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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υπόβαθρο: Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η εργασία των γυναικών οικιακών βοηθών δεν στηρίζεται στισ ανάγκεσ τησ αγοράσ εργασίασ τησ εκάστοτε χώρασ, αλλά κυρίωσ στισ ανάγκεσ των εργαζόµενων γυναικών. Στην
Κύπρο υπάρχουν περίπου 23,000 γυναίκεσ οικιακέσ βοηθοί.
Στόχοι: Η αξιολόγηση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών αναγκών των οικιακών βοηθών στην Κύπρο
Συµµετέχουσεσ: Το δείγµα τησ µελέτησ αποτελείτο από 40 γυναίκεσ οικιακέσ βοηθούσ (30 από Φιλιππίνεσ και
10 από Σρι Λάνκα). Η δειγµατοληψία που χρησιµοποιήθηκε για την συλλογή των συµµετεχόντων ήταν τυχαία από
τόπουσ συγκέντρωσησ αυτών των συγκεκριµένων οµάδων εθνικοτήτων στην κυρίωσ περιοχή τησ Λευκωσίασ,
στην Κύπρο. Η συµµετοχή ήταν εθελοντική και συµµετέχουσεσ υπέγραψαν έντυπο συγκατάθεσησ πριν την διεξαγωγή τησ συνέντευξησ.
Mεθόδοι-Αποτελέσµατα: Χρησιµοποιήθηκε ηµι-δοµηµένο ερωτηµατολόγιο βασισµένο στην ανασκόπηση βιβλιογραφίασ διεθνών και τοπικών µελετών για τισ οικιακέσ βοηθούσ και την υγεία των µεταναστριών. . Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε την µέθοδο ColaizziΪs. Η παρούσα έρευνα αποτελεί µία πιλοτική µελέτη η οποία έχει σκοπό
να εγείρει θέµατα και να αναπτύξει την βάση για µια µεγαλύτερη µελέτη.
Αποτελέσµατα: Οι συµµετέχουσεσ πρότειναν την διαµόρφωση και προώθηση εκστρατειών εκπαίδευσησ/πληροφόρησησ για τα Σεξουαλικώσ Μεταδιδόµενα Νοσήµατα (ΣΜΝ) και το Σύνδροµο Επίκτητησ Ανοσολογικήσ Ανεπάρκειασ (HIV/AIDS) στοχεύοντασ στουσ µετανάστεσ και την κοινότητα ωσ ακριβώσ την ανάγκη για εκπαίδευση
και κατάρτιση των µεταναστών στην Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (ΣΑΥ) και την παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείασ στουσ µετανάστεσ .
Λέξεισ Κλειδιά: Μετανάστριεσ οικιακέσ βοηθοί, υγεία µεταναστών και οικιακέσ βοηθοί, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώµατα

Εισαγωγή
Στον σηµερινό κόσµο Παγκοσµιοποίησησ, η υγεία των
µεταναστών συχνά παραγνωρίζεται κυρίωσ λόγω τησ
παραπληροφόρησησ και τησ έλλειψησ συνειδητοποίη-

σησ (International Organization Migration, 2003). Οι
περισσότεροι µετανάστεσ εργάτεσ εµπίπτουν στην κατηγορία των εθελοντών οικονοµικών µεταναστών εργατών.
Οι γυναίκεσ µετανάστριεσ οικιακέσ βοηθοί προσ-
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διορίζονται ωσ οι µετανάστριεσ οι οποίεσ οικιοθελώσ
µεταναστεύουν από την µια χώρα στην άλλη µε σκοπό
να παρέχουν υπηρεσίεσ, όπωσ οικοκυρέσ, φύλαξη των
παιδιών και φροντίδα του σπιτιού για ασθενείσ και ηλικιωµένουσ (CARAM Asia, 2003). Σε συνάρτηση µε τισ
ρυθµίσεισ διαβίωσησ, µερικέσ µένουν µε τουσ εργοδότεσ τουσ ενώ άλλεσ διατηρούν τον δικό τουσ χώρο
διαβίωσησ και πηγαίνουν δουλειά µερικέσ ώρεσ κάθε
µέρα. Αυτέσ µε εξωτερική διευθέτηση χώρου διαµονήσ έχουν περισσότερο από ένα εργοδότη.
Παγκόσµια, οι γυναίκεσ αποτελούν σχεδόν το µισό
ποσοστό από όλουσ τουσ µετανάστεσ 95 εκατοµµύρια (UN
2004; United Population Fund, 2006). Αυτέσ οι γυναίκεσ
αναζητούν καλύτερα δεδοµένα διαβίωσησ και περισσότερεσ ευκαιρίεσ για τισ οικογένειεσ και τα παιδιά τουσ.
∆εδοµένα ερευνών σηµειώνουν ότι εργοδότεσ µεταναστών έχουν συχνά καταγγελθεί για ψυχολογική βία, σωµατική επίθεση και ξυλοδαρµό, σεξουαλική βία, περιορισµό στην ελευθερία κινήσεων µε την παρακράτηση των
διαβατηρίων τουσ ή µε την απαγόρευση από τουσ εργοδότεσ να τισ αφήσουν το σπίτι, πολλέσ ώρεσ εργασίασ,
αρνούµενοι την ιδιωτικότητα των µεταναστών και την πρόσβαση στισ υπηρεσίεσ υγείασ (UN, 2004, UNFPA, 2006).
Σεξουαλική Υγεία
Το Υπουργείο Υγείασ του Ηνωµένου Βασιλείου (DOH)
στην Στρατηγική του για σεξουαλική υγεία και του ιού
του HIV αναφέρεται στην σεξουαλική υγεία ωσ “…ένα
σηµαντικό µέροσ τησ σωµατικήσ και ψυχικήσ υγείασ.
Είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι τησ ταυτότητασ των ανθρώπων µαζί µε τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα για ιδιωτικότητα, οικογενειακή ζωή και την διαβίωση χωρίσ διακρίσεισ. Σηµαντικά στοιχεία τησ καλήσ σεξουαλικήσ
υγείασ είναι οι ίσεσ σχέσεισ και η σεξουαλική ικανοποίηση, µε την πρόσβαση στην πληροφόρηση και σε
υπηρεσίεσ µε σκοπό την αποφυγή ανεπιθύµητησ εγκυµοσύνησ, ασθένειασ ή διαταραχήσ” (United Kingdom
Department of Health, DOH, 2001, art. 1.2.:7).
Ανασκόπηση βιβλιογραφίασ
Οι µετανάστριεσ οικιακέσ βοηθοί αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο ρίσκο ΣΜΝ συµπεριλαµβανοµένου τησ µόλυνσησ
από τον ιό του HIV/AIDS και είναι ευπαθείσ στην παραβίαση των αναπαραγωγικών τουσ δικαιωµάτων (UNAIDS,
2004). Για παράδειγµα, στην Σρι Λάνκα, όπου οι µετανάστεσ συχνά υποβάλλονται σε τεστ για HIV, σχεδόν όλα τα
καταγεγραµµένα περιστατικά HIV, εµφανίζονται µεταξύ
των µεταναστών εργατών οι οποίοι είχαν επιστρέψει από
την Μέση Ανατολή (UNAIDS, 2004). O Ειδικόσ Εισηγητήσ (Special Rapporteur) για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
των Μεταναστών δήλωσε ότι µερικοί εργοδότεσ αποθαρρύνουν την επίσκεψη των µεταναστών εργατών σε γιατρούσ όταν είναι ασθενείσ, ενώ τουσ υποβάλλουν σε εξέταση για HIV χωρίσ την συγκατάθεση τουσ και τουσ
απολύουν εάν το τεστ βγει θετικό (UN, 2004).
Οι γυναίκεσ που µεταναστεύουν, αντιµετωπίζουν πολ-
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λαπλέσ διακρίσεισ για το γεγονόσ ότι είναι µετανάστριεσ
και γυναίκεσ. Οι µετανάστριεσ, οι οποίεσ δεν µιλούν την
γλώσσα τησ χώρασ υποδοχήσ και οι οποίεσ δεν έχουν
δουλειά είναι λιγότερο πιθανόν να επωφεληθούν από το
σύστηµα υγείασ τησ χώρασ υποδοχήσ (Bollini et al., 2007).
Αυτέσ οι γυναίκεσ συνήθωσ στηρίζονται στουσ άντρεσ
και αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στο σύστηµα υγείασ,
διότι δεν έχουν ασφάλιση υγείασ (Carballero et al., 2008
στουσ Adanu and Johnson, 2009).
To 2004, από τισ 332 νέεσ εγγραφέσ µεταναστριών
οικιακών βοηθών στο υποστηρικτικό κέντρο για τουσ
µετανάστεσ Kalayaan στο Ηνωµένο Βασίλειο, ποσοστό
5% ανέφερε σεξουαλική κακοποίηση. Υπήρξαν επίσησ
περιπτώσεισ εργοδοτών οι οποίοι παρακρατούσαν διαβατήρια και σε αυτή την περίπτωση η πρόσβαση των µεταναστριών οικιακών βοηθών στισ βασικέσ υπηρεσίεσ όπωσ
είναι η υπηρεσίεσ υγείασ απαγορεύεται (Brown, n.d.).
H ∆ράση για τισ Πρωτοβουλίεσ Υγείασ (ACHIEVE),
ένασ µη κυβερνητικόσ οργανισµόσ στισ Φιλιππίνεσ ο
οποίοσ εφαρµόζει προγράµµατα για µετανάστευση και
υγεία πραγµατοποίησε έρευνα σε σχέση µε την µετανάστευση. Ήταν µία µελέτη 18 µηνών στισ µεγαλύτερεσ
πόλεισ των Φιλιππίνων, χρησιµοποιώντασ συνεντεύξεισ
µε 302 µετανάστεσ εργάτεσ (Quesada, 2006). Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι 24% των συµµετεχόντων δεν
είχαν γνώση των ΣΜΝ, ενώ 75% των συµµετοχόντων
ανέφεραν ότι είχαν σχετική γνώση µε το HIV/AIDS και
33% των συµµετεχόντων είχαν γνώση των µεθόδων αντισύλληψησ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι 77% των συµµετεχόντων ανέφεραν ότι δεν είχαν καµία πιθανότητα να
µολυνθούν από τον HIV (Quesada, 2006).
Περαιτέρω, κενά στην γνώση για τα σεξουαλικά και
αναπαραγωγικά δικαιώµατα και την υγεία των µεταναστών γυναικών διαφάνηκαν στην διερευνητική µελέτη
των Zheng et al. (2001) µε µετανάστριεσ γυναίκεσ σε
πέντε Κινέζικεσ πόλεισ. Η µελέτη περιλάµβανε 22 οµάδεσ εστίασησ µε 146 νεαρέσ γυναίκεσ ηλικίασ 16-25 και
58 εισ βάθοσ συνεντεύξεισ µε άτοµα-κλειδιά. Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι οι περισσότερεσ συµµετέχουσεσ ήταν σεξουαλικώσ δραστήριεσ, διέµεναν µε τουσ
γονείσ τουσ, οι οποίοι περίµεναν να παντρευτούν. Παρατηρήθηκε επίσησ έλλειψη γνώσησ για τισ µεθόδουσ αντισύλληψησ και για το που και πώσ να αναζητήσουν επαγγελµατική βοήθεια. Η έκτρωση ήταν συχνά το αποτέλεσµα
του µη ασφαλούσ σεξ (Zheng et al, 2001).
Στισ Φιλιππίνεσ, οι υπηρεσίεσ σεξουαλικήσ και αναπαραγωγικήσ υγείασ δεν είναι διαθέσιµεσ σε όλεσ τισ
πρωτοβάθµιεσ εγκαταστάσεισ υγείασ. Για παράδειγµα,
στη Μανίλλα, απαγορεύεται η παροχή αντισυλληπτικών
στισ κλινικέσ (International Planned Parenthood Federation,
United Nations Population Fund and the Global Coalition
on Women and AIDS, n.d.) Η απαγόρευση των αντισυλληπτικών µεθόδων µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη φοβιών και λανθασµένων αντιλήψεων σχετικά µε τισ µεθόδουσ αντισύλληψησ, οι οποίεσ µπορούν να οδηγήσουν στην αποφυγή χρήσησ αντισύλληψησ
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γενικότερα. Η αντισυλληπτική συµπεριφορά των µεταναστριών συχνά βασίζεται σε παραδοσιακέσ και αναξιόπιστεσ µεθόδουσ οι οποίεσ σχετίζονται µε το πολιτισµικό
υπόβαθρο . Εάν χρησιµοποιούνται µέθοδοι αντισύλληψησ, συνήθωσ βασίζονται σε προηγούµενεσ εµπειρίεσ,
όπωσ είναι η διακεκοµµένη συνουσία (Spycher, n.d. στο
IPPF, 2005). Η έλλειψη γνώσησ για το σύστηµα υγείασ
τησ χώρασ υποδοχήσ καθιστά την πρόσβαση δύσκολη σε
πιο αξιόπιστεσ µεθόδουσ αντισύλληψησ. ∆υστυχώσ, τα
δεδοµένα υποστηρίζουν ότι οι µετανάστριεσ µαθαίνουν
για τισ µεθόδουσ αντισύλληψησ όταν µένουν έγκυεσ ή
µετά την γέννα. Με σκοπό οι µέθοδοι αντισύλληψησ να
χρησιµοποιούνται µε πιο αξιόπιστο τρόπο, είναι σηµαντικό να τουσ συζητήσουν µε ένα σύµβουλο, να αναφέρουν τισ ανεπιθύµητεσ ενέργειεσ µε σκοπό να ξεπεραστούν οι φοβίεσ (Spycher, n.d. στο IPPF, 2005). Σύµφωνα
µε το ∆ίκτυο ∆ράσησ και Ενηµέρωσησ για το HIV/AIDS,
στισ Φιλιππίνεσ το 2002 πάνω από το 30% των ατόµων
που είναι οροθετικοί είναι µετανάστριεσ οικιακέσ βοηθοί οι οποίεσ έχουν ελλιπή γνώση για το HIV και σπάνια
υιοθετούν ασφαλέσ µεθόδουσ σεξ. Η παρεχόµενη πληροφόρηση για το HIV και άλλα ΣΜΝ δίδεται µόνο κατά
την διάρκεια εξέτασησ για HIV στο οποίο υποχρεούνται
να υποβληθούν στην εκάστοτε χώρα (Health Action
Information Network, HIV/AIDS Philippines στο IPPF et
al., n.d.) Τα εµπόδια στην πρόσβαση των προφυλακτικών
περιλαµβάνουν: α) φτωχέσ προµήθειεσ, β) θρησκευτικέσ
απόψεισ ότι τα προφυλακτικά ενθαρρύνουν την επιπολαιότητα και είναι σηµάδι του σεξουαλικού εµπορίου,
παράγοντεσ οι οποίοι οδηγούν σηµαντικό αριθµό νεαρών
γυναικών (68%) να κάνουν έρωτα χωρίσ να χρησιµοποιούν καµία µορφή προφύλαξησ (Policy Project 2003, στο
IPPF, n.d.) Επιπλέον, η θεραπεία ΣΜΝ δεν είναι δωρεάν στισ κυβερνητικέσ κλινικέσ, το ίδιο και η εθελοντική
παροχή συµβουλευτικήσ και η εξέταση (IPPF et al, n.d.)
∆ιεθνείσ στρατηγικέσ και πολιτικέσ για την παροχή
σεξουαλικήσ και αναπαραγωγικήσ υγείασ (ΣΑΥ)
Μερικέσ από τισ διεθνείσ στρατηγικέσ και πολιτικέσ µε
σκοπό την παροχή τησ σεξουαλικήσ και αναπαραγωγικήσ υγείασ αναφέρονται πιο κάτω:
Συνθήκη Όλων των Μορφών Φυλετικήσ ∆ιάκρισησ
η οποία προάγει το δικαίωµα στο υψηλότερο επίπεδο υγείασ συµπεριλαµβανοµένησ και τησ αναπαραγωγικήσ υγείασ στην παράγραφο 5ε(ΙV) (International
Convention of All forms of Racial Discrimination, n.d.)
Το ∆ιεθνέσ Συνέδριο Πληθυσµού και Ανάπτυξησ
(Κάιρο Αίγυπτοσ, 1994) το οποίο ήταν αποτέλεσµα
του Προγράµµατοσ ∆ράσησ ο οποίοσ καθορίζει το πλαίσιο προαγωγήσ και προστασίασ τησ υγείασ, συµπεριλαµβανοµένησ τησ αναπαραγωγικήσ υγείασ (παρ. 7.2.8.3.5) (The International Conference on Population and
Development, ICPD, 2004)
Η Πλατφόρµα ∆ράσησ του Πεκίνου (BFPA, 1995) και
το Πεκίνο 5(2000): “η καλή υγεία είναι σηµαντικό να
οδηγεί σε αναπαραγωγική και γεµάτη ζωή και το δικαί-
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ωµα όλων των γυναικών να έχουν έλεγχο πάνω σε όλουσ
τουσ τοµείσ τησ υγείασ τουσ, συγκεκριµένα τησ γονιµότητασ τουσ, η οποία είναι βασική για την ενδυνάµωση
τουσ”. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα των γυναικών περιλαµβάνουν το δικαίωµα τουσ να έχουν έλεγχο πάνω και
να αποφασίζουν ελεύθερα και υπεύθυνα για ζητήµατα
που σχετίζονται µε την σεξουαλικότητα τουσ, συµπεριλαµβανοµένου τησ σεξουαλικήσ και αναπαραγωγικήσ
υγείασ, χωρίσ εξαναγκασµό, διάκριση και βία (Bejing
Declaration and Platform for Action, fourth world
conference for women 1995, παρ.92).
∆ιεθνή Σύµφωνα στα Οικονοµικά ∆ικαιώµατα, Κοινωνικά ∆ικαιώµατα και ∆ικαιώµατα Κουλτούρασ
(ICESR) άρθρο 12, αναγνώριση του δικαιώµατοσ για υψηλά πρότυπα σεξουαλικήσ υγείασ και την απαίτηση των
κυβερνήσεων να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα µε σκοπό να µειώσουν τισ θνησιγένειεσ και τουσ µητρικούσ
θανάτουσ (International Covenant on Economic Social
and Cultural Rights, 1976)
Ειδική Έκθεση των Ηνωµένων Εθνών για την Βία
Ενάντια των Γυναικών (1994) (The United Nations
Special Rapporteur on Violence against women, 1994)
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ε

Η περίπτωση τησ Κύπρου
Στην Κύπρο, παρατηρείται µια εισροή Φιλιππινέζων και
Σρι Λανκέζων οικιακών βοηθών νόµιµων ή άτυπων. Οι
γυναίκεσ µετανάστριεσ αποτελούν µια ειδική οµάδα η
οποία αντιµετωπίζεται µε διακρίσεισ και θυµατοποιείται
στην διαδικασία µετανάστευσησ και ενσωµάτωσησ στην
χώρα υποδοχήσ µε όλουσ τουσ γνωστούσ λόγουσ που σχετίζονται µε το φύλο (Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, MIGS 2006). Σύµφωνα µε το Υπουργείο
Εσωτερικών τησ Κυπριακήσ ∆ηµοκρατίασ (2007) σχεδόν
23,000 οικιακέσ βοηθοί εργάζονται στην Κύπρο.
Οι µετανάστριεσ οι οποίεσ εισέρχονται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία κάτω από το καθεστώσ «οικιακέσ βοηθοί» και χρειάζεται να εργάζονται για συγκεκριµένο
εργοδότη του οποίου η αίτηση έχει γίνει αποδεκτή από
το Ληξιαρχείο και το Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσησ του Υπουργείου Εσωτερικών για περισσότερο
από τέσσερα χρόνια. Είναι εξαιρετικήσ σηµασίασ όταν
γίνεται µία αίτηση για να εργοδοτηθεί ένα άτοµο από
τρίτη χώρα, συνοδεύεται από ένα συµβόλαιο εργοδότησησ σφραγισµένο από το Τµήµα Εργασίασ και το Υπουργείο Εργασίασ και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην περίπτωση των οικιακών βοηθών, αυτό παραµερίζεται και
εγείρεται το ερώτηµα κατά πόσον αυτή οµάδα µεταναστών αναγνωρίζεται επίσηµα ωσ µέροσ του Εργατικού
δυναµικού τησ Κύπρου. Υπήκοοι Τρίτων χωρών εργοδοτούνται στην Κύπρο µόνο σε περιπτώσεισ όπου ένασ
εργοδότησ ή ένα συγκεκριµένο τµήµα εργοδότησησ δεν
καλύπτει τισ ανάγκεσ των εθνικών/ευρωπαϊκών εργατικών δυνάµεων ή τουσ αιτητέσ ασύλου οι οποίοι διαµένουν στην Κύπρο, αλλά αυτό δεν είναι ξεκάθαρο για
τουσ οικιακούσ εργαζόµενουσ (ΜΙGS, 2007).
Στην Κύπρο, η πλειοψηφία των γυναικών οικιακών

Τόµος 4 - Τεύχος 2 [21]

TOMOS4_TEFXOS2

7/28/11

1:24 PM

Page 22

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA
βοηθών, ζουν στα σπίτια των εργοδοτών τουσ και έχουν
συµβόλαιο εργοδότησησ, µία τυποποιηµένη σύµβαση η
οποία ετοιµάζεται από το Αστικό Ληξιαρχείο και το Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσησ του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Εργασίασ. Αυτά
τα συµβόλαια δηµιουργούν µία σχέση εξάρτησησ µεταξύ εργοδότη και εργοδοτούµενου, καθιστώντασ τεσ οικιακέσ βοηθούσ πιο τρωτέσ στην εκµετάλλευση και παραβιάζει το δικαίωµα τουσ να γίνουν µέλη των εργατικών
συνδέσµων. Ο µισθόσ τουσ είναι περίπου 260 ευρώ τον
µήνα και αυτό δεν αντανακλά καθόλου το παρόν κόστοσ
διαµονήσ στην Κύπρο. Η πλειοψηφία των εργοδοτών
συνεχίζει να πληρώνει ένα ποσό, χωρίσ να υπολογίζει
την χρονιαία αύξηση του 5% η οποία προνοείται από το
συµβόλαιο. Στην Κύπρο, οι µεταναστευτικέσ πολιτικέσ
δεν είναι τόσο ευαίσθητεσ στο φύλο.
Επιπλέον, σύµφωνα µε το Shadow Report για τη Συνθήκη εξάλειψησ όλων των µορφών διάκρισησ ενάντια των
γυναικών (Shadow Report for the Convention on Elimination
of all forms of Discrimination Against Women, (CEDAW)
η οποία ετοιµάστηκε από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, (MIGS, 2006), όπωσ και σε άλλεσ
χώρεσ έτσι και στην Κύπρο, αυτέσ οι γυναίκεσ δύναται να
καταστούν θύµατα ψυχικήσ εκµετάλλευσησ, σεξουαλικήσ παρενόχλησησ ή και βιασµού. Για παράδειγµα, σε
µια έγκυο οικιακή βοηθό ο εργοδότησ τησ, τησ είπε να
κάνει έκτρωση µέσα σε 24 ώρεσ ή θα απελαθεί. Αυτό δεν
είναι ασύνηθεσ για αυτέσ τισ εργάτριεσ να απελαθούν εάν
παραπονεθούν (συνήθωσ για βία) στην αστυνοµία από
τουσ εργοδότεσ τουσ (Panayiotopoulos, 2005).
Υλικό και µέθοδοσ
Σχεδιασµόσ µελέτησ
Xρησιµοποιήθηκε δείγµα ευκολίασ, µη πιθανοτήτων για
την επιλογή των συµµετοχόντων από τόπουσ συγκέντρωσησ αυτών των συγκεκριµένων εθνικών οµάδων στην
κυρίωσ περιοχή τησ Λευκωσίασ. Οι συµµετέχουσεσ ενηµερώθηκαν για τον σκοπό τησ µελέτησ. Οι ηµι-δοµηµένεσ συνεντεύξεισ κράτησαν 30 λεπτά . Η συµµετοχή στην
µελέτη ήταν εθελοντική και οι συµµετέχουσεσ είχαν το
δικαίωµα να αποσυρθούν όποτε αυτοί ήθελαν. Τα δεδοµένα ήταν αυστηρώσ εµπιστευτικά και δεν χρησιµοποιήθηκαν ονόµατα ή κωδικοί ή άλλα µέσα τα οποία θα
µπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα των συµµετοχόντων. Μόνο ο ερευνητήσ είχε πρόσβαση στα δεδοµένα. Οι συµµετέχουσεσ συµπλήρωσαν ένα έντυπο συγκατάθεσησ. Οι συνεντεύξεισ πραγµατοποιήθηκαν στην
αγγλική γλώσσα και αυτό ήταν ένα σηµαντικό εµπόδιο
στην περίπτωση που οι συνεντευξιαζόµενοι δεν ήξεραν
καλά αγγλικά. Αυτό συζητείται περαιτέρω στουσ περιορισµούσ τησ µελέτησ.
Συµµετέχουσεσ
Το δείγµα αποτελείτο από 40 γυναίκεσ µετανάστριεσ
οικιακέσ βοηθούσ (30 Φιλιππινέζεσ και 10 Σρι Λανκέζεσ). Οι τριάντα (ν=30) γυναίκεσ οικιακέσ βοηθοί από

τισ Φιλιππίνεσ, ήταν κατά µέσο όρο 33 ετών ενώ οι δέκα
(v=10) συµµετέχουσεσ από Σρι Λάνκα ήταν κατά µέσο
όρο 40 ετών. Για τουσ σκοπούσ τησ παρούσασ µελέτησ,
οι µετανάστριεσ οικιακέσ βοηθοί αντιπροσωπεύουν τισ
µετανάστριεσ οι οποίεσ κυρίωσ δουλεύουν ωσ καθαρίστριεσ στο σπίτι.
Ηθική
Όλα τα δεδοµένα είχαν χρησιµοποιηθεί µε εµπιστευτικότητα και σύµφωνα µε τον Περί Επεξεργασίασ ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου)
Νόµοσ του 2001, αρ. 138(Ι)/2001 άρθρο 6(η): “η επεξεργασία πραγµατοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούσ και ερευνητικούσ, σκοπούσ, υπό τον όρο ότι λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία
των υποκειµένων των δεδοµένων” και άρθρο 11 (1), τησ
ίδιασ νοµοθεσίασ, οι συµµετέχουσεσ ενηµερώθηκαν για
τον σκοπό τησ µελέτησ και την συµµετοχή τουσ. Οι συνεντεύξεισ ηχογραφήθηκαν, µε την έγκριση των συµµετοχόντων, καταγράφηκαν και στην συνέχεια κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν (Ν 38(1)/2001). Σε γενικέσ
γραµµέσ, ακολουθήθηκαν οι ηθικέσ αρχέσ τησ έκθεσησ
Belmont (1979). Όπωσ αναφέρθηκε πιο πάνω οι συµµετέχουσεσ υπέγραψαν έντυπο συγκατάθεσησ γραµµένο στην αγγλική γλώσσα. Ένα σηµαντικό στοιχείο τησ
ενηµερωµένησ συγκατάθεσησ είναι το δικαίωµα απόσυρσησ. Oι συνεντεύξεισ φυλάχθηκαν σε ασφαλέσ µέροσ
από την ερευνητική οµάδα και οι συµµετέχουσεσ διαβεβαιώθηκαν για την εµπιστευτικότητα.
Ανάλυση ∆εδοµένων
Οι αποµαγνητοφωνήσεισ καταγράφηκαν κατά λέξη και
αναλύθηκαν χρησιµοποιώντασ θεµατική ανάλυση συµπεριλαµβανοµένου των εξήσ διαδικασιών: α) κωδικοποίηση, β) κατηγοριοποίηση, γ) συγκέντρωση, δ) προσδιορισµό των σχεδίων και των εννοιών. Τα καταγεγραµµένα
δεδοµένα, αντανακλάστηκαν και κωδικοποιήθηκαν γραµµή µε γραµµή µε σκοπό να αναγνωριστούν οι σηµαντικέσ έννοιεσ, όπωσ είναι λέξεισ ή φράσεισ τισ οποίεσ
χρησιµοποίησαν οι συµµετέχουσεσ και είχαν αναγνωριστεί ωσ ενδιαφέρουσεσ ή σηµαντικέσ από την ερευνητική οµάδα. Οι κωδικοποιηµένεσ σηµαντικέσ έννοιεσ συγκεντρώθηκαν και η σχέση µεταξύ των άλλων
συστάδων προσδιορίστηκε. Στην ποιοτική ανάλυση,
εφαρµόστηκε η µέθοδοσ ColaizziΪs (Saunders, 2003).
Περιορισµοί τησ Μελέτησ
Λόγω του µικρού µεγέθουσ του δείγµατοσ δεν δύναται να
συνταχθούν περιγραφικά ή επαγωγικά συµπεράσµατα για
µεγαλύτερεσ οµάδεσ. Υπήρχε έλλειψη διαθέσιµων δεδοµένων λόγω του σοβαρού προβλήµατοσ στην γλώσσα επικοινωνίασ για τισ συµµετέχουσεσ που ήταν από την Σρι
Λάνκα και µία έλλειψη προθυµίασ να συµµετέχουν στην
µελέτη. Υπάρχει µία άνιση κατανοµή του δείγµατοσ καθώσ
επιλέχθηκαν περισσότεροι συµµετέχουσεσ από τισ Φιλιππίνεσ. Η συγκεκριµένη µελέτη αποτελεί ένα αρχικό στά-
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διο (πιλοτικό) για τον σχεδιασµό µιασ µεγαλύτερησ µελέτησ. Περαιτέρω, υπάρχει ουσιαστική έλλειψη από προηγούµενεσ τοπικέσ µελέτεσ στο θέµα. Η αναθεώρηση τησ
µεθόδου συλλογήσ δεδοµένων κρίνεται αναγκαία ωσ ακριβώσ και η διεξαγωγή οµάδασ εστίασησ πριν την διεξαγωγή τησ κυρίωσ έρευνασ, µε σκοπό να προσδιοριστούν
τα θέµατα, τησ σεξουαλικήσ και αναπαραγωγικήσ υγείασ, τα οποία θα συµπεριληφθούν στην µελέτη.

ΣΧΉΜΑ 1. Περίληψη των δεδοµένων ανάλυσησ
Συνεντεύξεισ (n=40)

Σηµαντικέσ δηλώσεισ (n=311)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
∆ηµογραφικά (βλέπε πίνακα 1)
Ποιοτική ανάλυση (µέθοδοσ ColaizziΪs)
H µέθοδοσ Colaizzi’s (1978) περιλαµβάνει τα επτά στάδια:
1. Κάθε αντίγραφο των ερευνώµενων διαβάστηκε επί
λέξη, µε σκοπό να αποκτηθεί η αίσθηση του συνόλου
2. Σηµαντικέσ δηλώσεισ και φράσεισ σχετικά µε το φαινόµενο που µελετάται εξάγονται από κάθε αντίγραφο
3. Έννοιεσ διατυπώθηκαν από τισ σηµαντικέσ δηλώσεισ
4. Οι έννοιεσ οργανώνονται σε θέµατα και αυτά τα θέµατα εξελίσσονται σε συστάδεσ θέµατοσ και τελικά σε
κατηγορίεσ θέµατοσ
5. Τα αποτελέσµατα ενσωµατώθηκαν σε µια πλούσια και
εξαντλητική περιγραφή τησ βιωµένησ εµπειρίασ
6. Η ουσιαστική δοµή του φαινοµένου διατυπώθηκε
7. Βήµα επικύρωσησ

∆ιατυπωµένεσ έννοιεσ (n=312)

Οµαδοποιηµένεσ διατυπωµένεσ έννοιεσ,
βασισµένεσ στην δοµή των συνεντεύξεων

Θέµατα (n=27)

Συστάδεσ θέµατοσ (n=4)

Τα ακόλουθα θέµατα διαφάνηκαν από την ανάλυση των
συνεντεύξεων των συµµετοχόντων:

Εξαντλητική περιγραφή του φαινοµένου

Α. Γνώση για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία
(ΣΑΥ)
Η γνώση των συµµετεχόντων από την Σρι Λάνκα για το
τι είναι η ΣΑΥ σχετίζεται µόνο µε τα βασικά στοιχεία τα
οποία απαιτούνται για την σεξουαλική υγεία και τισ σχέσεισ ισότητασ ωσ ακριβώσ και την σεξουαλική ικανοποίηση και την αποφυγή τησ ανεπιθύµητησ εγκυµοσύνησ, ασθένειασ ή διαταραχήσ:

Σεξ
Υπήρξαν συµµετέχουσεσ που συνέδεαν σ την ΣΑΥ µε το
σεξ µόνο και τα θέµατα τα οποία σχετίζονται µε το σεξ:
Φ6: “Έχει να κάνει µε το σεξ”

Σ2: “Έχει να κάνει µε τα προβλήµατα που σχετίζονται
µε την σεξουαλικότητα”
Σ4: “Έχει να κάνει µε την αντισύλληψη, να µην µείνεισ
έγκυοσ”
Σχετικά µε τισ απαντήσεισ που δόθηκαν από τουσ
συµµετέχουσεσ από Σρι Λάνκα, διαφάνηκαν τα ακόλουθα θέµατα:
Αρνητική πεποίθηση
Υπήρξαν συµµετέχουσεσ οι οποίεσ συνέδεαν την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία µε την κακοποίηση τησ
υγείασ και σεξουαλικά προβλήµατα. Σύµφωνα µε τον
ορισµό η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία συνδέεται µε την απουσία ασθένειασ ή αδυναµίασ
Φ1: “Έχει να κάνει µε την κακοποίηση τησ υγείασ”

Σεξουαλική ζωή και µέλη του σώµατοσ
Φ12: “Είναι σχετικά µε την υγιεινή των κοριτσιών και τα
γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα”
Σεξουαλικότητα και γονιµότητα
Φ10: “Έχει να κάνει µε το να είσαι γυναίκα, να έχεισ παιδιά”
ΣΑΥ και αντισύλληψη
Φ19: “Είναι σχετικά µε τα µέσα προφύλαξησ και το ασφαλέσ σεξ και µε τισ φυσικέσ, συναισθηµατικέσ και πνευµατικέσ ανάγκεσ”
Σεξουαλική αναπαραγωγική υγεία σχετιζόµενη µε ροµαντικέσ και σεξουαλικέσ σχέσεισ
Φ26: “΄Εχει να κάνει µε το τεστ Παπανικολάου και τισ
σεξουαλικέσ σχέσεισ µεταξύ άλλων ανθρώπων”
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Β. Εµπειρίεσ Σεξουαλικήσ και Αναπαραγωγικήσ Υγείασ
Ι. Σεξουαλική δραστηριότητα
Οι συµµετέχουσεσ από την Σρι Λάνκα δεν φαίνετε να
είναι τόσο σεξουαλικά δραστήριεσ ή δεν ήταν ποτέ σεξουαλικά δραστήριεσ στην Κύπρο. Στισ περισσότερεσ περιπτώσεισ είναι παντρεµένεσ πίσω στην χώρα τουσ και
αυτό φαίνεται να είναι ο λόγοσ που δεν είναι σεξουαλικά δραστήριεσ στην Κύπρο. Από τισ γυναίκεσ συµµετέχουσεσ οι οποίεσ ανέφεραν ότι είναι σεξουαλικά δραστήριεσ στην Κύπρο είναι σεξουαλικά δραστήριεσ µε
µόνιµο σύντροφο ο οποίοσ είναι ο άντρασ τουσ ή µια σταθερή τουσ σχέση.
Σ4: “∆εν είµαι σεξουαλικά δραστήρια και δεν είχα ποτέ
δεσµό στην Κύπρο”
Οκτώ από τισ συµµετέχουσεσ από τισ Φιλιππίνεσ ανέφεραν ότι είναι σεξουαλικά δραστήριεσ. Σε όλεσ τισ
περιπτώσεισ, η σεξουαλική πράξη συνδέεται µε το εάν
είχαν σύντροφο ή σχέση ή είχαν περιστασιακή σχέση.
Φ22: “Έχω ένα φίλο στην Κύπρο, αλλά όχι µια σοβαρή
σχέση, κάνουµε σεξ µια φορά τον µήνα”
Προηγούµενεσ ποιοτικέσ µελέτεσ (Quesada, 2006) υποστηρίζουν ότι η µετατόπιση και η ρευστότητα των δοµών
των Φιλιππίνων µεταναστριών µόλισ µετακινηθούν εκτόσ
χώρασ και νοιώσουν κάπωσ απαλλαγµένεσ από τουσ
περιορισµούσ τησ συµβατότητασ οδηγεί στο ευρέωσ αποκαλούµενο ωσ “ηθική διπλών προτύπων”. Oι γυναίκεσ
µετανάστριεσ οικιακέσ βοηθοί είναι ελεύθερεσ να εξερευνήσουν τισ σεξουαλικέσ και ροµαντικέσ σχέσεισ,
ασχέτωσ αν είναι παντρεµένεσ στην χώρα τουσ.
ΙΙ. Συνειδητοποίηση των αντισυλληπτικών µεθόδων
Τα ακόλουθα θέµατα διαφάνηκαν από την ανάλυση των
απαντήσεων των συµµετοχόντων από την Σρι Λάνκα:
Συνειδητοποίηση αντισύλληψησ, µη χρήση
προφυλάξεων/ Επικίνδυνη σεξουαλική συµπεριφορά
Σ2: “Γνωρίζω τα µέτρα αντισύλληψησ, δεν έχω χρησιµοποιήσει ποτέ τίποτα εκτόσ από την διακεκοµµένη
συνουσία”
Συνειδητοποίηση αντισύλληψησ, χρησιµοποιώντασ
µεθόδουσ προφύλαξησ
Σ8: “Καταλαβαίνω τα µέτρα αντισύλληψησ και έχω τοποθετήσει το ενδοµητριακό σπείραµα ενόσω ήµουν στην
Σρι Λάνκα”
Το τυπικό ποσοστό εγκυµοσύνησ ανάµεσα στισ γυναίκεσ
που χρησιµοποιούν το συνδυασµένο αντισυλληπτικό χάπι
διαφέρει ανάµεσα στον υπό µελέτη πληθυσµό, έωσ 28% το χρόνο. Το τέλειο ποσοστό εγκυµοσύνησ του συν-

δυασµένου αντισυλληπτικού χαπιού, είναι 0.3% ανά χρόνο (James, 2007). Κακή χρήση του συνδυασµένου αντισυλληπτικού χαπιού και σχέσεισ µε διαφορετικούσ συντρόφουσ µπορεί να οδηγήσουν σε εγκυµοσύνη και ΣΜΝ. Το
ενδοµητριακό σπείραµα (σπιράλ) είναι 97% αποτελεσµατικό, το οποίο σηµαίνει ότι για κάθε 100 γυναίκεσ
που έχουν τοποθετήσει το ενδοµητριακό σπείραµα, 3 θα
µείνουν έγκυεσ. Το ενδοµητριακό σπείραµα δεν χάνει τισ
αντισυλληπτικέσ του ενέργειεσ µόνο µετά από µερικά
χρόνια χρήσησ. Η χρήση των ενδοµητριακών σπειραµάτων δεν αυξάνει το ρίσκο για απόκτηση ΣΜΝ, συµπεριλαµβανοµένου του HIV. Εντούτοισ, συνήθωσ γυναίκεσ οι
οποίεσ έχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσησ στην Γονόρροια ή
στα χλαµύδια δεν πρέπει να τοποθετούν ενδοµητριακό
σπείραµα. Σε ειδικέσ περιπτώσεισ, όταν άλλεσ πιο κατάλληλεσ µέθοδοι είναι διαθέσιµεσ ή αποδεκτέσ σε αυτέσ,
ένασ καταρτισµένοσ επαγγελµατίασ που µπορεί να αξιολογήσει το συγκεκριµένο ρίσκο τησ κάθε γυναίκασ µπορεί να αποφασίσει εάν αυτή µπορεί να χρησιµοποιήσει
το ενδοµητριακό σπείραµα (IPPF, n.d.)
Tα ακόλουθα θέµατα διαφάνηκαν από τισ απαντήσεισ
των συµµετοχόντων από τισ Φιλιππίνεσ:
Φ2: “Γνωρίζω την αντισύλληψη και χρησιµοποιώ προφυλακτικό”
Συνειδητοποίηση τησ αντισύλληψησ και µέσα
προφύλαξησ τα οποία χρησιµοποιούνται µόνο για
αποφυγή ανεπιθύµητησ εγκυµοσύνησ
Φ27: “Γνωρίζω τα µέτρα αντισύλληψησ, αλλά δεν έχω
χρησιµοποιήσει ποτέ κανένα από αυτά και δεν γνωρίζω γιατί δεν έµεινα έγκυοσ”
Συνειδητοποίηση αντισύλληψησ/ Επικίνδυνη
σεξουαλική συµπεριφορά
Φ23: “Γνωρίζω τα µέτρα αντισύλληψησ αλλά δεν έχω
χρησιµοποιήσει ποτέ τίποτα. Στισ Φιλιππίνεσ, χρησιµοποιούσα την θερµοµετρική µέθοδο”
Συνειδητοποίηση αντισύλληψησ
λόγω παρεχόµενων πληροφοριών
Φ16: “Γνωρίζω τα µέτρα αντισύλληψησ. Γνωρίζω αυτή
την πληροφορία διότι στο Πανεπιστήµιο είχα διαλέξεισ
σχετικά µε τον οικογενειακό προγραµµατισµό”
Συνειδητοποίηση αντισύλληψησ σχετική µε την
σεξουαλική δραστηριότητα
Φ15: “ ∆εν γνωρίζω κανένα αντισυλληπτικό µέτρο επειδή δεν έχω κάνει ποτέ σεξ”
Τα αποτελέσµατα από τισ συµµετέχουσεσ από την Σρι
Λάνκα σε αυτή την συγκεκριµένη ερώτηση σχετικά µε
τη χρήση αντισυλληπτικών µεθόδων σχετίζονται µε τα
δεδοµένα που περιέγραψε ο Spycher n.d. Εάν µερικέσ
από τισ µεθόδουσ αντισύλληψησ που χρησιµοποιούνται
στηρίζονται σε προηγούµενη εµπειρία όπωσ είναι η διακεκοµµένη συνουσία, αυτό σηµαίνει ότι οι συµµετέχου-
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ΠΊΝΑΚΑΣ 1. ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά
Εθνικότητα

Ηλικία

Μόρφωση

Φιλιππινέζεσ
V=30

30

Σρι Λανκέζεσ
Ν=10

40

Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση
(Πανεπιστήµιο ή
Κολλέγιο
στην
χώρα τουσ)
∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδεση
(Λύκειο)

Οικογενειακή Κατάσταση

Παντρε- Ελεύθερη ∆ιαζ. Eλεύθερη
µένοι µε
µε
µε
χωρίσ
παιδιά
παιδιά παιδιά
παιδιά
ν=14
ν=7
Ν=4
ν=5

Περίοδοσ
Εργοδότησησ
και Μισθόσ

Θρήσκευµα

Μεταναστευτικό
καθεστώσ
στην Κύπρο

2.5-3 χρόνια Καθο- Ν=1 άτυποι
280 ευρώ
λικοί Ν=1 νόµιµοι
τον µήνα

Παντρε- ΠαντρεΕλεύθερη3χρόνια
Καθοµένη µε µένη χωρίσ µε παιδιά280 ευρώ
λικοί
παιδιά
παιδιά
και έγκυοσ
τον µήνα
ν=8
ν=1
ν=1

Άτυποι
ν=1

σεσ από την Σρι Λάνκα εµπλέκονται σε επικίνδυνη σεξουαλική συµπεριφορά. Υπάρχουν µερικοί ερευνητέσ οι
οποίοι υποστηρίζουν ότι η πραγµατική αποτελεσµατικότητα τησ διακεκοµµένησ συνουσίασ µπορεί να είναι
όµοια µε την αποτελεσµατικότητα των προφυλακτικών
παρόλο που η συγκεκριµένη περιοχή χρήζει περαιτέρω
έρευνασ (Jones et. al 2009). Ο James (2007) υποστηρίζει ότι το 27% των γυναικών που χρησιµοποιεί διακεκοµµένη συνουσία ωσ µέθοδο προφύλαξησ οδηγεί στην
ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη εάν την χρησιµοποιούν ωσ
τυπική µέθοδο. Σε σύγκριση µε τισ άλλεσ εναλλακτικέσ
µεθόδουσ αντισύλληψησ όπωσ είναι το ενδοµήτριο σπείραµα, ορµονικά αντισυλληπτικά και το αντρικό προφυλακτικό, η διακεκοµµένη συνουσία είναι λιγότερο αποτελεσµατική για την αποφυγή εγκυµοσύνησ (Hatcher
et. al, 2000). Η µέθοδοσ είναι κατά µεγάλο µέροσ αποτελεσµατική στην αποφυγή των ΣΜΝ, όπωσ είναι το HIV,
εφόσον η πρόωρη εκσπερµάτωση µπορεί να φέρει τα
προερχόµενα από ιό µόρια ή βακτηρίδια τα οποία µπορεί να µολύνουν τον σύντροφο εάν αυτό το υγρό έρχεται σε επαφή µε βλεννώδεισ µεµβράνεσ.

δο κανονικά αλλά πήγα σε γιατρό λόγω φοβερών πόνων
που είχα. Ο γιατρόσ έκανε υπέρηχο και µου είπε ότι είχα
έκτοπο κύηση. Η ζωή µου βρισκόταν σε κίνδυνο και
υπεβλήθηκα σε εγχείριση µερικέσ ώρεσ αργότερα”

ΙΙΙ Σεξουαλικά προβλήµατα και
γυναικολογικά προβλήµατα αναπαραγωγήσ
Οι περισσότερεσ συµµετέχουσεσ από την Σρι Λάνκα ανέφεραν ότι δεν είχαν ποτέ σεξουαλικά ή αναπαραγωγικά γυναικολογικά προβλήµατα κατά την διαµονή τουσ
στην Κύπρο. Υπήρξαν µερικέσ συµµετέχουσεσ (ν=2) οι
οποίεσ ανέφεραν ότι αντιµετώπισαν γυναικολογικά προβλήµατα τα οποία τουσ οδήγησαν στο να αναζητήσουν
βοήθεια από επαγγελµατία υγείασ.

ΙV. Επαγρύπνηση για τα ΣΜΝ, HIV/AIDS
Ένασ πολύ καλόσ δείκτησ συµπεριφοράσ για τη θετική
αναπαραγωγική υγεία είναι η έκταση τησ συνειδητοποίησησ των Σεξουαλικώσ Μεταδιδόµενων Νοσηµάτων
συµπεριλαµβανοµένου του HIV/AIDS. Οι συµµετέχουσεσ παρουσίασαν ένα επίπεδο συνειδητοποίησησ και
κάποια γνώση για το HIV, παρόλο που αυτό δεν σηµαίνει συνειδητοποίηση των αιτιών πρόληψησ τουσ. Αυτό
φαίνεται καλά µε την ερώτηση σχετικά µε την επαγρύπνηση για τισ αντισυλληπτικέσ µεθόδουσ . Οι περισσότερεσ από τισ συµµετέχουσεσ από την Σρι Λάνκα φαίνετε να είχαν συνείδηση των αντισυλληπτικών µεθόδων,
αλλά είτε δεν τισ χρησιµοποιούν είτε χρησιµοποιούν την

Σ3: “ Υποβλήθηκα σε εγχείρηση λόγω έκτοπου κύησησ
που είχα πριν από 2 χρόνια. ∆εν ήξερα ότι ήµουν έγκυοσ.
Έπαιρνα το αντισυλληπτικό χάπι και ακόµα έβλεπα περίο-

Η πλειοψηφία των συµµετεχουσών από τισ Φιλιππίνεσ
ανέφερε καθόλου σεξουαλικά ή αναπαραγωγικά προβλήµατα κατά την διαµονή τουσ στην Κύπρο:
Φ1: “∆εν είχα προβλήµατα σχετικά µε την σεξουαλική ή
αναπαραγωγική µου υγεία µε την άφιξη µου στην Κύπρο”
Μόνο τρεισ από τισ συµµετέχουσεσ (ν=3) ανέφεραν γυναικολογικό πρόβληµα και επισκέφτηκαν επαγγελµατία
υγείασ. Τα γυναικολογικά προβλήµατα τα οποία ανέφεραν συµπεριλάµβαναν: α) κύστη στισ ωοθήκεσ, β) ανωµαλίεσ περιόδου. Σε µία από τισ περιπτώσεισ διενεργήθηκε εγχείρηση.
Φ5: “Είχα κύστη στην ωοθήκη µου. Επισκέφτηκα επαγγελµατία υγείασ και υπεβλήθηκα σε εγχείρηση”

Τόµος 4 - Τεύχος 2 [25]
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διακεκοµµένη συνουσία και αυτό υποδηλώνει επικίνδυνη σεξουαλική επαφή εφόσον επικρατεί η λανθασµένη άποψη τησ αποφυγήσ τησ εγκυµοσύνησ, εντούτοισ
καµία αξιόπιστη µέθοδοσ δεν χρησιµοποιείτε για την
πρόληψη των Σεξουαλικώσ Μεταδιδόµενων Νοσηµάτων ΣΜΝ από τισ συµµετέχουσεσ από την Σρι Λάνκα. Οι
µέθοδοι αντισύλληψησ περιγράφονται λεπτοµερώσ στο
αντίστοιχο κεφάλαιο.
Σ2: “Γνωρίζω το HIV και δεν έχω αντιµετωπίσει ποτέ
προβλήµατα µε καµία µόλυνση”
Για παράδειγµα η συµµετέχουσα Σ2 στην προηγούµενη
ερώτηση για την συνείδηση των αντισυλληπτικών µεθόδων αναφέρει ότι γνωρίζει αλλά δεν έχει χρησιµοποιήσει ποτέ τίποτα εκτόσ από την διακεκοµµένη συνουσία. Τα συνδυασµένα από το στόµα αντισυλληπτικά (ΣΣΑ)
όπωσ είναι το χάπι (σύµφωνα µε τουσ Louv et. al, 1989
στο Morrison, 2007) παρουσίασαν αυξηµένο κίνδυνο
χλαµυδιακήσ µόλυνσησ και άλλων Σεξουαλικώσ Μεταδιδόµενων Νοσηµάτων ΣΜΝ γιατί τα ΣΣΑ µπορεί να προλαµβάνουν την εγκυµοσύνη εάν χρησιµοποιούνται σωστά
και επί τακτικήσ βάσεωσ, αλλά δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πρόληψη των ΣΜΝ. Το ίδιο ισχύει
και για το σπιράλ. ΣΜΝ.
Οι συµµετέχουσεσ από τισ Φιλιππίνεσ ανέφεραν
συνειδητοποίηση των ΣΜΝ (ν=30) και δεν αντιµετώπισαν ποτέ προβλήµατα σχετικά µε ΣΜΝ. Εντούτοισ, για
τισ γυναίκεσ από την Σρι Λάνκα, οικειότητα µε τα ΣΜΝ
δεν αποδεικνύει επίπεδο συνείδησησ για τισ αιτίεσ και
την πρόληψη στισ περισσότερεσ περιπτώσεισ. Συγκρίνοντασ τισ απαντήσεισ που έδωσαν στο µέροσ τησ συνείδησησ τησ αντισύλληψησ, οι περισσότερεσ χρησιµοποιούν αντισυλληπτικά τα οποία δεν είναι τόσο αξιόπιστα
στην πρόληψη από ΣΜΝ και µόνο προφυλάσσουν από
την εγκυµοσύνη ή σε µερικέσ περιπτώσεισ είναι αναξιόπιστα στο να προφυλάσσουν από την εγκυµοσύνη.
Μόνο µία συµµετάσχουσα: Φ4: “Γνωρίζω για τα ΣΜΝ
και δεν είχα ποτέ προβλήµατα επειδή είµαι πάντα προσεκτική” δείχνει να χρησιµοποιεί προφυλάξεισ άνκαι
σπάνια λόγω συµβουλευτικήσ που έλαβε πριν παντρευτεί στισ Φιλιππίνεσ. Τέσσερισ από τισ γυναίκεσ από τισ
Φιλιππίνεσ εφαρµόζουν την διακεκοµµένη συνουσία η
οποία είναι πολύ επικίνδυνη σεξουαλική συµπεριφορά
για όλουσ τουσ παράγοντεσ που καθορίστηκαν στο µέροσ
που αναφερόταν στην συνείδηση αντισύλληψησ και µία
από αυτέσ τισ µεθόδουσ είναι η µέθοδοσ του ρυθµού.
V. Aνεπιθύµητη σεξουαλική εµπειρία
∆ύο από τισ συµµετέχουσεσ από την Σρι Λάνκα ανέφεραν
σεξουαλική παρενόχληση είτε από τουσ εργοδότεσ τουσ,
είτε από µερικούσ άντρεσ στον δρόµο. Οι συγγραφείσ εικάζουν ότι αυτά τα περιστατικά εµφανίζονται λόγω στερεότυπων ότι οι γυναίκεσ µετανάστριεσ είναι πιο εύκολεσ.
Σ4: “∆ύο άντρεσ που καθάριζα τα σπίτια τουσ, µου ζήτησαν να κάνω σεξ µαζί τουσ , αλλά αρνήθηκα”

Τρεισ από τισ συµµετέχουσεσ από τισ Φιλιππίνεσ (ν=3)
δεν ανέφεραν κάποιο είδοσ σεξουαλικήσ παρενόχλησησ. Σε δύο από τισ περιπτώσεισ ο δράστησ ήταν ο εργοδότησ τουσ και η µορφή τησ παρενόχλησησ στην µια
περίπτωση ήταν εκφραζόµενη µε µηνύµατα και προσβλητικά σχόλια. Σε άλλεσ περιπτώσεισ υπήρχε συµπεριφορά σεξουαλικήσ φύσεωσ εκφραζόµενη µε πράξεισ
µέσω ανεπιθύµητων αγγιγµάτων τησ γυναίκασ από τισ
Φιλιππίνεσ ωσ ακριβώσ στην πρώτη περίπτωση υπήρχε σεξουαλική παρενόχληση, ακόµα κι αν έδωσε συγκατάθεση λόγω φόβου.
Φ1: “Ο εργοδότησ τησ κόρησ µου, µου ζήτησε να κάνω
σεξ µαζί του. Ένοιωσα παγιδευµένη και κάναµε σεξ γιατί µου είχε υποσχεθεί ότι θα εργοδοτήσει την κόρη µου.
∆εν ζήτησα ποτέ ξανά την βοήθεια του µε σκοπό να µην
διακυβεύσω την δουλειά τησ κόρησ µου. Οµολόγησα το
γεγονόσ στον δικηγόρο µου µε σκοπό να νοιώθω ασφαλήσ εάν ο άντρασ αυτόσ ζητούσε στην κόρη µου να κάνει
σεξ µαζί του”
Γ. Ανάγκεσ και Υποστήριξη για την Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (ΣΑΥ)
I. Γνώση για το τι καλύπτει η ασφάλεια υγείασ τουσ
Τα ακόλουθα θέµατα προέκυψαν από τισ απαντήσεισ
των γυναικών από την Σρι Λάνκα σε αυτή την ερώτηση:
Συνειδητοποίηση για την ασφάλεια υγείασ
αλλά δεν ξέρουν τι τουσ διασφαλίζει
Σ1: “Έχω ασφάλεια υγείασ, αλλά δεν ξέρω τι καλύπτει
εάν καλύπτει τα έξοδα τησ επίσκεψησ σε γιατρό για τα
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά θέµατα”
H πλειοψηφία των συµµετεχόντων από την Σρι Λάνκα
γνωρίζουν τι σηµαίνει να έχεισ ασφάλεια υγείασ εντούτοισ, µερικέσ δεν γνωρίζουν τι τουσ διασφαλίζει
Συνειδητοποίηση τησ ασφάλειασ υγείασ
και τι τουσ διασφαλίζει
Σ3: “Την περίοδο που έκαµα εγχείρηση δεν είχα ασφάλεια υγείασ και κάλυψα µόνη µου όλα τα έξοδα. Τώρα
έχω ασφάλεια υγείασ, η οποία καλύπτει τα έξοδα τησ
επίσκεψησ σε επαγγελµατία υγείασ για τα σεξουαλικά
και αναπαραγωγικά θέµατα”
Τα ακόλουθα θέµατα προέκυψαν από τισ απαντήσεισ
των γυναικών από τισ Φιλιππίνεσ:
Γνώση για το τι καλύπτει η ασφάλεια υγείασ
Φ2: “ Έχω ασφάλεια υγείασ η οποία καλύπτει την επίσκεψη σε γιατρό για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά θέµατα”
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Mερική γνώση για την ασφάλεια υγείασ και το τι καλύπτει
Φ24: “ Έχω ασφάλεια υγείασ που καλύπτει την επίσκεψη µόνο σε επαγγελµατία υγείασ στο δηµόσιο για την ΣΑΥ”
Γνώση για την ασφάλεια υγείασ αλλά άγνοια
του τι καλύπτει
Φ1: “ ∆εν έχω ασφάλεια υγείασ γιατί δεν έχω έγγραφα.
Γνωρίζω ότι είµαι υπεύθυνη για όλα τα έξοδα υγείασ.
Όταν είχα προηγούµενη ασφάλεια υγείασ δεν ήξερα εάν
καλύπτει κάποια έξοδα σχετικά µε την σεξουαλική και
αναπαραγωγική υγεία εφόσον το έγγραφο ήταν στα Ελληνικά”
Άγνοια για την ασφάλεια υγείασ και του τι καλύπτει
Φ12: “∆εν ξέρω εάν έχω και δεν ξέρω τι καλύπτει”
∆εκατρείσ από τισ γυναίκεσ από τισ Φιλιππίνεσ γνωρίζουν για την ασφάλεια υγείασ και το τι καλύπτει. ∆ύο
από τισ γυναίκεσ από τισ Φιλιππίνεσ έχουν µερική ιδέα
για το τι είναι η ασφάλεια υγείασ αλλά δεν γνωρίζουν τι
καλύπτει. Μόνο µία συµµετάσχουσα γνωρίζει τι είναι η
ασφάλεια υγείασ και τι καλύπτει.
Γνώση για το πώσ να αναζητήσουν επαγγελµατική
βοήθεια/Αναζητώντασ βοήθεια από επαγγελµατία
Τέσσερισ από τισ συµµετέχουσεσ από την Σρι Λάνκα ανέφεραν επίσκεψη στο γιατρό στην Κύπρο σχετικά µε τα
ΣΜΝ και ανέφεραν ότι ένοιωσαν άνετα µαζί τουσ και
ανέφεραν ρητώσ πόση κατανόηση έδειξαν οι γιατροί σε
οικονοµικά θέµατα. Σε µία περίπτωση ο γιατρόσ ήταν ο
οικογενειακόσ γιατρόσ του εργοδότη τησ και αυτό σχετίζετε µε το γεγονόσ ότι ένοιωθε άνετα.
Σ6: “Επισκέφθηκα γιατρό στην Κύπρο για υπέρηχο. Ένοιωσα άνετα επειδή είναι ο οικογενειακόσ γιατρόσ του
εργοδότη µου”
Tα πιο κάτω θέµατα προέκυψαν από την ανάλυση των
δηλώσεων των γυναικών από τισ Φιλιππίνεσ:
Αναζητώντασ βοήθεια από επαγγελµατία/
Θετικέσ εµπειρίεσ
Φ5: “ Επισκέφθηκα γιατρό στην Κύπρο για υπέρηχο,
όταν ανακάλυψα ότι είχα κύστη στισ ωοθήκεσ. Ένοιωσα άνετα µε τον γιατρό γιατί ήταν γυναίκα”
Zητώντασ βοήθεια από επαγγελµατία/
Αρνητική εµπειρία
Φ3: “Έχω επισκεφθεί γιατρό για να κάνω το τεστ Παπανικολάου σε Γενικό Νοσοκοµείο αλλά ένοιωσα πολύ

προσβεβληµένη όταν υπαινίχθηκε ότι είχα κάµει σεξ
κατά την διάρκεια των 3 χρόνων που ήµουν στην Κύπρο
και το αρνιόµουνα. Με αµφισβητούσε”
Αναζητώντασ βοήθεια από επαγγελµατία
υγείασ συνδεδεµένο µε θέµατα κουλτούρασ
Φ4: “Επισκέφθηκα ένα γιατρό για υπέρηχο και µια φορά
έκανα έκτρωση. Αυτόσ ο γιατρόσ είναι παντρεµένοσ µε
Φιλιππίνα γυναίκα έτσι µπορώ να τον εµπιστευθώ”
Γνώση για το που µπορούν να βρουν
επαγγελµατική βοήθεια
Φ26: “∆εν έχω επισκεφθεί επαγγελµατία υγείασ στην
Κύπρο µέχρι τώρα. Σε περίπτωση που θα χρειαστώ επαγγελµατική βοήθεια δεν ξέρω που να πάω και θα ζητήσω από τον εργοδότη µου να µε καθοδηγήσει”
Οι συµµετέχουσεσ από τισ Φιλιππίνεσ δεν ξέρουν που
και από ποιον να ζητήσουν επαγγελµατική βοήθεια και
πληροφορίεσ σχετικά µε την σεξουαλική και αναπαραγωγική τουσ υγεία όπωσ είναι το τεστ Παπανικολάου και
η αντισύλληψη. Οι συγγραφείσ εικάζουν ότι η κοινωνία
δεν κατάφερε να πλησιάσει αυτέσ τισ γυναίκεσ µετανάστριεσ, ακόµα και µέσω των πληροφοριών (π.χ. µέσα
µαζικήσ ενηµέρωσησ). Κάποιοσ µπορεί επίσησ να υποστηρίξει ότι η υγεία των µεταναστών είναι µικρήσ προτεραιότητασ µέσα στην Κυπριακή κοινωνία και ανάµεσα στουσ πολιτικούσ.
Εισηγήσεισ (από τισ συµµετέχουσεσ)
Μόνο δύο από τισ συµµετέχουσεσ από την Σρι Λάνκα είχαν
εισηγήσεισ να κάµουν σχετικά µε την ΣΑΥ στην Κύπρο:
Σ4: “Θα ήθελα τα νεαρά κορίτσια να έχουν περισσότερεσ πληροφορίεσ σχετικά µε τα θέµατα τησ ΣΑΥ”
Σ6: “Θα ένοιωθα καλύτερα εάν γνώριζα ότι υπήρχαν πιο
οικονοµικοί γιατροί για επίσκεψη για εξετάσεισ”
Τα πιο πάνω υπογραµµίζουν την ανάγκη για παροχή
εκπαίδευσησ στην σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγική υγεία, ωσ επίσησ και υπηρεσίεσ στα νεαρά κορίτσια σε θέµατα ΣΑΥ.
Επιπλέον, υπογραµµίζουν την πρόνοια δωρεάν ιατροφαρµακευτικήσ περίθαλψησ και υπηρεσιών υγείασ για
τισ οικιακέσ βοηθούσ.
∆ώδεκα από τισ συµµετέχουσεσ από τισ Φιλιππίνεσ είχαν
µια εισήγηση να κάνουν µε σκοπό να νοιώσουν ασφαλήσ
σχετικά µε τα Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά θέµατα
στην Κύπρο. Έξι από αυτέσ πρότειναν την εγκαθίδρυση
και προώθηση τησ πρόληψησ και των εκπαιδευτικών/ενηµερωτικών εκστρατειών για θέµατα υγείασ όπωσ είναι τα
ΣΜΝ και το HIV/AIDS, ωσ ακριβώσ και την ανάγκη ενη-
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µέρωσησ και εκπαίδευσησ σε θέµατα ΣΑΥ ενώ άλλεσ έξι
συµµετέχουσεσ από τισ Φιλιππίνεσ υπογράµµισαν την
πρόνοια δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείασ στισ µετανάστριεσ οικιακέσ βοηθούσ οι οποίεσ εργάζονται στο εξωτερικό και χαµηλότερεσ αµοιβέσ για τισ
ιατρικέσ εξετάσεισ και εξετάσεισ υγείασ.
Τα πιο κάτω θέµατα προέκυψαν από τισ εισηγήσεισ
των γυναικών από τισ Φιλιππίνεσ στην συγκεκριµένη
ερώτηση:
α) Καθιέρωση και προώθηση των εκστρατειών εκπαί δευσησ/ενηµέρωσησ για ζητήµατα υγείασ, όπωσ είναι
τα ΣΜΝ και το HIV/AIDS, στοχεύοντασ στουσ µετανά στεσ και την περιβάλλουσα κοινότητα. Εκπαίδευση
και ενηµέρωση για την ΣΑΥ
Φ6: “Θα ένοιωθα καλύτερα εάν υπήρχε ένα κέντρο όπου
να παρέχονταν όλεσ οι αναγκαίεσ πληροφορίεσ για τα
ζητήµατα υγείασ και θα ήταν ωραία εάν αυτό το κέντρο
αποκλειστικά είχε µία γιατρό από τισ Φιλιππίνεσ µε σκοπό να νοιώθουµε εµείσ πιο άνετα”
Φ20: “Θα ήταν καλά εάν υπήρχαν περισσότερεσ πληροφορίεσ διαθέσιµεσ στισ µετανάστριεσ οικιακέσ βοηθούσ
σχετικά µε τα ζητήµατα ΣΑΥ. Οι οικιακέσ βοηθοί στην
Κύπρο χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση σε σεξουαλικά θέµατα και θα ήταν καλή ιδέα η διοργάνωση µιασ
εκπαιδευτικήσ εκστρατείασ σχετικά µε αυτά τα θέµατα”
Φ22: “Θα ήθελα να έχω περισσότερεσ πληροφορίεσ ίσωσ
µέσω τηλεοπτικών προγραµµάτων σχετικά µε θέµατα
ΣΑΥ και υγιεινήσ”
β) Παροχή δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών και
υπηρεσιών υγείασ στισ οικιακέσ βοηθούσ ενόσω
εργάζονται στο εξωτερικό/ Χαµηλότερεσ αµοιβέσ για
τισ ιατρικέσ εξετάσεισ και εξετάσεισ υγείασ
Φ5: “Θα ένοιωθα καλύτερα εάν ο γιατρόσ ο οποίοσ µε εξετάζει είναι γυναίκα και φυσικά εάν ο γιατρόσ είναι ένασ
που δεν χρεώνει ακριβά, τον οποίο µπορώ να επισκεφθώ”
Συζήτηση
Χρησιµοποιήθηκε δείγµα ευκολίασ για πιλοτική έρευνα
και επιστηµονικά, οι ερευνητέσ δεν µπορούν να εξάγουν
γενικά συµπεράσµατα για τον όλο πληθυσµό, εφόσον δεν
θα είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό. Αναφορικά µε την
γνώση τησ Σεξουαλικήσ και Αναπαραγωγικήσ υγείασ η
γνώση των συµµετεχόντων από την Σρι Λάνκα περιορίζετε στα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την καλή
σεξουαλική υγεία (π.χ. δίκαιεσ σχέσεισ και σεξουαλική
πληρότητα , ωσ ακριβώσ την αποφυγή του ρίσκου τησ
ανεπιθύµητησ εγκυµοσύνησ, ασθένειασ ή διαταραχήσ).
Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι οι απαντήσεισ των
γυναικών από τισ Φιλιππίνεσ, συνέδεαν την σεξουαλική
και αναπαραγωγική υγεία µε την κατάχρηση τησ υγείασ

και τα σεξουαλικά προβλήµατα. Αναφορικά µε την σεξουαλική δραστηριότητα των γυναικών από την Σρι Λάνκα
στην Κύπρο ήταν σεξουαλικά δραστήριεσ στην Κύπρο µε
σταθερό σύντροφο ή µέσα σε σταθερή σχέση. Σε αντίθεση, οι γυναίκεσ από τισ Φιλιππίνεσ, ήταν σεξουαλικά
δραστήριεσ µε ένα φίλο ή σε περιστασιακέσ σχέσεισ.
Αυτό το αποτέλεσµα υποστηρίζει τα αποτελέσµατα τησ
µελέτησ του Quesada (2006) ο οποίοσ είχε προτείνει την
ηθική των διπλών προτύπων, οι οποίεσ ήταν παντρεµένεσ στην χώρα τουσ και σεξουαλικά δραστήριεσ στην
χώρα υποδοχήσ εµπλεκόµενεσ σε υψηλού κινδύνου
σεξουαλικέσ σχέσεισ λόγω τησ ανταλλαγήσ συντρόφων.
Η συνειδητοποίηση των µεθόδων αντισύλληψησ, από
τισ συµµετέχουσεσ από την Σρι Λάνκα, προκύπτει από την
εµπλοκή τουσ σε επικίνδυνη σεξουαλική συµπεριφορά,
λόγω τησ χρήσησ αναξιόπιστων µεθόδων προφύλαξησ
(σπείραµα ή διακεκοµµένη συνουσία) ή από την µη χρήση µεθόδων προφύλαξησ. Όπωσ υποστηρίζει η βιβλιογραφία, η κακή χρήση συνδυασµένου αντισυλληπτικού
χαπιού και σχέσεισ µε διαφορετικούσ συντρόφουσ δύναται να οδηγήσει σε εγκυµοσύνη και Σεξουαλικώσ Μεταδιδόµενα Νοσήµατα (IPPF, n.d.). Tα αποτελέσµατα από
τισ γυναίκεσ από την Σρι Λάνκα, υποστηρίζουν τα δεδοµένα τα οποία περιέγραψε ο Spycher, n.d. ότι εάν χρησιµοποιούνται µέθοδοι αντισύλληψησ, χρησιµοποιούνται
βασιζόµενεσ σε προηγούµενεσ εµπειρίεσ, όπωσ είναι η
διακεκοµµένη συνουσία. Επιπλέον, οι περισσότερεσ από
τισ συµµετέχουσεσ από την Σρι Λάνκα ανέφεραν ότι δεν
αντιµετώπισαν γυναικολογικά προβλήµατα κατά την διάρκεια τησ παραµονήσ τουσ στην Κύπρο, το ίδιο ισχύει και
για τισ περισσότερεσ συµµετέχουσεσ από τισ Φιλιππίνεσ.
Ένασ πολύ καλόσ δείκτησ για την θετική συµπεριφορά αναπαραγωγικήσ υγείασ είναι η έκταση συνειδητοποίησησ του κάθε ατόµου των ΣΜΝ, συµπεριλαµβανοµένου του HIV/AIDS. Όλεσ οι συµµετέχουσεσ επέδειξαν
ένα επίπεδο συνειδητοποίησησ, άνκαι η οικειότητα µε
αυτέσ τισ λέξεισ δεν σηµαίνει συνειδητοποίηση των
αιτιών πρόληψησ τουσ και αυτό αποδεικνύεται ρητώσ
από τισ απαντήσεισ που έδωσαν στην συνειδητοποίηση
των µεθόδων αντισύλληψησ.
Aνεπιθύµητη σεξουαλική εµπειρία αναφέρετε τόσο
από τισ συµµετέχουσεσ από την Σρι Λάνκα, όσο και από
τισ συµµετέχουσεσ από τισ Φιλιππίνεσ, είτε από τουσ
εργοδότεσ τουσ, είτε από µερικούσ άνδρεσ στο δρόµο.
Οι συγγραφείσ εικάζουν ότι αυτά τα περιστατικά εµφανίζονται λόγω στερεοτύπων ότι αυτέσ οι γυναίκεσ µετανάστριεσ οικιακέσ βοηθοί είναι “πιο εύκολεσ”.
Οι περισσότερεσ συµµετέχουσεσ έχουν συνείδηση
του τι είναι η ασφάλεια υγείασ, αλλά δεν γνωρίζουν τι
τουσ διασφαλίζει. Τόσο οι συµµετέχουσεσ από την Σρι
Λάνκα όσο και οι συµµετέχουσεσ από τισ Φιλιππίνεσ
είχαν γνώση του πώσ να βρουν ένα επαγγελµατία υγείασ και είχαν µία θετική εµπειρία, ένοιωθαν άνετα και
ότι τισ σέβονταν ωσ ακριβώσ ανέφεραν πωσ οι γιατροί
ήταν θετικοί µε τα οικονοµικά θέµατα. Εντούτοισ, εάν
χρειαστούν επαγγελµατική βοήθεια, οι περισσότερεσ
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συµµετέχουσεσ Α δεν είναι σε θέση να ζητήσουν βοήθεια και πληροφορίεσ για την Σεξουαλική και Αναπαραγωγική υγεία. Οι συγγραφείσ εικάζουν ότι η υγεία των
µεταναστών είναι χαµηλήσ προτεραιότητασ ανάµεσα στην
Κυπριακή κοινωνία και ανάµεσα στουσ πολιτικούσ.
Τα αποτελέσµατα τησ παρούσασ µελέτησ, συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα τησ µελέτησ του Zheng et.
al (2001) όπου παρατηρήθηκε επίσησ η έλλειψη γνώσησ για το που και πώσ να ζητήσουν επαγγελµατική
βοήθεια. Όπωσ αναφέρει ο Spycher n.d. στο ΙPPF
(2005), η έλλειψη γνώσησ του συστήµατοσ υγείασ στην
χώρα υποδοχήσ καθιστά την πρόσβαση σε πιο αξιόπιστεσ µεθόδουσ πιο δύσκολη και αυτό οδηγεί σε δεδοµένα τα οποία υποστηρίζουν ότι το 30% από τουσ οροθετικούσ στο εξωτερικό είναι οι γυναίκεσ οικιακέσ
βοηθοί από τισ Φιλιππίνεσ, οι οποίεσ έχουν ελλιπή γνώση και σπάνια υιοθετούν ασφαλήσ µεθόδουσ. Πληροφορίεσ για τα Σεξουαλικώσ Μεταδιδόµενα Νοσήµατα
και για το HIV δίδονται µόνο κατά την διάρκεια τησ εξέτασησ για HIV µε σκοπό να διασφαλίσουν τα δικαιώµατα εισδοχήσ σε µια χώρα (∆ίκτυο ∆ράσησ Υγείασ και

ενηµέρωσησ, HIV/AIDS, 2002 στουσ IPPF κ.α., n.d.)
Συµπεράσµατα
Υπάρχει ανάγκη για ένα ενσωµατωµένο, µακροπρόθεσµο πολιτικό και στρατηγικό προγραµµατισµό σχετικά
µε την πλήρη ενσωµάτωση των µεταναστριών στην Κυπριακή κοινωνία, βάσει των αρχών τησ διαφορετικότητασ,
τησ πολυπλοκότητασ τησ κουλτούρασ και τησ κοινωνικήσ αλληλεγγύησ. Οι επαγγελµατίεσ υγείασ πρέπει να
αναπτύξουν πολιτισµική ευαισθησία και να εκπαιδευτούν στο χειρισµό ευαίσθητων θεµάτων σχετικών µε την
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Οι συµµετέχουσεσ υπογράµµισαν την ανάγκη για καθιέρωση και προώθηση των εκστρατειών εκπαίδευσησ και ενηµέρωσησ
για τα σεξουαλικώσ µεταδιδόµενα νοσήµατα ωσ επίσησ
και χαµηλότερεσ αµοιβέσ για τα τεστ υγείασ.
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MIGRANT DOMESTIC WORKERS IN CYPRUS: AN EVALUATION OF THEIR SEXUAL AND REPRODUCTIVE
HEALTH. A PILOT STUDY
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Background: Literature suggests that the employment of female domestic workers is not based on the labour
needs of the country, but mainly on the needs of working women. There are approximately 23,000 female
migrant domestic workers in Cyprus.
Objectives: To evaluate the sexual and reproductive health needs (SRH) of migrant domestic workers in Cyprus.
Participants: The study sample consisted of 40 female domestic workers (30 from Philippines and 10 from Sri
Lanka). Accidental sampling was used to collect participants from gathering areas of these particular ethnic
groups in the main area of Nicosia (Cyprus). Participation was voluntary and participants signed an informed
consent prior to the interview.
Methods- Results: A semi-structured questionnaire designed based on a literature review on local research
on domestic workers and international research on migrant’s health was used. Data were analyzed using
Colaizzi’s method. This is a pilot study aiming to raise issues and develop the base for a larger study.
Conclusions: Participants proposed the establishment and promotion of prevention and education/information
campaigns for Sexual Transmitted Infections (Sexual Transmitted Infections) and Human Immunodeficiency
virus/Acquired Immunodeficiency (HIV/AIDS) syndrome targeting migrant workers and the surrounding
community as well as the need for education and training of migrant workers in Sexual and Reproductive
Health (SRH) as well as the provision of free medical and health services to domestic workers and lower fees
for health and medical tests.
Keywords: migrant domestic workers, migrant’s health and domestic workers, sexual and reproductive health
and rights
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΒΟΗΘΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ-ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
! Πείτε

το πρώτο σασ όνοµα

! ∆ηµογραφικά: Εθνικότητα 1= Φιλιππινέζεσ 2= Σρι Λαν-

κέζεσ
Θρησκεία 1= Καθολικέσ, 2= Βουδίστριεσ, 3= Άλλο
Οικογενειακή Κατάσταση (παντρεµένεσ, παιδιά) 1=
παντρεµένεσ µε παιδιά 2= ελεύθερεσ µε παιδιά, 3=
παντρεµένεσ χωρίσ παιδιά, 4= διαζευγµένεσ, 5= ελεύθερεσ
Ηλικία 25-30, 31-40, 41+
Μόρφωση 1= Πρωτοβάθµια, 2= ∆ευτεροβάθµια, 3= Τριτοβάθµια
Χρόνια εργασίασ ωσ οικιακέσ βοηθοί στην Κύπρο 1= 14, 2= 5-11, 3=11+
Μισθόσ1=150-200/µήνα, 2=200+/µήνα
1= Νόµιµεσ 2= Άτυπεσ
! Ορίστε και επεξηγήστε την Σεξουαλική και Αναπαραγωγική υγεία
1= έχει να κάµει σχετικά µε το σεξ, την εγκυµοσύνη, το
γυναικείο σώµα, 2= έχει να κάµει µε τα σεξουαλικά προβλήµατα, τη βία, 3= δεν ξέρω
2. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
! Έχεισ

σύντροφο; Ναι/Όχι
Είσαι σεξουαλικά δραστήρια µε τον σύντροφο σου;
Ναι/Όχι Μόνο µε τον σύντροφο σου; Ναι/Όχι
Εάν όχι, είσαι γενικότερα σεξουαλικά δραστήρια; Ναι,
Όχι
Είχεσ ή έχεισ σεξουαλικέσ σχέσεισ µε άτοµα από την
χώρα σου/άλλεσ χώρεσ/την Κύπρο; Kύπριουσ, Έλληνεσ,
άλλουσ (Πακιστανούσ, Νεπαλέζουσ;)
!

! Έχεισ γνώση κάποιων αντισυλληπτικών µεθόδων;
Ναι/Όχι
! Λαµβάνεισ µέτρα προφύλαξησ; π.χ. αντισύλληψη (προφύλαξη, χάπι κ.α.) Ναι/Όχι
Εάν ναι, ποια µέθοδο αντισύλληψησ χρησιµοποιείσ; Προφυλακτικό, χάπι, σπείραµα, διακεκοµµένη συνουσία,
άλλο;
! Είχεσ προβλήµατα µε την σεξουαλικότητα σου ή γυναικολογικά προβλήµατα αναπαραγωγήσ κατά την διαµονή και εργασία σου στην Κύπρο; Ναι/Όχι
! Έχεισ γνώση για τα ΣΜΝ; (π.χ. σύφιλη, χλαµύδια)
HIV/AIDS; Ναι/Όχι
! Έχεισ αντιµετωπίσει ποτέ προβλήµατα σχετικά µε αυτά
τα νοσήµατα; ΣΜΝ; HIV/AIDS; Ναι/Όχι
! Λαµβάνεισ κάποια επαγγελµατική βοήθεια ή άλλου
είδουσ βοήθεια; (βότανα, φάρµακα κλπ) Ναι/Όχι
Είχεσ ποτέ ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη στην Κύπρο; Ναι/Όχι
Ποιεσ ήταν οι επιλογέσ σου;
Ποια ήταν η απόφαση σου;
! Επισκέφτηκεσ κάποια κλινική/νοσοκοµείο για να κάµεισ
την έκτρωση; Ναι/Όχι
! Στην περίπτωση που θα έκανεσ έκτρωση είχεσ κάποιου είδουσ βοήθεια, ή στήριξη ή κατανόηση από επαγγελµατία πριν ή µετά την διαδικασία; Ναι/Όχι
! Είχεσ καµία ανεπιθύµητη σεξουαλική επαφή; Ναι/Όχι.
Με ποιον; Εργοδότη, φίλο) Εργοδότη, άγνωστο
! Ζήτησεσ για βοήθεια; Ναι/Όχι Από ποιον; ∆εν ήξερα
από πού να ζητήσω βοήθεια

3. ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΥ
Ζήτησεσ την γνώµη κανενόσ επαγγελµατία υγείασ
σχετικά µε την ΣΑΥ; (αντισύλληψη, ΣΜΝ, HIV κλπ)
Ναι/Όχι
! Σχετικά µε την γενική εµπειρία σου µε το επαγγελµατία, ένοιωσεσ ότι έδειξε κατανόηση και σεβασµό; (δηµιούργησε ένα άνετο περιβάλλον για σένα;) Ναι/Όχι
! Έχεισ ασφάλεια υγείασ; Ναι/Όχι
! Γνωρίζεισ εάν η ασφάλεια υγείασ σου καλύπτει την
επίσκεψη σε επαγγελµατία υγείασ; (π.χ. γυναικολόγο);
Ναι/Όχι
! Εάν όχι, σκέφτεσε να λάβεισ κάποια µέτρα γιαυτό;
Ναι/Όχι
! Τι έκανεσ ή θα κάνεισ;
! Ζήτησεσ στήριξη/βοήθεια/καθοδήγηση; Γνωρίζεισ από
πού θα ζητήσεισ βοήθεια αν την χρειαστείσ; (π.χ. νοσοκοµείο, κλινική Οικογενειακού Προγραµµατισµού, επαγγελµατία υγείασ, σύµβουλο, εκκλησία) Τι χρειάζεσαι
στην Κύπρο σχετικά µε την Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία µε σκοπό να νοιώσεισ ασφαλήσ/καλά σχετικά µε αυτό τον τοµέα υγείασ;
!
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