
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι συναντήσεις της ΓΓΙΦ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

στις Βρυξέλλες 

Στο περιθώριο της επίσκεψης των διακριθέντων σχολείων του Πανελλήνιου 

Μαθητικού Διαγωνισμού Αφίσας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το διήμερο 10-12 Ιουλίου, η Γενική Γραμματέας Ισότητας 

των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συνοδευόμενη από  το στέλεχος της ΓΓΙΦ κα Σαΐνη 

Βασιλική, είχε άτυπες συναντήσεις με τον κ. Warasin Marcus, Head of Unit στην 

Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την 

Ισότητα Φύλου (FEMM) και την Ευρωβουλεύτρια του γερμανικού αριστερού 

κόμματος DIE LINKE και πρόεδρο της Ευρωομάδας της Ενωτικής Αριστεράς 

GUE/NGL, κα Gabi Zimmer. 

Στον κο Warasin έγινε μια πλήρης παρουσίαση των δράσεων και των 

πρωτοβουλιών της ΓΓΙΦ, της κατάστασης των φύλων στην Ελλάδα της οικονομικής 

κρίσης, καθώς και των κύριων στόχων της για το εγγύς μέλλον. Σχετικά με τους 

μελλοντικούς στόχους της ΓΓΙΦ, έγινε αναφορά στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού 

του επικείμενου Νέου Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. 

Επίσης, η Γενική Γραμματέας εστίασε στο ευρωπαϊκό ζήτημα των 

προσφύγων και μεταναστών/στριων που φτάνουν στην Ελλάδα και την 

αναγκαιότητα να παρθούν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του. 

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ανάληψη πρωτοβουλίας της ΓΓΙΦ να 

παράσχει στις γυναίκες πρόσφυγες ασφαλή διαμονή στους 21 ξενώνες φιλοξενίας, 

που λειτουργούν σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας, ταυτόχρονα με 

ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική για θέματα όπως οι διαδικασίες 

χορήγησης ασύλου, η  μετεγκατάσταση κλπ.  

Επιπλέον,  η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε εκτενώς και στον τομέα της 

έμφυλης βίας, τονίζοντας την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχειας των 

Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων της ΓΓΙΦ, καθώς και την προετοιμασία για 

την επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 

(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).  

Ο κος Warasin προσκάλεσε τη ΓΓΙΦ να παρουσιάσει στην Επιτροπή του 

Κοινοβουλίου τα θέματα των γυναικών προσφύγων. Επίσης, ενημέρωσε ότι ο 



θεσμός του ΕΚ θα προβεί στην επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 

και ότι θα προχωρήσει στη διοργάνωση συνεδρίων σε συνεργασία με τα κράτη 

μέλη, προκειμένου να προωθήσει τη σοβαρότητα του ζητήματος της βίας κατά των 

γυναικών στα κράτη μέλη.  

Αναφορικά με την περιγραφή της έμφυλης κατάστασης στην Ελλάδα, 

δόθηκε έμφαση στο πρόβλημα της υψηλής ανεργίας γυναικών και ανδρών. Από την 

πλευρά του, ο κος Warasin μας ενημέρωσε για την πρωτοβουλία του ΕΚ να 

καταθέσει νέα ολοκληρωμένη πρόταση για το ζήτημα της 

εναρμόνισης/συμφιλίωσης οικογενειακής, επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.  

Επιπρόσθετα, στη συνάντηση της κας Κούβελα με την κα Gabi Zimmer, 

τονίστηκαν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, έγινε ιδιαίτερη μνεία στο 

υψηλότατο ποσοστό ανεργίας των νέων γυναικών, ενώ αναφέρθηκε και η σημασία 

του ρόλου των γυναικών στην αγορά εργασίας, προκειμένου να επέλθει οικονομική 

ανάπτυξη.  

Τέλος, έγινε λόγος για την αναγκαιότητα αλληλεγγύης, τόσο στην Ελλάδα 

όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων της 

οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, έμφαση δόθηκε και στην αλλαγή του 

νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου και της πολιτικής της λιτότητας, ενώ  

συζητήθηκε και η σημασία στην προσέγγιση της νέας γενιάς γυναικών και του 

επαναπροσδιορισμού της έννοιας του φεμινισμού.  
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