
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

H ΓΓΙΦ στο πλευρό των ΛΟΑΤ προσφύγων - μεταναστών 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συμμετείχε στο 
Διεθνές Συνέδριο του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, με θέμα «ΛΟΑΤ 
πρόσφυγες και μετανάστες: η κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», που 
πραγματοποιήθηκε στις 9/5/2017 σε αίθουσα του Ξενοδοχείου President. 

 Η Γενική Γραμματέας αποσαφήνισε εξαρχής ότι η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση 
της προσφυγικής κρίσης αποτελεί για την ΓΓΙΦ αναγκαιότητα πρώτης γραμμής, αφού 
συντρέχουν λόγοι έμφυλης βίας, πολλαπλών διακρίσεων, αμφισβήτησης και κατάφωρης 
παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
  

Στη συνέχεια, υπενθύμισε ενδεικτικά τις δράσεις της ΓΓΙΦ για την αρτιότερη ένταξη 
των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους στην κοινωνία μας, όπως η υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της με έναν σημαντικό αριθμό κρατικών φορέων για την 
αντιμετώπιση του παραπάνω θέματος και η περαιτέρω αξιοποίηση του δικτύου δομών της 
ΓΓΙΦ, με τη διεύρυνση του πλαισίου παροχής υπηρεσιών της γραμμής SOS 15900, των 
Συμβουλευτικών Κέντρων και του ανοίγματος των Ξενώνων Φιλοξενίας της ΓΓΙΦ στις 
γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους. 

 Με την ίδια διάθεση στήριξης αναφέρθηκε και στην περίπτωση των ΛΟΑΤ 
προσφύγων και μεταναστών, στην προσπάθεια της ΓΓΙΦ να σταθεί σύμμαχος στον αγώνα 
για τις ισότιμες διεκδικήσεις τους, ενώ δήλωσε ρητά τη διαθεσιμότητα της ΓΓΙΦ για κάθε 
μελλοντική συνέργεια στον αγώνα για ορατότητα, σεβασμό και αξιοπρέπεια. 

Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η 
ταυτότητα φύλου, συχνά αποτελούν πρόσθετο λόγο για τον οποίο ένας άνθρωπος 
αποφασίζει να πάρει το δρόμο της προσφυγιάς, αναζητώντας ένα περιβάλλον ελεύθερο, 
χωρίς βία και εκφοβισμούς. Ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από ρατσισμό, μισαλλοδοξία, 
κοινωνικά στερεότυπα και πολλαπλές διακρίσεις, όπου το ανθρώπινο δικαίωμα για 
ελευθερία στην επιλογή σεξουαλικής ταυτότητας δε θα καταπατάται, ούτε και θα 
καταστρατηγείται. 

 
Τέλος, η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι: «Η συντήρηση και η διαιώνιση των 

έμφυλων διακρίσεων, δεν αποτελούν παρά επιζήμια στερεότυπα, που αντιβαίνουν τις 
αρχές της ισότητας και, τελικά, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στον αντίποδα αυτών, 
προτάσσουμε ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλες και όλους και ελεύθερη βούληση 
στην επιλογή σεξουαλικής ταυτότητας για κάθε άτομο: είτε είναι πρόσφυγας ή 
μετανάστης, είτε ανήκει σε ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα, είτε υφίσταται πολλαπλές 
διακρίσεις». 
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