
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έγκυες Μετανάστριες-πρόσφυγες και Νέες Μητέρες προτεραιότητα για την ΓΓΙΦ

Την  Τρίτη  22  Σεπτεμβρίου  2015,  η  Γενική  Γραμματέας  Ισότητας  των  Φύλων,  Φωτεινή
Κούβελα,  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης   3.2.4.  «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΩΝ  Μ.Κ.Ο.  ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  2007-2013,  παρευρέθηκε  στην  ημερίδα  της
Οργάνωσης Φαιναρέτη,  με θέμα: «Συμβουλευτική και Υποστήριξη Μεταναστριών Εγκύων και Νέων
Μητέρων».

Η Φωτεινή Κούβελα τόνισε  πως τέτοιες  δράσεις  θέλει  να είναι  η αρχή μιας πραγματικής
επικοινωνίας με τις γυναίκες μετανάστριες, έτσι ώστε να ακουστούν τα προβλήματα και  οι ανάγκες
των εγκύων και νέων μητέρων για να μπορέσουμε, σαν Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, να
σχεδιάσουμε και να προωθήσουμε πολιτικές και δράσεις που αφορούν σε συγκριμένα θέματα και
παραλείψεις.

Στόχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας είναι οι έμφυλες διακρίσεις και οι ανισότητες που
εξακολουθούν να υφίστανται σε βάρος των γυναικών, να πάψουν να υπάρχουν μέσα από δράσεις και
νομοθετικές  παρεμβάσεις.  Ιδιαίτερη και  άμεση  προτεραιότητα είναι  η  ουσιαστική  προστασία,  με
όλους του δυνατούς τρόπους, των γυναικών μεταναστριών και των χιλιάδων προσφύγων και των
παιδιών  τους  που  έρχονται  στην  πατρίδα  μας  ώστε   να  συμβάλουμε  στην  αντιμετώπιση  των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

  Επίσης, η Φωτεινή Κούβελα αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα και την πρωτοβουλία της ΓΓΙΦ
για  την άμεση και συνεχή κατάρτιση των αστυνομικών αρχών και των υπαλλήλων σε δομές υποδοχής
μεταναστών/στριών,  μέσω  προγραμμάτων  εκπαίδευσης  και  επιμόρφωσης,  πάνω  στα  ιδιαίτερα
προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει  μια μετανάστρια,  νόμιμη ή παράτυπη.  Καθώς και  την
συνεργασία  με  τις  αρμόδιες  αρχές,  συναφή  υπουργεία  και  την  κοινωνία  των  πολιτών  για  την
αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την πορνεία και την εργασιακή εκμετάλλευση (labor
trafficking).

Με την πεποίθηση ότι τα σχέδια δράσης μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες και βοηθούν
το έργο μας,  θα συνεχίσουμε να τα στηρίζουμε και να αξιοποιούμε τα αποτελέσματα τους. 
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