
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεκδικούμε την Ισότητα και μέσα σε συνθήκες εγκλεισμού!

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015, ο Σύλλογος Γυναικών Ασωπίας πραγματοποίησε Εσπερίδα-Απολογισμό με

θέμα  «Γυναίκα:  Από  την  Παραβατικότητα,  στην  Αποκατάσταση»,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού

Προγράμματος  «Διοικητική  Μεταρρύθμιση  2007-2013»,  που  συγχρηματοδοτείται  από  την  Ελλάδα  και  την

Ευρωπαϊκή  Ένωση, με  Δικαιούχο  την  «Ειδική  Υπηρεσία  Συντονισμού,  Διαχείρισης  και  Εφαρμογής

Συγχρηματοδοτούμενων  Δράσεων  Του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης».  Το

Πρόγραμμα αφορά την υποστήριξη των Κρατουμένων Γυναικών στο Κατάστημα Κράτησης Ελεώνα Θηβών. 

Στην  Εσπερίδα  παρευρέθηκε  ειδική  συνεργάτιδα  της  Γενικής  Γραμματέα  Ισότητας  των  Φύλων,

Φωτεινής Κούβελα, όπου και ενημέρωσε για τις υπάρχουσες δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων έμφυλης

βίας, οι οποίες σαφώς απευθύνονται και σε γυναίκες αποφυλακισμένες. Στη συνέχεια, παρέθεσε τις προτάσεις

που έχει κάνει η Γενική Γραμματέας Ισότητας  στον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και

στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης των φυλακισμένων γυναικών. 

Συγκεκριμένα, πρότεινε τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης για τις φυλακισμένες γυναίκες και τη

δυνατότητα εργασίας για μείωση ποινής, όχι μόνο μέσα στη φυλακή, την οποία βρίσκονται, καθώς οι άνδρες

μπορούν να κάνουν μεροκάματα και σε άλλα καταστήματα κράτησης πέρα αυτών που εκτίουν την ποινή τους. 

Επιπλέον, έχει προταθεί να υπάρχει ειδική μεταχείριση των μητέρων ανήλικων τέκνων, ιδιαίτερα σε

περίπτωση  μόνης  γονέα  αλλά  και  διακοπή  κράτησης  για  τις  μωρομάνες  σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει

δυνατότητα σωστής φροντίδας των νηπίων από συγγενικό περιβάλλον και συνεπώς τα νήπια διαβιούν μέσα στη

φυλακή.

Τέλος, όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη των κρατουμένων γυναικών, η Γενική Γραμματέας πρότεινε

τη διακοπή κράτησης γυναικών με σοβαρές μολυσματικές ασθένειες, ιδιαίτερα φορείς hiv/aids αλλά και την

ισότητα στην πρόσβαση στο Νοσοκομείο των Φυλακών, καθώς μέχρι σήμερα απαγορεύεται και τα νοσοκομεία

αυτά είναι μόνο για άνδρες. Οι γυναίκες που έχουν ανάγκη νοσοκομειακής περίθαλψης πρέπει να μεταφερθούν

σε έξω νοσοκομεία, πράγμα που τελικά καταφέρνουν μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις. 
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