
 
 
 

 

Βία κατά των γυναικών: Πανευρωπαϊκή έρευνα 
Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με τη μεθοδολογία της έρευνας 

Σύντομη επισκόπηση του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για τη βία κατά των γυναικών. Αναλυτικές 
πληροφορίες παρέχονται στην τεχνική έκθεση.  

1. Ποιοι συμμετείχαν στην έρευνα; 
42.000 και πλέον γυναίκες ηλικίας από 18 έως 74 ετών σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο αριθμός 
αυτός αντιστοιχεί σε 1.500 γυναίκες ανά χώρα (πλην του Λουξεμβούργου όπου συμμετείχαν 
900 γυναίκες). 

Το κατώτατο όριο ηλικίας ήταν τα 18 έτη λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της έρευνας και 
των περιορισμών που υπήρχαν σε ορισμένα κράτη μέλη για συνεντεύξεις από άτομα κάτω 
των 18 ετών χωρίς γονική έγκριση. 
Ανάλυση των κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών παρατίθεται ως παράρτημα 
στην έκθεση. 

2. Γιατί, πότε και πώς διεξήχθη η έρευνα; 
Η έρευνα ανταποκρίνεται σε αίτημα για συλλογή και ανάλυση στοιχείων σχετικά με τη βία 
κατά των γυναικών που διατυπώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 
ΕΕ στα Συμπεράσματά του για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ. 

Ο Οργανισμός σχεδίασε την έρευνα με τη συνδρομή πανεπιστημιακών εμπειρογνωμόνων 
και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τη βία κατά των γυναικών. 
Το έργο της δημοσκόπησης πραγματοποιήθηκε από κοινοπραξία – κατόπιν δημόσιου 
πανευρωπαϊκού διαγωνισμού – μετά από πιλοτική έρευνα το 2011, από τον Μάρτιο έως τον 
Σεπτέμβριο του 2012. Στην κοινοπραξία μετείχαν η Ipsos MORI, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος (HEUNI) που υπάγεται στα Ηνωμένα 
Έθνη και το Διαπεριφερειακό Ινστιτούτο Ερευνών των Ηνωμένων Εθνών για το Έγκλημα και 
τη Δικαιοσύνη (UNICRI). Η Ipsos MORI ήταν υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων 
σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.  

Από κοινού με τον Οργανισμό, η κοινοπραξία σχεδίασε και υλοποίησε ειδικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τους συνεντευκτές το Φεβρουάριο 2012. Ο Οργανισμός και τα μέλη της 
κοινοπραξίας συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για να εξασφαλιστεί η ποιότητα.  

Το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στις εθνικές γλώσσες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τις 
συνεντεύξεις. Η Ipsos MORI συγκέντρωσε τα στοιχεία σε ενιαία βάση δεδομένων για να 
πραγματοποιηθεί μια αρχική συγκριτική ανάλυση σε επίπεδο ΕΕ, την οποία ολοκλήρωσε ο 
Οργανισμός πραγματοποίησε την τελική ανάλυση. 

3. Πώς έγινε η επιλογή των γυναικών που συμμετείχαν; 
Σε κάθε κράτος μέλος η έρευνα έγινε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα γυναικών. Στις χώρες 
στις οποίες ήταν δυνατή η χρήση δημοτολογίων, αντλήθηκε από αυτά ένα τυχαίο δείγμα 
ατόμων και οι συνεντεύκτριες μπορούσαν να επικοινωνήσουν απευθείας με τις γυναίκες που 
επιλέχθηκαν. Στις χώρες όπου δεν ήταν διαθέσιμα τέτοιου είδους στοιχεία, οι ερευνητές 
επέλεξαν πρώτα ένα τυχαίο δείγμα νοικοκυριών και οι συνεντεύκτριες επέλεξαν μία γυναίκα 
τυχαία μεταξύ των γυναικών του νοικοκυριού. Τα άτομα που επιλέγονταν τυχαία για λήψη 
συνέντευξης δεν μπορούσαν να προτείνουν άλλο άτομο στη θέση τους. 
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4. Πώς διασφαλίστηκε η προστασία της ιδιωτικής ζωής, της ανωνυμίας και του 

απορρήτου των γυναικών που συμμετείχαν; 
Οι συνεντεύκτριες ήταν επαγγελματίες και κατάλληλα εκπαιδευμένες για τη διασφάλιση του 
απορρήτου. Το σύνολο δεδομένων της έρευνας δεν περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες 
βάσει των οποίων θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητα των συμμετεχουσών. 
Λήφθηκε ειδική μέριμνα έτσι ώστε κατά την ανάλυση των δεδομένων να μην μπορεί να 
αναγνωριστεί καμία γυναίκα βάσει των αποτελεσμάτων.  

5. Τι διάρκεια είχε κάθε συνέντευξη; 
Η διάρκεια κάθε συνέντευξης εξαρτιόταν σε σημαντικό βαθμό από τις εμπειρίες της γυναίκας. 
Όταν επρόκειτο για γυναίκες που είχαν βιώσει πολλά περιστατικά βίας, η συνέντευξη 
διαρκούσε περισσότερο από τα προγραμματισμένα 50 λεπτά. Όταν επρόκειτο για γυναίκες 
που δεν είχαν βιώσει καμία μορφή βίας, διαρκούσε λιγότερο. 

6. Ποια θέματα κάλυπτε το ερωτηματολόγιο; 
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη ήταν ακριβώς το ίδιο. 
Περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τη σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία, τη 
θυματοποίηση στην παιδική ηλικία, τη σεξουαλική παρενόχληση και την παρενοχλητική 
παρακολούθηση (stalking) καθώς και σχετικά με τη χρήση νέων μέσων, όπως για 
παράδειγμα το διαδίκτυο. Ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες βίας, τη 
συχνότητά τους και τις επιπτώσεις στη ζωή των γυναικών. Επιπλέον, η έρευνα συγκέντρωσε 
πληροφορίες σχετικά με την αναφορά ή μη των περιστατικών στην αστυνομία, καθώς και 
σχετικά με τη χρήση άλλων υπηρεσιών που μπορούν να συνδράμουν τα θύματα. 

7. Τέθηκε στο πλαίσιο της έρευνας το ερώτημα ποιος διαπράττει την κακοποίηση; 
Στο πλαίσιο της έρευνας οι συμμετέχουσες ερωτήθηκαν σχετικά με τις εμπειρίες τους ως 
προς την άσκηση βίας από στενούς συντρόφους – άτομα με τα οποία οι γυναίκες είναι ή 
ήταν παντρεμένες, συζούν ή συζούσαν ως ζευγάρι ή με τα οποία διατηρούν ή διατηρούσαν 
σχέση χωρίς να συζούν. Ερωτήθηκαν επίσης σχετικά με τις εμπειρίες τους από άλλα άτομα, 
όπως αγνώστους, γνωστούς, συναδέλφους ή άλλα άτομα στον εργασιακό τους χώρο ή μέλη 
της οικογένειάς τους (εκτός του συντρόφου τους). 

8. Με ποιον τρόπο μετρήθηκε η σωματική/σεξουαλική/ψυχολογική βία στο πλαίσιο 
της μελέτης; 

Στις γυναίκες που συμμετείχαν τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένες πράξεις βίας 
που μπορεί να είχαν βιώσει – π.χ. εάν τις έχουν κλωτσήσει, χαστουκίσει, χτυπήσει με γροθιά 
κ.λπ. Από προηγούμενες έρευνες έχει προκύψει ότι με τον τρόπο αυτό οι συμμετέχουσες 
είναι πιο πιθανό να θυμηθούν και να περιγράψουν περιστατικά βίας. Στις ερωτήσεις που 
αφορούσαν τις εμπειρίες βίας δεν χρησιμοποιήθηκαν όροι όπως «βιασμός» ή «κακοποίηση» 
οι οποίοι θα μπορούσαν να ερμηνευτούν με διαφορετικούς τρόπους.  

9. Με ποιον τρόπο μετρήθηκε η σεξουαλική παρενόχληση στο πλαίσιο της μελέτης; 
Οι συμμετέχουσες ρωτήθηκαν εάν είχαν βιώσει συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία 
θεωρούσαν ανεπιθύμητα και προσβλητικά, όπως να έχουν γίνει αποδέκτες σχολίων ή 
αστείων με σεξουαλικά υπονοούμενα, ή να τις έχουν αγγίξει ή φιλήσει χωρίς να το θέλουν, ή 
να έχουν λάβει ηλεκτρονικά μηνύματα ή SMS σεξουαλικού περιεχομένου. 

10. Με ποιον τρόπο μετρήθηκε η παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking); 
Στις γυναίκες που συμμετείχαν δόθηκε κατάλογος με περιστατικά και ρωτήθηκαν εάν το ίδιο 
πρόσωπο ήταν υπεύθυνο για τα περιστατικά αυτά. Μεταξύ άλλων, τα περιστατικά 
περιλάμβαναν παραδείγματα λήψης προσβλητικού υλικού κατ’ επανάληψη (π.χ. μέσω 
ταχυδρομείου ή μέσω του διαδικτύου), απειλητικών ή σιωπηλών ή απειλητικών 
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τηλεφωνημάτων, ή περιπτώσεις που κάποιος τις παρακολούθησε κατ’ επανάληψη ή πείραξε 
τα πράγματά της. 

11. Πόσο αντιπροσωπευτικά είναι τα αποτελέσματα; 
Οι συμμετέχουσες επιλέχθηκαν βάσει τυχαίας δειγματοληψίας. Τα αποτελέσματα είναι 
αντιπροσωπευτικά των εμπειριών και απόψεων γυναικών ηλικίας 18-74 ετών που ζουν στην 
ΕΕ.  

12. Μπορεί τα αποτελέσματα να έχουν επηρεαστεί από εξωγενείς παράγοντες; 
Επιλέχθηκε μόνο μία γυναίκα ανά νοικοκυριό. Οι συνεντεύκτριες δεν αποκάλυψαν το θέμα 
της έρευνας σε άλλα μέλη του νοικοκυριού. Οι συνεντεύξεις έγιναν σε χώρο στον οποίο 
βρίσκονταν μόνο η συμμετέχουσα και η συνεντεύκτρια και μπορούσαν να συνομιλήσουν 
ανενόχλητες.  

Η συμμετοχή ήταν εθελοντική. Η συνέντευξη δεν ήταν δυνατό να διακοπεί ή να αναβληθεί, 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η διεξαγωγή της θα ήταν σε εμπιστευτικό περιβάλλον. Οι 
συμμετέχουσες μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να διακόψουν τη συνέντευξη.  

Οι συμμετέχουσες μπορούσαν επίσης να αναφέρουν εμπειρίες που δεν επιθυμούσαν να 
αποκαλύψουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης σε αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια.  

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά γυναίκες για τη λήψη των συνεντεύξεων. 

13. Πώς διασφαλίσατε ότι τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα; 
Για να διασφαλίσει τη συγκρισιμότητα, ο Οργανισμός πραγματοποίησε την περίοδο 2010-
2011 πιλοτική έρευνα σε έξι κράτη μέλη – Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία 
και Ισπανία που βασίστηκε σε προσχέδιο του ερωτηματολογίου. Χρησιμοποιήθηκε ένας 
συνδυασμός μεθόδων με σκοπό να διερευνηθούν οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι 
συμμετέχουσες από διαφορετικές χώρες μπορεί να ερμήνευαν τις ερωτήσεις της έρευνας. Τα 
αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για την περαιτέρω ανάπτυξη του ερωτηματολογίου, 
προτού οριστικοποιηθεί και μεταφραστεί για χρήση σε όλα τα κράτη μέλη.  
Οι διαφορές μεταξύ και εντός των χωρών στα ποσοστά των κρουσμάτων βίας κατά των 
γυναικών εντοπίζονται και σε άλλες έρευνες, π.χ. στην έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με την υγεία των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, και την 
εθνική έρευνα για την άσκηση βίας από στενό σύντροφο και τη σεξουαλική βία (National 
intimate partner violence and sexual violence survey) που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ. 
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