
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

πλάι στη γυναίκα πρόσφυγα – αιτούσα ασύλου στέκονται τα ίσα δικαιώματά της, τα
οποία διεκδικούμε και αναδεικνύουμε

Στο  πλαίσιο  του  εορτασμού  της  Διεθνούς  Ημέρας  της  Γυναίκας  (8  Μαρτίου),  η
Γενική  Γραμματέας  Ισότητας  των  Φύλων,  Φωτεινή  Κούβελα,   απηύθυνε  ομιλία  στην
εκδήλωση  με  θέμα  τη  "Γυναίκα  Πρόσφυγα  -  Αιτούσα  Ασύλου",  που
πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Αθήνας.

Η Γενική Γραμματέας, εστιάζοντας στο μείζον ζήτημα των προσφυγικών ροών στη
χώρα μας, αναφέρθηκε στις δράσεις της ΓΓΙΦ που στοχεύουν στην ουσιαστική συνεισφορά
και αντιμετώπιση ανισοτήτων αναφορικά με τη διάσταση του φύλου, τονίζοντας ότι

πλάι στη γυναίκα πρόσφυγα – αιτούσα ασύλου στέκονται τα ίσα δικαιώματά της,
τα οποία διεκδικούμε και αναδεικνύουμε, μέσα από συνεργασίες, δράσεις και

παρεμβάσεις, κλείνοντας σύνορα της αδιαφορίας και ανοίγοντας δρόμους φιλοξενίας και
αλληλεγγύης

Προς  αυτή  την  κατεύθυνση,  η  Γενική  Γραμματέας,  αναφέρθηκε  στην  πολυετή
συνεργασία της ΓΓΙΦ με την Ύπατη Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, που στοχεύει
στην  από  κοινού  προαγωγή  των  δικαιωμάτων  των  γυναικών  και  ανήλικων  κοριτσιών
προσφύγων  στην  Ελλάδα,  με  κατευθυντήριες  οδηγίες που  βοηθούν  στη  δικαιότερη
αξιολόγηση  των  αναγκών  διεθνούς  προστασίας  τους  και  την  ορθή  αντιμετώπιση  των
σχετικών διαδικασιών.

Επίσης,  στο  πλαίσιο  της  σύνταξης  και  ολοκλήρωσης  του  νέου  Εθνικού
Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα των Φύλων για την επόμενη χρονική περίοδο (2016
–2020),  έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας για τον κοινωνικό αποκλεισμό των γυναικών,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται ομάδα για γυναίκες και κορίτσια πρόσφυγες, με τις δράσεις
προτεραιότητας στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις γυναικών προσφύγων, όπως: γυναίκες σε
κύηση,  επικεφαλείς  μονογονεϊκών  οικογενειών,  θύματα  βασανιστηρίων,
ενδοοικογενειακής βίας.

Τέλος,  η  ΓΓΙΦ  σε  συνεννόηση  με  τον  Υπουργό  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  και
προσπαθώντας  να  υπερπηδήσει  τα  διαδικαστικά  εμπόδια  που  προκύπτουν,  διαθέτει
περιορισμένο αριθμό κλινών των ξενώνων φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες,  σε
γυναίκες  πρόσφυγες  με  τα  παιδιά  τους, αποδεικνύοντας  έμπρακτα  το  αλληλέγγυο
κοινωνικό προφίλ της, στην προσπάθειά της να  πρυτανεύσουν οι αξίες της δικαιοσύνης και
της ισότητας.
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