
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η ΓΓΙΦ μιλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 για τις γυναίκες πρόσφυγες στην Ελλάδα 

 
H Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συμμετείχε στη 

συνεδρίαση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες το διήμερο 10-11 Οκτωβρίου 
2016. 

Θεματική της συνάντησης υπήρξε η κατάσταση των γυναικών προσφύγων στην 
Ελλάδα, για την οποία η Γενική Γραμματέας εξ’ αρχής τόνισε ότι: «αναζητούμε μια 
συνολική ευρωπαϊκή λύση, απαλλαγμένη από έμφυλες διακρίσεις και συμβατή με τις 
αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας». 

 
Προς αυτή την κατεύθυνση, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε σε ορισμένες από τις 

ήδη υπάρχουσες δράσεις της ΓΓΙΦ, που εστιάζουν στην εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων 
και συνάμα αναδεικνύουν την αναγκαιότητα για βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
γυναικών προσφύγων. 

 
Ταυτόχρονα, προέβη και στην ανακοίνωση επικείμενων σχεδίων για παρεμβάσεις 

της ΓΓΙΦ, τόσο σε επίπεδο αύξησης των συνεργασιών της με τα αρμόδια υπουργεία και τους 
εμπλεκόμενους φορείς, όσο και σε ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων της ΓΓΙΦ, που ως 
στόχο έχουν την αρτιότερη κοινωνική ένταξη των γυναικών προσφύγων και των παιδιών 
τους στην ελληνική κοινωνία. 

 
Επιπρόσθετα, με την ευκαιρία της επίσκεψης της Γενικής Γραμματέα στις 

Βρυξέλλες, ορίσθηκε προπαρασκευαστική συνάντηση εργασίας με τα μέλη της αποστολής 
της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, τα οποία αναμένεται να μεταβούν τον επόμενο μήνα στη χώρα μας. 

 
Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Γραμματέας  συνομίλησε με τα μέλη της επιτροπής, 

ενημερώνοντάς τα επισταμένως για το έργο της ΓΓΙΦ, αναφορικά με τις γυναίκες 
πρόσφυγες θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας και τα παιδιά τους η/και τις γυναίκες 
αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών. 
 

Παράλληλα, η Γενική Γραμματέας συνάντησε και την Πρόεδρο της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Garcia-Perez Iratxe, με την οποία και συζήτησαν εκτενώς για ζητήματα που άπτονται της 
προώθησης της ισότητας σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής. Μάλιστα, η Γενική 
Γραμματέας πρότεινε στην Πρόεδρο τη δημιουργία αφίσας και κοινής διακήρυξης, με θέμα 
τη γυναίκα πρόσφυγα μεταφρασμένη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ επ’ αφορμή του 
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου.  

 



Ακόμη, για τα ζητήματα που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, η 
Γενική Γραμματέας πραγματοποίησε και συναντήσεις με την Malin Björk, συντονίστρια της 
GUE/NGL στην Επιτροπή FEMM από το Κόμμα Σουηδικής Αριστεράς, καθώς και την Vallina 
de La Noval Angela Rosa, μέλος της GUE/NGL στην Επιτροπή FEMM από την Ενωμένη 
Αριστερά της Ισπανίας. 

  
Τέλος, η Γενική Γραμματέας σε δήλωσή της ανέφερε ότι «χαράσσουμε ένα 

εξειδικευμένο πλαίσιο παρέμβασης με στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου. 
Οραματιζόμαστε το τέλος του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, που αναπαράγουν 
προκαταλήψεις, μισαλλοδοξία και οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό». 
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