
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Καντίτσα Σάνκο σήμερα μπορεί να  είναι υπερήφανη!

Την  Δευτέρα  8  Ιουνίου  2015,  η  Γενική  Γραμματέας  Ισότητας  των  Φύλων,  Φωτεινή  Κούβελα,  στο
πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013,
παρευρέθηκε στη διημερίδα  του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)  με θέμα:
«Διημερίδα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης σε θέματα Γυναικείας Μετανάστευσης». 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε  στην Καντίτσα Σάνκο,   τη νεαρή μετανάστρια που πριν 7 χρόνια (Ιούλιος
2008)  συνόδευε τον σημερινό πρωθυπουργό, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τότε,  Α. Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο για
την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ως μια συμβολική κίνηση για να δοθεί η ελληνική ιθαγένεια σε μετανάστες
2ης γενιάς. Σήμερα δικαιώνεται αφού ξεκινάει η συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή  της Βουλής, για το νομοσχέδιο
περί  ιθαγένειας  για  να  νομιμοποιηθούν πάνω  από 150.000 μετανάστριες  και  μετανάστες.  Επίσης,  στο  ίδιο
νομοσχέδιο προβλέπονται  μια σειρά ρυθμίσεων που αφορούν θέματα απασχόλησης και εργασίας.   

Η  ΓΓΙΦ  λαμβάνοντας  υπόψη  την  ιδιαίτερα  ευάλωτη  θέση  των  μεταναστριών,  που  υφίστανται
πολλαπλές διακρίσεις και πολλαπλά προβλήματα, και υιοθετώντας στην πράξη την οπτική του φύλου, τις έχει
συμπεριλάβει ως ομάδα στόχο στις οριζόντιες πολιτικές όσο και στις εξειδικευμένες δράσεις της. Στη ΓΓΙΦ δεν
γίνονται διακρίσεις ανάμεσα σε ημεδαπές και αλλοδαπές γυναίκες –θύματα βίας και στις υπάρχουσες δομές
μπορούν να απευθυνθούν και μετανάστριες (νόμιμες ή παράτυπες) θύματα έμφυλης βίας. Ενδεικτικό είναι ότι
τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της η γραμμή SOS 15900 δέχτηκε 680  κλήσεις από γυναίκες μετανάστριες, 18
κλήσεις από γυναίκες πρόσφυγες (στοιχεία 2014). Μέχρι το Μάρτη του 2015 οι μετανάστριες ήταν 870.  

Επίσης, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου «Ενίσχυση ΜΚΟ για υλοποίηση σχεδίων δράσης που
προωθούν  την  ισότητα  των  φύλων»  έχουν  υλοποιηθεί  δράσεις  για  την  υποστήριξη  και  ενδυνάμωση
μεταναστριών,  από  εξειδικευμένες  ΜΚΟ.  Τέλος,  έχει  εκδοθεί  Οδηγός  για  τους  Πρόσφυγες  με  τίτλο:
«Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην
Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου», ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις αρμόδιες υπηρεσίες πρώτης υποδοχής.

Η  Γενική  Γραμματέας  ανέφερε  τις  δράσεις  που  θα  τεθούν  προς  διαβούλευση  την  επόμενη
προγραμματική  περίοδο.  Προτείνεται  η  συνεργασία  με  εκπροσώπους  των  μεταναστευτικών  κοινοτήτων  με
σκοπό να ανιχνευτούν τα προβλήματά τους και οι ανάγκες τους, η αντιμετώπιση ειδικότερων προβλημάτων
υγείας  που αντιμετωπίζουν  οι  μετανάστριες  ως  συνέπεια  άσκησης  πολιτισμικών πρακτικών,  η  συνεχής  και
επαναλαμβανόμενη  κατάρτιση  των  αστυνομικών  αρχών  και  των  υπαλλήλων  σε  δομές  υποδοχής
μεταναστών/στριών, η εισαγωγή μαθήματος για την Ισότητα των Φύλων και την έμφυλη βία στο πρόγραμμα
σπουδών των αστυνομικών σχολών και η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και την κοινωνία των πολιτών για
την  αντιμετώπιση της  εμπορίας  ανθρώπων με  σκοπό  την  πορνεία  και  την  εργασιακή  εκμετάλλευση  ( labor
trafficking).
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