφής: τα σχολεία πρέπει να εγγυηθούν ότι οι σπουδαστές «τους»
προστατεύονται από τις ψυχολογικές και φυσικές παραβιάσεις και βλάβες.
Εντούτοις, δεν υπάρχει κανένας κανονισµός σχετικά µε το πώς να χειριστεί κανείς τη βία στα
γερµανικά σχολεία. Ενώ οι κανονισµοί των σχολικών κτιρίων καθορίζουν συγκεκριµένα πότε,
πώς και για πόσο χρόνο οι τάξεις πρέπει να αεριστούν µεταξύ των µαθηµάτων και τι πρέπει να
γίνει µε τα απορρίµµατα, µόνο µια παρόµοια, πολύ γενική πρόταση αναφέρεται «σε µία καλή
συνύπαρξη στο σχολείο». Σε γενικές γραµµές, ο χειρισµός της βίας στα γερµανικά σχολεία δεν
καθορίζεται ρητά µε γραπτή µορφή. Κατά συνέπεια οι κυρώσεις για απειλές δεν εφαρµόζονται
σε όλους τους σπουδαστές και κάθε περίπτωση πρέπει να αντιµετωπίζεται και να συζητείται
χωριστά. Τα σχολεία που εκτελούν τις ρητές επεµβάσεις ενάντια στη βία και που καθορίζουν
τους κανόνες συµπεριφοράς, δεν είναι ακόµα ο κανόνας στη Γερµανία.
Ο κυβερνο-εκφοβισµός µπορεί να γίνει αντιληπτός ως δυσφήµιση, απειλή ή παρενόχληση
προς εκπαιδευτικούς ή µαθητές µε τη δηµοσίευση εικόνων και βίντεο (π.χ. στο YouTube), ή µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τσατ ρουµς ή sms.
Ισπανία
Παρενόχληση και βία στον εργασιακό χώρο
Το Ισπανικό Σύνταγµα, στο άρθρο του 40.2, περιγράφει την υποχρέωση των δηµόσιων αρχών
να προωθήσουν µια πολιτική που εγγυάται την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Αυτή η
δήλωση αποτελεί µια από τις κατευθυντήριες αρχές της κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής
στην Ισπανία.
Ο Νόµος σχετικά µε την Πρόληψη Κινδύνων στην Εργασία15 µεταφέρει την Οδηγία
89/391/EC του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά µε την εισαγωγή µέτρων για να
ενθαρρυνθούν οι βελτιώσεις στη Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων στην εργασία, την
Οδηγία 92/85/EEC του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε την εισαγωγή
µέτρων για να ενθαρρυνθούν οι βελτιώσεις στην Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία των
14
15

OLG (Court of Appeal) Zweibrücken, judgment of 05.06.97, 6 U 1/97
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εγκύων εργαζοµένων και των εργαζοµένων που έχουν γεννήσει πρόσφατα ή θηλάζουν, την
Οδηγία 94/33/EC του Συµβουλίου της 22ης Ιουνίου 1994 σχετικά µε την προστασία των νέων
στην εργασία και την Οδηγία 91/383/EEC του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1991 που
συµπληρώνει τα µέτρα για να ενθαρρυνθούν οι βελτιώσεις στη Ασφάλεια και Υγεία στην
εργασία των εργαζοµένων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και προσωρινές συµβάσεις. Αυτός
ο νόµος ρυθµίζει όλα τα θέµατα σχετικά µε τους κινδύνους στην εργασία,
συµπεριλαµβανοµένης της ευθύνης των εργοδοτών και των εργαζοµένων, όσον αφορά την
αξιολόγηση του κινδύνου, τη δηµιουργία µεικτών επιτροπών εργοδοτών και εργαζοµένων για
να εξετάσουν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, τις συγκεκριµένες δεξιότητες των
αντιπροσώπων υγείας και ασφάλειας, κ.λπ. Αυτός ο νόµος δεν αναφέρει τους όρους
παρενόχληση ή βία. Η έννοια της παρενόχλησης καλύπτεται από διάφορους νόµους, µερικές
φορές ανάλογα µε την περιοχή που καλύπτεται από τον νόµο και εποµένως το περιβάλλον ή
την αιτία για την οποία πραγµατοποιείται η παρενόχληση. Από αυτή την άποψη, ο Νόµος
σχετικά µε τις Ίσες Ευκαιρίες, τη µη-διάκριση και την καθολική δυνατότητα πρόσβασης των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες - µεταφέροντας µέρη των οδηγιών 2000/43/EC, 2000/78/EC και
2000/73/EC – καλύπτει την παρενόχληση σε σχέση µε την αναπηρία. Η παρενόχληση
βασισµένη στο φύλο και η σεξουαλική παρενόχληση είναι έννοιες που περιλαµβάνονται στο
Νόµο που µεταφέρει την οδηγία 2002/73/CE, τον Νόµο για την ισότητα µεταξύ των ανδρών
και των γυναικών.16 Παρά το γεγονός ότι η έννοια της παρενόχλησης στην εργασία δεν
καθορίζεται σε κανένα νόµο, υπάρχει ένα σώµα νοµολογίας πάνω στο θέµα, και υπάρχει µία
εκτενής «δογµατική πίστη» (έρευνα νόµων που διεξάγεται από τους ερευνητές νόµων), η
οποία λαµβάνεται υπόψη από τους δικαστές στις κρίσεις τους.
Ο Νόµος για τα Μέτρα Προστασίας Ακεραιότητας σχετικά µε τη βία των φύλων 17 ρυθµίζει τα
δικαιώµατα όλων των γυναικών-θυµάτων οικογενειακής βίας. Αυτός ο νόµος παρέχει
κοινωνικά και εργασιακά δικαιώµατα στις γυναίκες-θύµατα οικογενειακής βίας, όπως το
δικαίωµα να αναδιοργανωθεί ή να µειωθεί ο χρόνος απασχόλησης, το δικαίωµα να µειωθεί η
απαίτηση για γεωγραφική κινητικότητα µέσα στην επιχείρηση, το δικαίωµα να γίνει αλλαγή
εργασιακού χώρου και το δικαίωµα να ανασταλεί η σύµβαση προσωρινά µε διατήρηση της
θέσης εργασίας. Οι επιχειρήσεις που συµµορφώνονται µε αυτά τα µέτρα έχουν οφέλη
κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικές µειώσεις. Ο Ποινικός Κώδικας έχει τροποποιηθεί
προκειµένου να καλύψει τέτοιες περιπτώσεις λεπτοµερώς. Ειδικά δικαστήρια για την εξέταση
περιπτώσεων οικογενειακής βίας έχουν δηµιουργηθεί από αυτόν τον νόµο.
Η επίθεση σε δηµόσιο υπάλληλο (που περιλαµβάνει και τους εκπαιδευτικούς) θεωρείται
σοβαρό έγκληµα στον Ποινικό Κώδικα. Μερικοί δικαστές ασχολούνται σοβαρά µε τέτοιες
επιθέσεις, όταν έρχονται οι δράστες ενώπιον των δικαστηρίων. Εντούτοις, οι καταδίκες που
προκύπτουν δεν είναι πάντα σταθερές.
Παρενόχληση και βία στα σχολεία
∆ύο είδη βίας αναφέρεται από την ένωση FECCOO ότι συµβαίνουν στα ισπανικά σχολεία:
1. Εκφοβισµός (παρενόχληση µεταξύ των συνοµηλίκων)
2. Βία κατά των εκπαιδευτικών και των εργαζοµένων (από τους σπουδαστές, και, ειδικά, τις
οικογένειές τους)

16

Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
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Οι λύσεις στο πρόβληµα είναι διαφορετικές στις 17 ισπανικές περιοχές. Ένα Παρατηρητήριο
για τις Σχολικές σχέσεις έχει δηµιουργηθεί σε εθνικό επίπεδο, προκειµένου να αναλυθεί το
πρόβληµα και να προταθούν λύσεις. Ο συντονισµός µεταξύ αυτών των οργανισµών πρέπει
ακόµα να ενισχυθεί.
Τµήµατα Καθοδήγησης υπάρχουν σε κάθε σχολείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αποτελούνται
από διάφορους επαγγελµατίες εργαζοµένους στο σχολείο, όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς
λειτουργούς, κοινωνικούς εκπαιδευτικούς, κ.λπ.
∆ιάφορες οργανώσεις, σχολικές επιτροπές και άλλοι οργανισµοί έχουν πραγµατοποιήσει
έρευνες και µελέτες για το ζήτηµα. Η πιο σχετική θα ήταν η έρευνα από τον Κρατικό
Επίτροπο. Τα κύρια συµπεράσµατα αυτών των ερευνών είναι τα ακόλουθα:
1. Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη βία ή/και τον εκφοβισµό µπορούν να εντοπιστούν
και σε ιδιωτικά και σε δηµόσια σχολεία.
2. Η βία στα σχολεία δεν είναι ένα κοινό πρόβληµα · µόνο το 1-2% των παιδιών υποφέρει
από εκφοβισµό στα σχολεία.
3. Οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές και το προσωπικό των σχολείων θεωρούν ότι η βία στα
σχολεία αυξάνει κάθε χρόνο. Συγχρόνως, όταν καλούνται να εκθέσουν τα πραγµατικά
γεγονότα, δεν αναφέρονται πολλά. Ένας λόγος θα µπορούσε να είναι ότι οι απαντήσεις των
εκπαιδευτικών επηρεάζονται από τα µέσα.
Βουλγαρία
Στη Βουλγαρία, µια Επιτροπή Ειδικών Εµπειρογνωµόνων υπό την αιγίδα του Συµβουλίου
Υπουργών18 εργάζεται πάνω στο ζήτηµα της βίας και της αντικοινωνικής συµπεριφοράς των
νέων. Οι αποφάσεις και οι απόψεις της είναι βασισµένες σε πολλά νοµοθετικά µέτρα στη
Βουλγαρία, µεταξύ των άλλων στον εθνικό Νόµο Προστασίας Παιδιών και τον Νόµο για τον
αγώνα ενάντια στην αντικοινωνική συµπεριφορά των νέων. Η Επιτροπή Ειδικών
Εµπειρογνωµόνων αποτελείται από αξιόλογους ειδικούς στον τοµέα της νεανικής βίας και
προσφέρει το όφελος ότι φέρνει κοντά τους διάφορους εταίρους, καθώς επίσης και Υπουργούς
µε σχετικά χαρτοφυλάκια. Η δύναµη αυτής της Επιτροπής είναι επίσης η επιρροή της στη
νοµοθετική διαδικασία πάνω σε θέµατα σχετικά µε τη βία.
Πάνω στα ζητήµατα σχετικά µε τη βία, τα παιδιά και τα σχολεία, η Επιτροπή εργάζεται για τη
συλλογή στατιστικών στοιχείων, την ανάλυση τους και τις προτάσεις δράσης, σε συνεργασία
µε τις διάφορες ΜΚΟ και άλλους εθνικούς οργανισµούς και ιδρύµατα, δηλ. τα αποκαλούµενα
«παιδαγωγικές αίθουσες για παιδιά» και την αστυνοµία.
Επιπλέον, µια Κρατική Υπηρεσία για την Προστασία των Παιδιών έχει ιδρυθεί στο πλαίσιο
του Νόµου Προστασίας των Παιδιών µε µια ∆ιάταξη του Υπουργικού Συµβουλίου, το οποίο
άρχισε τις δραστηριότητές του την 1η Ιανουαρίου 2001. Η Υπηρεσία είναι ειδικό σώµα του
Υπουργικού Συµβουλίου για την καθοδήγηση, τον συντονισµό και τον έλεγχο στον τοµέα των
δραστηριοτήτων προστασίας των παιδιών. Ο Πρόεδρος της Υπηρεσίας, µε τη συνεργασία
υπουργείων, εφαρµόζει τις δραστηριότητες φροντίδας των παιδιών, αναπτύσσει την κρατική
πολιτική για την προστασία των παιδιών, αναπτύσσει και ελέγχει τα εθνικά και περιφερειακά
προγράµµατα προστασίας των παιδιών, χορηγεί άδεια σε φυσικά πρόσωπα και νοµικά
πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών, ελέγχει την προστασία των
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δικαιωµάτων των παιδιών, κ.λπ. Αυτή η Υπηρεσία εξετάζει επίσης την ευαισθητοποίηση και
το κίνητρο της εθνικής διοίκησης για να επεµβαίνει σε σηµαντικά και επείγοντα θέµατα.
Η Υπηρεσία ενεργεί σε συνεργασία µε υπουργεία και άλλες εθνικές και διεθνείς
αντιπροσωπείες και ΜΚΟ, που λειτουργούν στον τοµέα των δικαιωµάτων των παιδιών και της
προστασίας παιδιών, ιδιαίτερα σχετικά µε:
ο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων για να προστατευθούν τα παιδιά από τη
βία, την κακοµεταχείριση και άλλες µορφές εκµετάλλευσης,
ο την εγγύηση ίσης πρόσβασης των παιδιών στην ποιοτική εκπαίδευση και την κατάρτιση,
ώστε να επιτευχθεί το µέγιστο των δυνατοτήτων τους,
ο τη µείωση του αριθµού των παιδιών-θυµάτων τροχαίων ατυχηµάτων.
Υπάρχει, επίσης, νοµοθεσία σε σχέση µε την οικογενειακή βία (βία στο σπίτι). Περαιτέρω, στη
Βουλγαρία το Υπουργείο Παιδείας έχει µια µακροπρόθεσµη στρατηγική για τη βία, η οποία
επιδιώκει να περιλάβει όλους τους εταίρους: γονείς, εκπαιδευτικούς και ιδρύµατα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Υπάρχουν επίσης πρόσθετα προγράµµατα εκπαίδευσης για παιδιά
µε προβλήµατα σχετικά µε την επιθετική συµπεριφορά και «παιδαγωγικά κέντρα» για να
αναπτυχθεί η πείρα όσον αφορά στα παιδιά µε τέτοια προβλήµατα.
∆εδοµένου ότι το πρόβληµα της βίας θεωρείται ως σηµαντικό στη Βουλγαρία, υπάρχει ανάγκη
για χρηµατοδότηση, ώστε να παρασχεθούν ασφαλείς αθλητικές και πολιτιστικές
εγκαταστάσεις που θα κρατήσουν τα παιδιά µακριά από τους δρόµους.
Ηνωµένο Βασίλειο
Στο Ηνωµένο Βασίλειο υπάρχει µια σειρά νοµοθετικών διατάξεων που προστατεύουν το
άτοµο, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο της απασχόλησης σε σχέση µε τη
βία και την παρενόχληση. Αυτές εµπίπτουν και µέσα στις διατάξεις του αστικού και του
ποινικού δικαίου:
•
•
•
•
•
•
•

Επίθεση
Βιαιοπραγία
Νόµος Προστασίας από Παρενόχληση του 1997
Υποβολή σε φόβο βίας
Βλάβη εναντίον του προσώπου/της ιδιοκτησίας
∆ιάκριση στο πλαίσιο της νοµοθεσίας για την Ισότητα
Νόµος για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

Κανένα από αυτά δεν είναι συγκεκριµένο για την εκπαίδευση µε όρους επαγγέλµατος, αλλά
µπορούν όλα να χρησιµοποιηθούν από το εκπαιδευτικό προσωπικό.
Επιπλέον, υπάρχει καθοδήγηση από την κυβέρνηση στο πώς να εξετάσει τον κυβερνοεκφοβισµό. Ενώ θεωρείται ότι δεν είναι ακόµα πολύ διαδεδοµένος, δεν υπάρχει καµία
συλλογή δεδοµένων και έτσι το πραγµατικό επίπεδο είναι άγνωστο.

4. Βασικά θέµατα
4.1. Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των διευθυντών του σχολείου
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Η ενδο-υπηρεσιακή κατάρτιση και η συνεχής επαγγελµατική ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα
σηµαντική για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές στα σχολεία, όταν πρέπει να
διαπιστώσουν, να αντιδράσουν ή/και να αντιµετωπίσουν το ενδεχόµενο βίαιων καταστάσεων ή
συµπεριφορών. Οι πολύ συχνά αναγνωρισµένες ανάγκες εκπαίδευσης του σχολικού
προσωπικού περιλαµβάνουν:
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση, δηλ. τι είναι εκφοβισµός, τι είναι βία,
πού συµβαίνουν, ποιοι εµπλέκονται και τι µπορεί να γίνει,
•
δεξιότητες επικοινωνίας για να ασχοληθούν µε τα παιδιά και την επίλυση
συγκρούσεων,
•
δεξιότητες επικοινωνίας για να ασχοληθούν µε τους γονείς των θυµάτων,
τους εκφοβιστές και τα άλλα παιδιά,
•
δεξιότητες για να αναπτύξουν πολιτικές συµπεριφοράς στα σχολεία, σε
επίπεδο σχολείου και τάξεων.
•

Στη Σουηδία, η αρχική κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων δεν
καλύπτει συγκεκριµένα τον τοµέα της παρενόχλησης και της βίας. Εντούτοις, η συνεχής
επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των διευθυντών πραγµατοποιείται µέσα στο
πλαίσιο της συστηµατικής διαχείρισης του εργασιακού περιβάλλοντος. Η συστηµατική
προσέγγιση στο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί κάθε σχολείο να έχει δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης για τους εκπαιδευτικούς και το άλλο προσωπικό και διαδικασίες για την
αξιολόγηση του κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης κατάρτισης για το
προσωπικό. Άτοµα που επιφορτίζονται µε τη βοήθεια στη διαχείριση του εργασιακού
περιβάλλοντος χρειάζονται κατάρτιση σε ζητήµατα εργασιακού περιβάλλοντος. Η διοίκηση
του σχολείου και το άλλο εποπτικό προσωπικό πρέπει να ξέρουν πώς αντιδρούν οι άνθρωποι
στις διαφορετικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν βία. Υπάρχει σαφής ανάγκη,
παραδείγµατος χάριν, να έχουν γνώσεις για τα αποτελέσµατα της θυµατοποίησης, της
κατάχρησης ουσιών και της απειλητικής συµπεριφοράς. Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να ξέρουν
σε ποιους κινδύνους ενδέχεται να εκτεθούν στην εργασία, ώστε να µπορούν να αποτραπούν
ασθένειες και ατυχήµατα.
Όπου υπάρχει συνεχής επιµόρφωση για το εκπαιδευτικό προσωπικό, συχνότερα
πραγµατοποιείται σε τοπικό επίπεδο σύµφωνα µε τις ανάγκες του σχολείου. Κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας επιθεώρησης, ένα σχολείο µπορεί να υποβάλει αίτηµα να συνταχτεί ειδικό
επιµορφωτικό πρόγραµµα από τις τοπικές αρχές ή τις αρχές εργασιακού περιβάλλοντος. Η
κατάρτιση είναι συνήθως βασισµένη στην καλύτερη πρακτική των τοπικών αρχών. Ιδιωτικοί
σύµβουλοι εργάζονται επίσης σε αυτόν τον τοµέα. Εντούτοις, η εφαρµογή τµηµάτων
κατάρτισης παραµένει ένα πρόβληµα σε πολλά σουηδικά σχολεία.
Σύµφωνα µε µια έρευνα συµπεριφοράς της Εθνική Υπηρεσίας για την Εκπαίδευση το 2003, το
97% των εκπαιδευτικών που ρωτήθηκαν απάντησε ότι το σχολείο τους είχε ένα πρόγραµµα
δράσης ενάντια στον εκφοβισµό και το 70% πίστευε ότι είχε ικανοποιητικές γνώσεις και
ικανότητα για να αντιµετωπίσει ενεργά τον εκφοβισµό.
Στην Αγγλία και την Ουαλία, η έµφαση δίνεται στην πρόληψη. Έχει διεξαχθεί έρευνα για να
εντοπιστούν οι αιτίες της βίας και το πόσο µπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Υπάρχουν τώρα
µαθήµατα πανεπιστηµιακού επιπέδου και στην ψυχολογία και στην παιδαγωγική που
αντιµετωπίζουν το ζήτηµα της βίας.
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Στην Ισπανία, τα µαθήµατα κατάρτισης για συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη για τους
εκπαιδευτικούς πραγµατοποιούνται από τα συνδικάτα ή από τα «Κέντρα Εκπαιδευτικών» που
οργανώνονται από τα περιφερειακά Τµήµατα Παιδείας. Συχνότερα αφορούν τις δεξιότητες
επικοινωνίας των εκπαιδευτικών, τις διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και
σπουδαστών και µεταξύ των σπουδαστών, την εκπαιδευτική µεσολάβηση, και τη βελτίωση
των κοινωνικών δεξιοτήτων των σπουδαστών. Τα Τµήµατα Παιδείας και οι Περιφερειακές
Κυβερνήσεις προσφέρουν επίσης οικονοµική βοήθεια στα συνδικάτα για να οργανώνουν
σχετικά µαθήµατα για τους εργαζοµένους.
Στις 23 Μαρτίου 2006, η FECCOO, άλλα εκπαιδευτικά συνδικάτα και εκπαιδευτικές ενώσεις
(σπουδαστές, γονείς, κ.λπ.) και το ισπανικό Υπουργείο Παιδείας υπέγραψαν τη «Συµφωνία για
την προώθηση και τη βελτίωση των σχέσεων στο σχολείο». Αυτή η συµφωνία κάνει
σηµαντική πρόοδο στη βελτίωση των σχέσεων στα σχολεία και περιλαµβάνει τη διάταξη ότι
όλη η αναγκαία κατάρτιση για τη βελτίωση των σχέσεων στα σχολεία πρέπει να
συµπεριληφθεί στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.
Στη Βουλγαρία, στα πλαίσια της σηµαντικής κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής στις
προηγούµενες δύο δεκαετίες, τα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζουν µία αύξηση στα
περιστατικά βίας στην κοινωνία ευρύτερα.
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης υπάρχει, όπως και αλλού, έµφαση στην πρόληψη. Οι
παιδαγωγικές σπουδές στο πανεπιστήµιο της Σόφιας προσφέρουν επιλογές σχετικά µε την
επίλυση συγκρούσεων, την εργασία µε την οικογένεια, την εργασία µε τα παιδιά και τους
εφήβους µε ποινικό µητρώο, και την εργασία µε παιδιά σε κίνδυνο. Αυτές οι επιλογές
εισήχθησαν στο πρόγραµµα σπουδών πριν δύο χρόνια και πραγµατοποιούνται κατά τη
διάρκεια των τριετών σπουδών. Επιπλέον, τα προτεινόµενα µεταπτυχιακά στην παιδαγωγική
θα ασχοληθούν µε θέµατα βίαιης συµπεριφοράς των παιδιών, θυµατολογίας, κ.λπ.
Όσον αφορά τη συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, το Εθνικό Παιδαγωγικό
Κέντρο, µέσω των περιφερειακών κλάδων του, οργανώνει την ετήσια κατάρτιση για τους
εκπαιδευτικούς στην προσχολική εκπαίδευση, την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση. Τα θέµατα των εκπαιδευτικών µαθηµάτων περιλαµβάνουν:
α. Πρόληψη βίας στα σχολεία (εσωτερική και εξωτερική)
β. Απάντηση στην επιθετικότητα και τη βία
γ. Συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και αντιπροσώπων των εξωτερικών ιδρυµάτων
και ΜΚΟ
∆. Επίλυση συγκρούσεων
ε. ∆εξιότητες επικοινωνίας.
Η παιδαγωγική επιτροπή του σχολείου αποφασίζει ποιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να
παρακολουθήσουν τα συγκεκριµένα µαθήµατα συνεχούς επιµόρφωσης.
Στη Γερµανία, υπάρχει κατάρτιση για τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς,
που εστιάζει στη διεύρυνση των κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και την κοινωνική
αλληλεπίδρασή τους κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (αρχική κατάρτιση
εκπαιδευτικών), και στις δεξιότητες παροχής συµβουλών (συνεχής επαγγελµατική ανάπτυξη).
Πρόσθετη κατάρτιση είναι διαθέσιµη για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχετικά µε
την αποφυγή ταµπελοποίησης και την προώθηση της επανενσωµάτωσης.
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Η ένωση εκπαιδευτικών GEW έχει αναθέσει µια επιστηµονική αξιολόγηση των υπαρχόντων
προγραµµάτων πρόληψης βίας που χρησιµοποιούνται στα σχολεία.
Με βάση τα
αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης, θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο για να καλύψει τις ανάγκες
αρχικής κατάρτισης και ΣΕΚ των εκπαιδευτικών και του άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού
και θα εφαρµοστεί στα οµόσπονδα κρατίδια.

4.2. Σχολικά Σχέδια ∆ράσης και σχολικό αναλυτικό πρόγραµµα
(περιεχόµενο και δεξιότητες)
Αυτό που είναι σαφές είναι ότι, όποιο κι αν είναι το εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο, ένα µεγάλο
µέρος της ευθύνης για την προστασία και του προσωπικού και των σπουδαστών από τη βία
στην εργασία στηρίζεται στις πολιτικές και τις πρακτικές σε σχολικό επίπεδο. Είναι χρήσιµο
εποµένως να εξεταστεί το πώς αντιµετωπίζεται το θέµα της βίας σε σχολικό επίπεδο.
Το επαναλαµβανόµενο θέµα σε αυτό το πλαίσιο είναι, σύµφωνα µε την αγγλική έκφραση, «η
πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία». Υπάρχει η πεποίθηση και ο ισχυρισµός ότι σε
σχολικό επίπεδο πρέπει να είναι σε ισχύ στρατηγικές που θα επιδιώκουν να αποτρέψουν τη βία
πριν ακόµη εµφανιστεί.
Στη Σουηδία η χρήση και η εφαρµογή πλαισίων σε εθνικό επίπεδο έχουν το αποτέλεσµα της
παροχής σταθερής βάσης σε όλες τις σχολικές µονάδες, όπως παρουσιάζονται παρακάτω.

(ΣτΜ: Στην περιφέρεια του κύκλου: Φυσιολογικό µέρος των καθηµερινών δραστηριοτήτων
[επάνω]- Όλες οι σηµαντικές συνθήκες για το εργασιακό περιβάλλον [κάτω]
Στον πράσινο κύκλο: επιθεώρηση-έρευνα-αξιολόγηση κινδύνου-δράση
Στο κέντρο: αρµοδιότητα-συνεργασία-πολιτική εργασιακού περιβάλλοντος- καθήκονταγνώση-συνήθης διαδικασία-υγειονοµικές υπηρεσίες απασχόλησης)
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Αυτό το πλαίσιο δεν είναι ένα καθοδηγητικό µοντέλο, αλλά επιτρέπει να αναπτυχθούν τοπικά
αναλυτικά προγράµµατα και κανόνες σχετικά µε τη συµπεριφορά ενάντια σε ένα κλίµα που
προωθεί συµπεριφορές που αποτρέπουν τη βία. Όταν τα σχολεία επιθεωρούνται, πρέπει να
έχουν τα ειδικά προγράµµατά τους για τη βία ως τµήµα των εγγράφων που επιθεωρούνται.
Όσον αφορά το αναλυτικό πρόγραµµα, περιεχόµενο/ύλη που βασίζεται σε αξίες είναι
παρόν/παρούσα στα σχολεία. Γενικά, αφορά ζητήµατα, όπως το πώς να συνεργαζόµαστε στο
σχολείο και ισχύει για όλα τα µαθήµατα σε ένα σχολείο. Το πλαίσιο, επίσης, λέει ότι όλο το
προσωπικό έχει καθήκον να αποτρέψει ενεργά την παρενόχληση και την καταπίεση των
ατόµων και των οµάδων. Ο εκπαιδευτικός έχει υποχρέωση, σε συνεργασία µε άλλους, να λάβει
τα απαραίτητα µέτρα για να αποτρέψει όλες τις µορφές παρενόχλησης.
Τα σχολεία στη Σουηδία είναι υποχρεωµένα να εργαστούν µε επιδίωξη τη δηµοκρατία. Οι
λύσεις ευαισθητοποίησης και συνεργασίας είναι καθηµερινά ζητήµατα, όπως το δικαίωµα των
µαθητών να έχουν επιρροή κατά τη διάρκεια της καθηµερινής ζωής του σχολείου, και
ευαισθητοποίηση που εστιάζει στις κοινές αξίες. Ένα ιδιαίτερο παράδειγµα είναι η πρόσθετη
διδασκαλία των οµάδων µικρών παιδιών µε µια σειρά κοινωνικών και µαθησιακών
προβληµάτων που έχουν τάση προς τη βία. Το σχολείο έχει δύο κανόνες: 1. Να είσαι εκεί όπου
ο δάσκαλος σου ζητά να είσαι, και 2. Να είσαι καλός φίλος. Η ηµέρα διαιρείται σε δέκα
ενότητες και για κάθε ενότητα της ηµέρας, που το παιδί υπακούει τους δύο κανόνες του
σχολείου, ανταµείβεται. Οι ανταµοιβές µπορούν αργότερα να γίνουν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης για να κάνουν ελκυστικότερα πράγµατα. Οι εκπαιδευτικοί και το άλλο
προσωπικό επικεντρώνονται στη βία προς τους ανθρώπους παρά προς τα πράγµατα. Χτίζουν
τη δοµή µέσω των εκπαιδευτικών, και τον σεβασµό προς το µαθητή. ∆ουλεύοντας µε την
ανταµοιβή της θετικής συµπεριφοράς, αυτές οι βίαιες οµάδες έχουν αλλάξει.
Στη Βουλγαρία, στα πλαίσια των προγραµµάτων σχολικού επιπέδου υπάρχουν υποχρεωτικά
µαθήµατα «εκπαίδευσης πολίτη» κάθε βδοµάδα. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί περνούν 2 ώρες
την εβδοµάδα µε την τάξη τους συζητώντας θέµατα, συµπεριλαµβανοµένης της βίας. Σε
σχολεία 500 ή παραπάνω µαθητών υπάρχει πρόσθετο ειδικό προσωπικό για να αντιµετωπίσει
ζητήµατα βίας ή επιθετικότητας.
Στα γερµανικά σχολεία, η συµπεριφορά ή/και η ή/και η εκπαίδευση του πολίτη είναι επίσης
µαθήµατα που διδάσκονται στις τάξεις. Ο στόχος αυτών των µαθηµάτων είναι ο εξής:
- Ανάπτυξη της µαθησιακής κουλτούρας µε διαφορετικές ρυθµίσεις για τη µάθηση και την
εµπειρία
- Αύξηση παιδαγωγικών συνθηκών για την κοινωνική µάθηση
- ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση και σκόπιµη κοινωνικοποίηση των φύλων
- Αύξηση τοµέων για συµµετοχή, όπως µαθήµατα για τη δηµοκρατία και την υπευθυνότητα
- Ανάπτυξη µιας µαθησιακής και κοινωνικής κουλτούρας µε κοινούς κανόνες, όρια και
προσαρµογή
Όλα τα γερµανικά σχολεία υιοθετούν εξίσου ένα µοντέλο για την ενασχόληση µε την πρόληψη
της βίας και την προώθηση της ασφάλειας στα σχολεία. Πρέπει να συνεργαστούν µε και να
υποστηριχθούν από τους γονείς και την ευρύτερη σχολική κοινότητα. Τα σχολεία έχουν επίσης
συνοπτικές πολιτικές για την πρόληψη της βίας, αλλά και για το πώς να αντιµετωπίσουν
καταστάσεις, εάν εµφανιστεί βία ή παρενόχληση.
Στην Αγγλία και την Ουαλία όλα τα σχολεία πρέπει να έχουν µια Πολιτική Συµπεριφοράς.
Αυτό το έγγραφο, που στις καλύτερες περιπτώσεις συντάσσεται και µετά από διαβουλεύσεις
µε το προσωπικό και τους σπουδαστές, πρέπει να περιέχει τις πολιτικές και τις διαδικασίες που
ισχύουν στο σχολείο. Θα περιλαµβάνει το σύστηµα ανταµοιβής για τις επιθυµητές
συµπεριφορές και τις κυρώσεις για να µειωθεί η απαράδεκτη συµπεριφορά. Η απαράδεκτη
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συµπεριφορά φυσικά περιλαµβάνει τη βία και την παρενόχληση. Πολλά σχολεία έχουν
παράλληλα έγγραφα που αφορούν συγκεκριµένα στον εκφοβισµό. Ενώ υπάρχει το σχετικό
αίτηµα, σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει κανένα συγκεκριµένο µοντέλο, έτσι αυτά τα έγγραφα
αντιπροσωπεύουν τον τρόπο της εργασίας που ταιριάζει καλύτερα στο συγκεκριµένο σχολείο.
Όπως στη Γερµανία και τη Βουλγαρία, µέσα στο πρόγραµµα σπουδών όλα τα παιδιά και οι
νέοι διδάσκονται «την αγωγή του πολίτη». Ένας από τους στόχους αυτού του µαθήµατος είναι
να προωθηθεί η υπεύθυνη και η ανεκτική συµπεριφορά στους νέους.
Πάλι στην Αγγλία και την Ουαλία, τα παιδιά, που µπορεί να έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες, θα
υποστηριχθούν από µια σειρά επαγγελµατιών συµπεριλαµβανοµένων των ψυχολόγων,
κοινωνικών λειτουργών, θεραπόντων παιχνιδιού και θεραπόντων και συµβούλων τέχνης, εκτός
από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο. Η Υγειονοµική Υπηρεσία παρέχει επίσης υποστήριξη
σε νέους σε αποποµπή από τα σχολεία και στις οικογένειες, όταν υπάρχουν στοιχεία για
ανάγκη τέτοιας υποστήριξης από το σχολείο. Όπου είναι απαραίτητο, το σχολείο µπορεί
επίσης να κάνει µια αξιολόγηση του πιθανού κινδύνου βίαιης συµπεριφοράς από ένα παιδί,
προκειµένου να εφαρµοστούν οι διαδικασίες για να µειωθεί η πιθανότητα τέτοιας
συµπεριφοράς. Πολλά σχολεία ενεργοποιούν µια σύµβαση Σπιτιού-Σχολείου, επιδιώκοντας να
εξασφαλίσουν ότι η αξία της ειρηνικής επίλυσης των δυσκολιών υποστηρίζεται από τους
γονείς/τους κηδεµόνες.
Το ισπανικό παράδειγµα, στο οποίο η λέξη «βία» αποφεύγεται µε προτίµηση στην έκφραση
«convivencia escolar» (συνύπαρξη στο σχολείο), καταδεικνύει τον ενθουσιασµό του
ενδιαφέροντος για την πρόληψη. Στην αναζήτηση αυτού, η FECCOO έχει παραγάγει ένα
«Σχέδιο για τη Βελτίωση των Σχέσεων στο Σχολείο» που περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
• Χρήση της µεσολάβησης
• Μείωση του µεγέθους των τάξεων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν καλύτερα όλα τα
παιδιά
• Βελτιώσεις στην καθοδήγηση και την ιδιαίτερη διδασκαλία έχοντας ψυχολόγους και
κοινωνικούς λειτουργούς ως τµήµα µιας σχολικής οµάδας, εκτός από τους εκπαιδευτικούς
• Η συµµετοχή της κοινότητας (π.χ. γονείς, άλλοι εργαζόµενοι), ώστε τα σχολικά σχέδια να
λαµβάνουν υπόψη και να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή της τοπικής κοινότητας.
Επιπλέον, τα συνδικάτα και η κυβέρνηση έχουν συµφωνήσει να δηµιουργήσουν ένα
«Παρατηρητήριο των Σχέσεων στο Σχολείο» σε εθνικό επίπεδο και να εισαγάγουν την αγωγή
του πολίτη στο αναλυτικό πρόγραµµα. Ο στόχος είναι, όπως έχει δηλωθεί, να δηµιουργηθεί
χρόνος και χώρος για τους σπουδαστές να εξετάσουν τα ζητήµατα της θετικής συνύπαρξης.
Περαιτέρω, στη νέα νοµοθεσία του 2006, η κυβέρνηση δηµιούργησε ένα µέρος του
αναλυτικού προγράµµατος που αφορά στην αγωγή του πολίτη, για να παράσχει χρόνο και
χώρο στη σχολική ηµέρα, ώστε να στοχαστούν πάνω σε προβλήµατα, όπως η βία.

4.3. Λύσεις συνεργασιών
Η συµµετοχή της κοινότητας στη σχολική ζωή µπορεί να µειώσει τους κινδύνους βίαιων
γεγονότων µέσα στα σχολεία, συµπεριλαµβανοµένης της βίας και προς το προσωπικό και τους
µαθητές. Η αυξανόµενη συνεργασία µε τα διάφορα µέλη της κοινότητας µπορεί επίσης να
ενισχύσει την κατανόηση της κοινότητας σχετικά µε το περιβάλλον, στο οποίο οι
εκπαιδευτικοί και οι µαθητές εργάζονται και αναπτύσσονται, και µπορεί έτσι να συµβάλει
στην καθιέρωση νέων µορφών πρόληψης, τρόπων απάντησης σε περιστατικά βίας ή παροχής
θεραπείας και αποκατάστασης βίας σε εκείνους που θα µπορούσαν να είναι άµεσα ή έµµεσα
θύµατα της βίας. Με την οικοδόµηση επίσηµων σχέσεων µε επαγγελµατίες και οργανώσεις
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που βασίζονται σε κοινοτικό επίπεδο, το προσωπικό του σχολείου µπορεί επίσης να αποκτήσει
πρόσβαση στην πολύτιµη πείρα και να κάνει καλύτερη χρήση των κοινοτικών και σχολικών
πόρων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της βίας στα σχολεία.
Στη Σουηδία, η συνεργασία µεταξύ των σχολείων και των τοπικών αρχών είναι σταθερή και
περιλαµβάνει τη συστηµατική εργασία για λύσεις συνεργασίας και υποστήριξη των θυµάτων.
Η στενή επαφή µε την αστυνοµία είναι συχνά ένα σηµαντικό µέρος της λύσης, σχολεία και
αστυνοµία έχουν διάθεση να ενθαρρύνουν την καλύτερη και συνεχή συνεργασία.
Ο Σουηδικός Νόµος για το Εργασιακό Περιβάλλον απαιτεί η διαχείριση του εργασιακού
περιβάλλοντος να βασιστεί σε συνεργασία µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου, δηλ. µεταξύ των
διευθυντών, των εκπαιδευτικών και των µαθητών. Η επιρροή των µαθητών πρέπει να
προσαρµοστεί στην ηλικία και την ωριµότητά τους. Εντούτοις στην πράξη, οι έρευνες
αποκαλύπτουν ότι οι εκπαιδευτικοί το βρίσκουν δύσκολο να συµπεριλάβουν τους µαθητές στη
διαχείριση του εργασιακού περιβάλλοντος και να τους επιτρέψουν επιρροή - δεν ξέρουν
ακριβώς πώς την χρησιµοποιήσουν και εποµένως µόνο πάνω από τους µισούς από τους
µαθητές στην έρευνα του 2005 «Περιβάλλον των Μαθητών στα Σχολεία» δήλωσαν ότι είχαν
την ικανότητα να προσδιορίσουν το πώς πρέπει να οργανωθούν τα πράγµατα στην τάξη, στη
σχολική αυλή ή το πώς η εργασία τους πρέπει να οργανωθεί. Εντούτοις η δηµοκρατική
αναζήτηση στα σουηδικά σχολεία είναι σε καλό δρόµο, συµπεριλαµβανοµένης της
συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, που απεικονίζεται από το γεγονός ότι 9 από
τους 10 µαθητές δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν ικανοί να δηλώσουν τις απόψεις τους και να
υποβάλουν ερωτήσεις στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων τάξης, σύµφωνα µε την τελευταία
µελέτη. Σχεδόν όλα τα σουηδικά σχολεία έχουν τις δοµές για επίσηµη δηµοκρατική
συµµετοχή των µαθητών, υπό µορφή συµβουλίων τάξεων ή µαθητών.
Στη Βουλγαρία,
αναµένεται η συνεργασία µεταξύ όλων των εταίρων - γονέων,
εκπαιδευτικών, διευθυντών πανεπιστηµίων, κέντρων για εξωσχολικές δραστηριότητες και
διάφορα πολιτιστικά ιδρύµατα - στη Μακροπρόθεσµη Στρατηγική Υπουργείου Παιδείας
ενάντια στη Βία στα Σχολεία. Σύµφωνα µε αυτή τη Στρατηγική, ενώ οι ερευνητές και άλλοι
επιστήµονες βοηθούν στην ανάπτυξη των σχολικών προγραµµάτων που εξετάζουν τη βία και
την πρόληψή της, τα κέντρα για τις εξωσχολικές δραστηριότητες, µαζί µε τους γονείς, τους
εκπαιδευτικούς και τις οργανώσεις νεολαίας, είναι αρµόδιοι για τον ελεύθερο χρόνο των
παιδιών. Οι δήµοι παρέχουν οικονοµική ενίσχυση στις διάφορες πολιτιστικές και αθλητικές
οργανώσεις µε στόχο όχι µόνο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις διάφορες δραστηριότητες
για παιδιά, που θα βοηθήσουν να µείνουν τα παιδιά µακριά από τους δρόµους, όπου η βία
µπορεί εύκολα και γρήγορα να εκραγεί, αλλά και να προωθήσουν την αγωγή πολίτη των
παιδιών και τη δηµοκρατική συνείδηση, καθώς επίσης και τον ενθουσιασµό τους για τον
αθλητισµό και την τέχνη.
Ειδικοί παιδαγωγοί και ψυχολόγοι στα σχολεία έχουν βασική ευθύνη για ζητήµατα σχετικά µε
τη βία στα σχολεία, για να µιλήσουν γι΄ αυτή και να βοηθήσουν έτσι τους εκπαιδευτικούς,
τους γονείς και τα παιδιά, όσον αφορά σε αυτή. Για ιδιαίτερα προκλητικές περιπτώσεις, όπου
ένα παιδί µπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο για άλλα παιδιά και το προσωπικό του σχολείου,
µπορεί να γίνει παραποµπή στα αποκαλούµενα «παιδαγωγικά κέντρα» που απασχολούν τους
σχολικούς ψυχολόγους και άλλους ειδικούς, τα οποία είναι σε θέση να παρέχουν ειδική
βοήθεια για τα παιδιά µε βίαιη και αποδιοργανωτική συµπεριφορά.
Πάλι, ως τµήµα της συνεργατικής προσέγγισης, είναι ευθύνη των δήµων να εγγυηθούν σε
τοπικό επίπεδο την απαραίτητη οικονοµική ενίσχυση για ειδικούς αστυνοµικούς υπεύθυνους
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για την ασφάλεια των παιδιών. Αυτοί οι υπάλληλοι έχουν καθήκον να εξασφαλίσουν ότι οι
καφετέριες και τα εστιατόρια τηρούν τους νόµους που απαγορεύουν την πώληση
οινοπνεύµατος στους ανηλίκους.
Η Κρατική Υπηρεσία για την Προστασία των Παιδιών εργάζεται επίσης σε διάφορα
προγράµµατα και παρέχει στους εκπαιδευτικούς πληροφορίες και καθοδήγηση, που στοχεύουν
στη βοήθειά τους για να αποτραπεί η βία στα σχολεία τους. Έχει παράσχει οδηγίες σε
εκπαιδευτικούς και άλλο ιατρικό, ψυχολογικό και παιδαγωγικό προσωπικό στα σχολεία
σχετικά µε το πώς να αναγνωρίζουν τους φυσικούς και συµπεριφοριστικούς δείκτες βίας από
και προς τα παιδιά. Το υλικό καθοδήγησης προσφέρει επίσης πρακτικά βήµατα που
ακολουθούν, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού στα
σχολεία.
Η Υπηρεσία οργανώνει επίσης διασκέψεις, εργαστήρια και ανταλλαγή ορθής πρακτικής σε
θέµατα όπως η πρόληψη, που αυξάνει τη δηµόσια συνειδητοποίηση και µέτρα για τις απειλές
προς τα παιδιά από την κοινωνία της πληροφορίας. Το 2003, µια οµάδα εµπειρογνωµόνων
µέσα στην Υπηρεσία συνέταξε την καθοδήγηση σχετικά µε την ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου
στα σχολεία. Η υιοθέτηση αυτών των συµβουλών από όλα τα σχολεία είναι τώρα
υποχρεωτική.
Το Υπουργείο Εσωτερικών επιπλέον έχει δηµιουργήσει ένα πρόσθετο κέντρο κλήσης για τα
θύµατα της βίας, για να ενθαρρύνει τη µεγαλύτερη υποβολή έκθεσης βίαιων περιστατικών
στην αστυνοµία. Υπάρχουν αντιπρόσωποι του Υπουργείου σε κάθε περιοχή, που εξετάζει αυτό
το θέµα σε περιφερειακό επίπεδο.
Στη Γερµανία, οι λύσεις συνεργασίας για την παρεµπόδιση και την αντιµετώπιση της βίας στα
σχολεία αναπτύσσονται µεταξύ:
ο εκπαιδευτικών και κοινωνικών λειτουργών
ο σχολείων και γονέων
ο εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών
Η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών λειτουργών στοχεύουν στην
ανάπτυξη µιας ολιστικής κοινοτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά, και επίσης στη δηµιουργία
µιας κοινής δοµής εργασίας και λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη των µέτρων πρόληψης
της βίας σε επίπεδο σχολείων και τάξεων. Οι συµβάσεις µεταξύ των σχολείων και των γονέων
είναι βασισµένες στους κανόνες και τις έννοιες που χρησιµοποιούνται στα σχολεία. Επιπλέον,
οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται συχνά µεταξύ τους σχετικά µε τα διάφορα ζητήµατα που
αφορούν τη βία στα σχολεία, αλλά και την επίλυση προβληµάτων και την παροχή συµβουλών.
Όσον αφορά στη συνεργασία µε την αστυνοµία, στη Γερµανία η προσέγγιση ποικίλλει από
περιοχή σε περιοχή, εφόσον η ευθύνη για µια τέτοια πολιτική εναπόκειται στα οµόσπονδα
κρατίδια. Όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο περιστατικών βίας σε ένα δεδοµένο ίδρυµα, µπορεί να
εισαχθούν περίπολοι και έλεγχοι της αστυνοµίας στις εισόδους.
Στην Αγγλία και την Ουαλία, τα σχολεία συνεργάζονται µε άλλους εταίρους όσον αφορά στη
βία στα σχολεία, όταν είναι προς το συµφέρον του παιδιού. Τα παιδιά που µπορεί να έχουν
ιδιαίτερες δυσκολίες θα υποστηριχθούν από µια σειρά επαγγελµατιών, συµπεριλαµβανοµένων
των ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, θεραπόντων παιχνιδιού, θεραπόντων τέχνης και
συµβούλων, εκτός από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο. Η Υπηρεσία Υγείας παρέχει επίσης
υποστήριξη στους νέους και τις οικογένειες µετά από αποποµπή από τα σχολεία. Όπου είναι
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απαραίτητο, το σχολείο µπορεί επίσης να κάνει αξιολόγηση του πιθανού κινδύνου βίαιης
συµπεριφοράς από ένα µεµονωµένο παιδί, προκειµένου να εφαρµοστούν οι διαδικασίες για να
µειωθεί η πιθανότητα τέτοιας συµπεριφοράς.
Πολλά σχολεία ενεργοποιούν µια σύµβαση Σπιτιού-Σχολείου επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν
ότι η αξία της ειρηνικής επίλυσης των δυσκολιών υποστηρίζεται από τους γονείς/τους
κηδεµόνες.
Πάλι στην Αγγλία και την Ουαλία, είναι τώρα σύνηθες για τα σχολεία να υπάρχουν στενές
σχέσεις µε την τοπική αστυνοµία. Στο Λονδίνο, παραδείγµατος χάριν, εάν ένα ασθενοφόρο
καλείται σε ένα σχολείο λόγω τραυµατισµού, η αστυνοµία καλείται ταυτόχρονα. Εάν η βλάβη
έχει προκληθεί από έναν σπουδαστή, είτε τυχαία είτε σκόπιµα, η αστυνοµία θα συζητήσει µε
το σχολείο ποια περαιτέρω δράση απαιτείται. Σε µερικές περιπτώσεις η αστυνοµία µπορεί να
έχει άτυπη συνοµιλία µε τον σπουδαστή που προκάλεσε τον τραυµατισµό, για να καταστήσει
σαφές ότι η συµπεριφορά, που προκαλεί βλάβη σε δηµόσιο χώρο, µπορεί να αποτελέσει
ποινικό αδίκηµα.
Στην Ισπανία, θεωρείται σηµαντικό να συνεργαστούν εκπαιδευτικοί από διαφορετικά σχολεία
που εργάζονται για την αποτροπή και τη βελτίωση των σχολικών σχέσεων. Επιπλέον, η
µεσολάβηση χρησιµοποιείται στα ισπανικά σχολεία µε εκπαιδευτικό τρόπο. Η µεσολάβηση
έχει αποδειχθεί µια πολύ θετική µέθοδος που κάνει τους ανθρώπους (σπουδαστές, γονείς και
εκπαιδευτικούς) να σκεφτούν για τις διαπροσωπικές σχέσεις.
Προκειµένου να βελτιωθεί η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών στην Ισπανία, η FECCOO
έχει εφαρµόσει ένα πρόγραµµα αποκαλούµενο «Atlantida», που στοχεύει στη διευκόλυνση της
ανταλλαγής εµπειριών των εκπαιδευτικών, συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής υλικών που
χρησιµοποιούνται στην τάξη. Η FECCOO αρχίζει αυτήν την περίοδο ένα νέο πρόγραµµα,
βασισµένο στην ίδια ιδέα, αποκαλούµενο «Redes» (δίκτυο). Το «Redes» χρησιµοποιεί το
∆ιαδίκτυο για να παραδώσει εκπαιδευτικά µαθήµατα και για την ανταλλαγή εµπειριών. Το
πρώτο βήµα του προγράµµατος περιλαµβάνει δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και
επικοινωνίας που στοχεύουν στους εκπαιδευτικούς προκειµένου να εισαχθεί το πρόγραµµα σε
όλη τη χώρα.
Όταν πρόκειται για τις σχέσεις µε την αστυνοµία, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές έχουν
καθήκον να καλέσουν την αστυνοµία, εάν πιστεύουν ότι ένας σπουδαστής απειλείται από έναν
ενήλικο ή έναν άλλο σπουδαστή, στο σπίτι, στο σχολείο ή έξω από το σχολείο.

5. Επίπεδο Συνδικάτων
Όλα τα συνδικάτα αναφέρουν ότι αναλαµβάνουν εργασία για µέλη και εξ ονόµατος µελών
σχετικά µε τη βία στα σχολεία. Η εστίαση της εργασίας ποικίλλει, αλλά ένα κοινό ενιαίο θέµα
είναι η ανάγκη για τα σχολεία να είναι ασφαλή και να υπάρχει διαθέσιµος χρόνος στο
αναλυτικό πρόγραµµα που θα επιτρέπει τη συζήτηση σχετικά µε την «αγωγή πολίτη», που έχει
ως σκοπό να προωθήσει τη θετική συµπεριφορά. Όλα τα συνδικάτα, επίσης, αναφέρουν ότι
έχουν συστήµατα υπεράσπισης για τα µέλη που έχουν υποστεί τραυµατισµό στην εργασία.
Ένα βασικό θέµα για τα συνδικάτα πρέπει να είναι τα δύο στοιχεία της αξιολόγησης του
κινδύνου και της υποστήριξης των θυµάτων. Στο σουηδικό πλαίσιο αυτά τα δύο είναι και
πολύ ψηλά στην ηµερήσια διάταξη.
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Στην Αγγλία και την Ουαλία η αξιολόγηση του κινδύνου χρησιµοποιείται καλά σε σχέση µε
µερικές πτυχές της σχολικής ζωής, αλλά δεν είναι σταθερή σε ολόκληρο τον πίνακα. Η
υποστήριξη θυµάτων σε σχολικό επίπεδο ποικίλλει επίσης, αλλά οι εκπαιδευτικοί που είναι
θύµατα έχουν δικαίωµα να κάνουν προσφυγή στην Εθνική Αρχή Αποζηµιώσεων
Τραυµατισµών. Οι προσφυγές µπορούν επίσης να γίνουν στο πλαίσιο αυτών των συµφωνιών,
ακόµα κι αν ένας εκπαιδευτικός τραυµατίζεται τυχαία κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού
βίας, παραδείγµατος χάριν κατά τη διάρκεια της διακοπής συµπλοκής µεταξύ δύο
σπουδαστών. Έχει γίνει επίσης εργασία από τα συνδικάτα στο Ηνωµένο Βασίλειο για να
παραχθούν πρότυπες πολιτικές συµπεριφοράς και η NUT έχει πολιτική για την αντιµετώπιση
της σεξουαλικής παρενόχλησης στα σχολεία.
Στη Γερµανία η εργασία είναι εν εξελίξει για την έρευνα του κυβερνο-εκφοβισµού και τα
αποτελέσµατά του στους συνδικαλιστές, καθώς επίσης και την ανάπτυξη της πολιτικής για την
πρόληψη της βίας και την επέµβαση σε κρίσεις.
Στη Βουλγαρία το συνδικάτο επιδιώκει να αναπτύξει την πολιτική σε σχέση µε τα
προγράµµατα σχολικής υποστήριξης και να βελτιώσει το σχολικό περιβάλλον. Αυτή η εργασία
τοποθετείται στα πλαίσια της ανάπτυξης των καλών σχέσεων µεταξύ σπιτιού και σχολείου.
Στην Ισπανία, το συνδικάτο FECCOO λειτουργεί στα διάφορα προγράµµατα που στοχεύουν
στην ανάπτυξη των σχολικών πολιτικών προωθώντας την κουλτούρα ειρήνης µεταξύ των
σπουδαστών. Το σηµαντικότερο παράδειγµα είναι το πρόγραµµα «Σχολείο, χώρος ειρήνης»,
που εφαρµόζεται στην Ανδαλουσία σε περισσότερα από 1600 σχολεία. Κάθε σχολείο έχει έναν
συντονιστή προγράµµατος µεταξύ των εκπαιδευτικών, αρµόδιο για την ανάπτυξη και την
εφαρµογή των διάφορων δραστηριοτήτων για την προώθηση της κουλτούρας ειρήνης στο
σχολείο.
Για εκείνα τα συνδικάτα που δεν έχουν ακόµα ένα πρόγραµµα εργασίας για να
αντιµετωπίσουν το ζήτηµα της πρόληψης της βίας στον τοµέα της εκπαίδευσης, το
ενηµερωτικό δελτίο 47 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια στην
Εργασία παρέχει έναν άριστο ορισµό της βίας στην εργασία, καθώς επίσης και µια περιγραφή
των συνεπειών, συν τους πίνακες ελέγχου που ακολουθούνται για την παρεµπόδιση της βίας
και την ελαχιστοποίηση της βλάβης µετά από περιστατικά βίας.
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Παράρτηµα 1: Πρόταση της ETUC για τη ταξινόµηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία (*)
Επίπεδο 1

ΒΙΑ

Επίπεδο 2
ΦΥΣΙΙΚΗ

ΕΠΙΕΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΙΗ

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

ΟΜΑ∆ΙΚΟΣ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
Συλλογική καταδίωξη

ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΗ

ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΠΙΕΣΗ

ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΟΣ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣ
Η ΑΠΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Επίπεδο 4

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ

Επίπεδο 3
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

PHYSICAL
AGRESSION

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΦΥΛΗ

ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ

ΛΕΚΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΥΠΟΛΗΨΗΣ

ΦΥΛΟ

ΑΝΥΨΩΣΗ
ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

ΟΠΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΒΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΡΡΙΕΡΑΣ

Επεξηγήσεις:
Επίπεδο 1 = συνοπτικός όρος “Βία στην Εργασία”
Επίπεδο 2 = οι 3 διαφορετικές µορφές
Επίπεδο 3 = οι εκφράσεις κάθε µορφής
Επίπεδο 4 = παραδείγµατα για τις διάφορες εκφράσεις
στην εργασία

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ

(*) Αυτός ο πίνακας, που χρησιµοποιήθηκε από την αντιπροσωπεία της ETUC κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων
για τη συµφωνία-πλαίσιο της EU, παρέχεται ως απεικόνιση της πολυπλοκότητας αυτών των φαινοµένων. Όµως, δεν θα
έπρεπε να θεωρηθεί ως η µόνη προτεινόµενη ταξινόµηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

26

