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A Chance for Change: Addressing gender-based violence among youth 

through restorative justice 

Σήμερα o οργανισμός Restorative Justice for All International Institute, ανακοινώνει την έναρξη του 

επιχορηγημένου Erasmus+ προγράμματος «Chance for Change (C4C). Θα δημιουργήσει μια στρατηγικής 

συνεργασίας 6 οργανισμών από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Κύπρο και 

την Ισπανία για την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων που θα βασίζονται στην 

αντιμετώπιση των βασικών αιτιών που οδηγούν σε πράξει βίας λόγω φύλου, (GBV) και τη διάκριση λόγω 

φύλου στα πλαίσια της νεολαίας. 

Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες, το GBV εξακολουθεί να είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο 

που επηρεάζει τη ζωή των νέων ανθρώπων ανεξαρτήτως θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης ή επιπέδου εκπαίδευσης. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι εργαζόμενοι 

για τη νεολαία χρειάζονται περισσότερη δεξιότητα αντιμετώπισης αυτού του συνεχιζόμενου φαινομένου, 

δίδοντας έμφαση στην υποστήριξη περιθωριοποιημένων ομάδων κοριτσιών και νέων γυναικών, καθώς 

τείνουν να είναι πιο εκτεθειμένες στην GBV. Τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν στην υλοποίηση 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των πολιτικών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, μέσω: 

● Αύξηση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των νέων σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις ευθύνες 

τους που αφορούν ειδικότερα την GBV, τις διακρίσεις, τον αποκλεισμό και την εκμετάλλευση. 

● Ενδυνάμωση των νέων να εμπλακούν στο έργο μέσω του εθελοντισμού και της κοινωνικής δράσης. 

● Ανάπτυξη και πλοήγηση 2 διαπιστευμένων μαθημάτων και το "GBV Youth Workers' Competence 

Framework" (Πλαίσιο δεξιοτήτων εκπαιδευτών για GBV). 

● Δημιουργία σχέσεων μεταξύ οργανισμών που εξυπηρετούν τη νεολαία στις συμμετέχουσες χώρες και 

σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρέχοντας ταυτόχρονα στους εκπαιδευτές νεολαίας των οργανισμών νέες 

δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν τους στόχους του προγράμματος και να τους 

μεταφέρουν σε άλλους. 

Ο Δρ. Theo Gavrielides, ιδρυτής και διευθυντής του RJ4All δήλωσε: "Είμαστε ευτυχείς που έχουμε λάβει 

υποστήριξη από το Erasmus + για την εφαρμογή αυτού του καινοτόμου προγράμματος για τη νεολαία με 

βάση τις αρχές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης για την κατανομή της εξουσίας, την ισότητα, την 

αξιοπρέπεια και το σεβασμό. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους, τους χρήστες και τους 

νέους μας τα επόμενα δύο χρόνια ». 



Ο Desiree Noriega, υπεύθυνη του προγράμματος RJ4All για νέους δήλωσε: "Είμαι ενθουσιασμένη που 

συμμετέχω σε ένα τόσο σημαντικό έργο και μπορούμε να διαδώσουμε τα ευρήματά μας στην υπόλοιπη 

Ευρώπη. Αγωνιζόμαστε για μια σημαντική αλλαγή στη ζωή των νέων και είμαστε ευτυχείς να 

συνεργαστούμε με τόσο διαφορετικούς και έμπειρους συνεργάτες ».   

Ο Μάριος Ευθυμίου, πρόεδρος του οργανισμού ΟΤΙ, δηλώνει: «Είναι προτεραιότητα του οργανισμού μας 

η ενδυνάμωση των νέων και ειδικά των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Ελπίζουμε με την δική μας συμβολή 

σε αυτό το επιχορηγημένο πρόγραμμα με την υποστήριξη του Erasmus+ και των αρχών που πρεσβεύει, να 

συνεργαστούμε εποικοδομητικά και παραγωγικά στα πλαίσια της ισοτιμίας και ισότητας των φύλων, με 

τους νέους συναδέλφους μας. 

Ο Θεόδωρος Μαυρόσαββας, Διευθυντής των Διεθνών Προγραμμάτων Νεολαίας του του δικτύου ΟΤΙ 

δήλωσε: « Με χαρά και με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνουμε το ρόλο μας ως στρατηγικός εταίρος σε αυτό 

το εξαίσιο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για την δημιουργία εργαλείων και μεθόδων που θα 

βοηθήσει στην καταγραφή των αιτιών αλλά και στην αντιμετώπιση της βίας έναντι οποιουδήποτε 

χαρακτηριστικού (φύλου, θρησκείας, πεποιθήσεων κλπ) ειδικά όμως στην καταπολέμηση της βίας έναντι 

των γυναικών.»  


