
Τη θέσπιση νομοθεσίας για την ενίσχυση διατάξεων που αφορούν στη σεξουαλική βία και την 
παρενόχληση στον χώρο εργασίας, στα πανεπιστήμια, στο σπίτι, και μέσω της διαδικασίας 
πολιτικής αγωγής. 

Τη δρομολόγηση μιας εκστρατείας δημόσιας εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε όλο το Οντάριο 
ώστε να αλλάξει η νοοτροπία, να προωθηθεί άμεση αλλαγή στη συμπεριφορά της κουλτούρας 
του βιασμού, και να ενθαρρυνθεί μια πιο μακροχρόνια μετατόπιση των γενεών ώστε να 
διακοπούν οι βαθιά ριζωμένες νοοτροπίες και συμπεριφορές.

Την ανάπτυξη  εργαλείων και τον προσδιορισμό των καλύτερων πρακτικών που θα υποστηρίζουν 
μια πιο συμπονετική και ευαίσθητη απόκριση από τις αρχές επιβολής των νόμων, ώστε να 
ενθαρρυνθούν περισσότεροι επιζήσαντες ως προς την αναφορά σεξουαλικών επιθέσεων. 

Την αύξηση υποστήριξης και τη δημιουργία ενός ενισχυμένου μοντέλου διώξεων για τη 
βελτίωση της εμπειρίας των επιζησάντων μέσα από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. 

Την ενημέρωση του προγράμματος σπουδών της Υγείας και της Φυσικής Αγωγής ώστε οι 
μαθητές στις τάξεις 1-12 να αποκτούν βαθύτερη κατανόηση για ένα εύρος σημαντικών 
ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υγιών σχέσεων και της συναίνεσης.

Τη θέσπιση νομοθεσίας που θα απαιτεί από κολλέγια και πανεπιστήμια να συνεργάζονται με τους 
φοιτητές ώστε να υιοθετούνται σε όλους τους χώρους των ιδρυμάτων πολιτικές σεξουαλικής 
βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της αποτροπής, των 
διαδικασιών παραπόνων και των πρωτοκόλλων απόκρισης. 

Την ενίσχυση της υποστήριξης που παρέχεται από τα Κέντρα Σεξουαλικής και Οικιακής Βίας στα 
νοσοκομεία ώστε να υπάρχει 24 ωρη πρόσβαση σε άριστη, κατάλληλη και έγκαιρη φροντίδα. 
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Ο  Δ Ρ Ό Μ Ο Σ  Π Ρ Ο Σ  Τ Α  Ε Μ Π Ρ Ό Σ
ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΟΤΈ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΝΤΆΞΕΙ, ΈΝΑ ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΙ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΉ ΒΊΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΝΌΧΛΗΣΗ (IT’S NEVER OKAY: AN ACTION 
PLAN TO STOP SEXUAL VIOLENCE AND HARASSMENT) , ΠΡΟΣΠΑΘΟΎΜΕ ΑΠΌ ΜΈΡΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΟΥΜΕ ΈΝΑ ΟΝΤΆΡΙΟ ΌΠΟΥ ΌΛΟΙ ΘΑ ΖΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΈΝΟΙ 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΉ, ΤΟ ΦΌΒΟ Ή ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΉΣ ΒΊΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΌΧΛΗΣΗΣ.

ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΔΕΣΜΕΎΣΕΙΣ ΓΙΑ: 

(συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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Τη δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος για την παροχή δωρεάν ανεξάρτητων νομικών 
συμβουλών σε επιζήσαντες σεξουαλικών επιθέσεων των οποίων οι υποθέσεις εξελίσσονται σε 
ποινικές δίκες. 

Την καθιέρωση μόνιμης στρογγυλής τράπεζας ώστε να γίνει το Οντάριο ηγέτης στον Καναδά σε 
θέματα βίας κατά των γυναικών.

Τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας ώστε να ενισχυθεί η επιβολή σύμφωνα με τον Νόμο 
περί Υγείας και Ασφάλειας στο Χώρο Εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης Κώδικα 
Πρακτικής που θα βοηθήσει τους εργοδότες να αναπτύξουν ισχυρότερες πολιτικές σεξουαλικής 
παρενόχλησης. 

Τη δρομολόγηση ενός δημιουργικού ταμείου ενασχόλησης που να υποστηρίζει τους καλλιτέχνες 
του Οντάριο στο να δημιουργούν έργα που προκαλούν τη συζήτηση στα θέματα συναίνεσης, 
κουλτούρας του βιασμού και ανισότητας των φύλων. 

Τη σταθεροποίηση και την αύξηση της χρηματοδότησης για κέντρα σεξουαλικών επιθέσεων στις 
κοινότητες. 
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Τη δημιουργία ενημερωμένης κατάρτισης για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής στην 
υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση και τη δικαιοσύνη ώστε να υποστηρίζονται 
καλύτερα οι επιζήσαντες σεξουαλικών επιθέσεων και παρενόχλησης και τη δημιουργία 
κατάρτισης για εργάτες στον τομέα της φιλοξενίας ώστε να γνωρίζουν πώς να βοηθήσουν όταν 
έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις υψηλού κινδύνου.

8

Για βοήθεια, καλέστε στο 211 ή επισκεφθείτε το 211.ca
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το ontario.ca\itsneverokay
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