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Ομιλία της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα στην Ημερίδα με θέμα: «Εθνικές και Ευρωπαϊκές 
προκλήσεις και προοπτικές στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος» 

Αθήνα, 15.10.2018 
 

 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Υπουργοί,  

Κυρίες και κύριοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι,  

 

Σας καλωσορίζουμε με χαρά στην ημερίδα μας και αναμένουμε με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον τα συμπεράσματά της, με την πρόθεση να τα αξιοποιήσουμε επαρκώς, για να 

βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την ποιότητα της διαβίωσης των γυναικών προσφύγων και 

μεταναστριών  στη χώρα μας. 

  

Οι γυναίκες πρόσφυγες συνιστούν μια πολύ ευαίσθητη κοινωνική ομάδα γιατί 

υφίστανται  πολλαπλές κοινωνικές διακρίσεις λόγω φύλου φυλετικής/εθνικής καταγωγής, 

θρησκευτικής, κοινωνικής τάξης. Η δίωξη, η κινητικότητα, ο εκτοπισμός, η μετατόπιση, η 

μετεγκατάσταση  που χαρακτηρίζει το καθεστώς του άνδρα και της γυναίκας πρόσφυγα,  

αποτελεί επίπονη διαδικασία που στο εσωτερικό της εντοπίζεται η απώλεια, η ψυχική και 

σωματική εξουθένωση.  

Οι  γυναίκες πρόσφυγες, πέραν όλων των άλλων  προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, 

είναι περισσότερο ευάλωτες κι εκτεθειμένες στην έμφυλη βία, το βιασμό, τη σεξουαλική 

κακοποίηση, την εμπορία και εκμετάλλευση γυναικών, trafficking όχι μόνο στη χώρα 

καταγωγής τους, στη διάρκεια του ταξιδιού τους αλλά και στη χώρα υποδοχής τους. 

Παράλληλα, όμως, και γυναίκες πρόσφυγες μόνες ή επικεφαλής μονογονεϊκών οικογενειών 

που διαβούν στους χώρους φιλοξενίας χωρίς υποστηρικτικό πλαίσιο που τους παρείχε η 

οικογένεια ή κοινότητά τους βρίσκονται ακόμα πιο περιθωριοποιημένες και ευάλωτες. 

Από την αρχή των έντονων προσφυγικών ροών στη χώρα μας, η Γενική Γραμματεία 

Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), στάθηκε με περισσή αλληλεγγύη στις δυσκολίες των γυναικών 

προσφύγων και των παιδιών τους. 

 

Και συνεχίζει να συμπαραστέκεται, ενεργοποιώντας κάθε τόσο μηχανισμούς, 

υλοποιώντας δράσεις και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, που ανακουφίζουν πραγματικά τα 

καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

 

Διότι, κάθε μας πολιτική και δράση υποκινείται από τις αρχές, τις αξίες και τα 

ιδανικά της ισότητας για όλους και όλες, σε απάντηση του ρατσισμού, των ανισοτήτων, των 

αναχρονιστικών στερεοτύπων, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας που, δυστυχώς, δεν 

παύουν σήμερα να επιδεικνύουν το σκληρό τους πρόσωπο σε όλη την Ευρώπη και να 

επηρεάζουν αρνητικά το κοινωνικοπολιτικό τοπίο. 

 

Υπ’ αυτό το πρίσμα και σε απόλυτη σύμπνοια με τις σπουδαίες προσπάθειες που 

καταβάλλει η Κυβέρνησή μας συνολικά για το θέμα του προσφυγικού, αναγνωρίζουμε τη 

σοβαρότητά του, αλλά και τον οικουμενικό του χαρακτήρα.  
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Ως εκ τούτου, αγωνιζόμαστε διαρκώς για την εδραίωση της κοινωνικής αλληλεγγύης 

και την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στην πράξη. Σε αυτό τον ακάματο 

αγώνα συμπεριλαμβάνουμε  και τις  γυναίκες πρόσφυγες. Γιατί για εμάς αποτελούν  

αναπόσπαστα κομμάτια της δημοκρατίας μας. 

  

Ειδικότερα και συνοπτικά, μόνο, θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένες από τις δράσεις μας 

στον τομέα του προσφυγικού, όπως: 

 

 Στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων» της περιόδου 2016-2020 της 

ΓΓΙΦ, αποτυπώνονται  ρητά και με σαφήνεια επιμέρους δράσεις και προτάσεις για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που βιώνουν οι γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά 

τους κατά τη διαμονή στη χώρα μας. 

 

 Θέλοντας να συντονίσουμε τους περισσότερους δυνατούς συναρμόδιους φορείς και 

να ανταποκριθούμε στο δύσκολο και πολύπλοκο αυτό έργο, αναλάβαμε την 

πρωτοβουλία να υπογράψουμε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας, τη Γενική Γραμματεία Υποδοχής, τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, το 

Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, την Κεντρική 

ένωση Δήμων Ελλάδας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Ελληνική 

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.  

 

 Συγκροτήσαμε Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για το συντονισμό και την 

παρακολούθηση του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και άλλων 

συναρμόδιων φορέων σχετικά με το ζήτημα του προσφυγικού. 

 

 Αξιοποιήσαμε στο έπακρο το δίκτυο δομών για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της βίας κατά των γυναικών για τις γυναίκες πρόσφυγες, δηλαδή τα Συμβουλευτικά  

Κέντρα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας μας, που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, 

καθώς και την 24ωρης γραμμή SOS 15900. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες του δικτύου 

μας  προσφέρονται και στις γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους επίσης ΔΩΡΕΑΝ 

και με απόλυτη εχεμύθεια.  

 

Στα Σ.Κ έχουν προσφύγει 366 μέχρι σήμερα πρόσφυγες (24.090 Σ.Κ, 1059     

Ξενώνες,36.000 γραμμή SOS15.900) 

 

Στα Συμβουλευτικά Κέντρα δέχονται γυναίκες πρόσφυγες που έχουν παραπεμφθεί από τα 

Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής, τις Ανοιχτές 

Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας ή μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι δωρεάν και είναι κοινωνική υποστήριξη και 

ενημέρωση, ψυχολογική υποστήριξη , νομική και εργασιακή συμβουλευτική, διευκόλυνση 

στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, παραπομπή σε Ξενώνα Φιλοξενίας 

Στους Ξενώνες Φιλοξενίας δέχονται γυναίκες πρόσφυγες που έχουν παραπεμφθεί από τα 

Συμβουλευτικά Κέντρα ή τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ή το ΕΚΚΑ. 
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Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι δωρεάν και είναι ασφαλής διαμονή, σίτιση, 

ψυχοκοινωνική στήριξη, εργασιακή συμβουλευτική, νομική συμβουλευτική μέσω των 

Συμβουλευτικών Κέντρων, διευκόλυνση στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, διευκόλυνση 

εγγραφής παιδιών στα σχολεία 

 

 Πραγματοποιούμε επισκέψεις στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, τόσο για την 

επιτόπια επαφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, όσο και για την 

ενδυνάμωση των γυναικών 

 

 Ταυτόχρονα προσπαθούμε να λύσουμε και προβλήματα αποκλεισμού γυναικών 

προσφύγων από τις δομές μας με ευθύνη ορισμένων  δήμων. 

 

 Πρόσφατα η χώρα μας κύρωσε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ψήφισε τον 

εφαρμοστικό νόμο που μας θωρακίζει, εκτός των άλλων αδικημάτων, απέναντι σε 

ιδιαίτερα αδικήματα που αφορούν τις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες, όπως 

είναι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων (κλειτοριδεκτομή). 

 
 Συνεργαζόμαστε με διεθνής Οργανώσεις όπως:-Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες 

-Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης -UN WOMEN-UNFPA  -Ταμείο για τον Πληθυσμό 

των Ηνωμένων Εθνών -IRC-Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης. 

 

 Υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες 

στην Ελλάδα για την υιοθέτηση κοινών δράσεων για την προστασία και την 

προσωρινή στέγαση, την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης προς τις γυναίκες 

πρόσφυγες και τα παιδιά τους, που βρίσκονται σε κίνδυνο ή είναι θύματα βίας ή 

πολλαπλών διακρίσεων. 

 

 Συμμετέχουμε  σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σε συνεργασία με 

άλλους εταίρους από το δημόσιο τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση, ερευνητικά κέντρα 

ή/και μη γυναικείες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Απόρροια ενός τέτοιου 

προγράμματος άλλωστε είναι και η σημερινή ημερίδα μας. 

 
 Στηρίζουμε  στα στελέχη των δομών μας με διανομή έντυπου υλικού υπό τη μορφή 

οδηγιών και εγχειριδίων από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και την 

Υπηρεσία Ασύλου με θεματικές : 

1.  Εμπορία και εκμετάλλευση Ανθρώπων – Trafficking 

2. Μουσουλμάνοι – Πολιτισμικές και Θρησκευτικές διαφορές - Εγχειρίδιο για το 

προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες πρώτης υποδοχής 

3. Ευάλωτες Ομάδες – Εγχειρίδιο για το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες πρώτης 

υποδοχής 

4. Πληροφορίες για τη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα για όσους ήλθαν από την 

Τουρκία πριν τις 20 Μαρτίου 2016 και βρίσκονται σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας 

5. Πληροφορίες για τη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα για όσους ήλθαν από την 

Τουρκία μετά τις 20 Μαρτίου 2016 
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 Επίσης έχουμε εκδώσει  

 Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας εθνικών φορέων (ελληνικά και αγγλικά) και  

 Το Φυλλάδιο για τις δράσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει η ΓΓΙΦ σε γυναίκες 

πρόσφυγες 

 Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε  

α) επιμορφώσεις  - ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειρίας  μεταξύ των στελεχών 

που εργάζονται στο πεδίο (δημόσιοι λειτουργοί, στελέχη δομών, στελέχη από μη 

κυβερνητικές οργανώσεις) με διοργάνωση ημερίδων, ενημερωτικών συναντήσεων και 

εργαστηρίων αλλά και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

β) δράσεις ενημέρωσης του γυναικείου προσφυγικού πληθυσμού για τα δικαιώματά 

τους και τις υπηρεσίες που μπορούν να τους παρασχεθούν 

 

Στόχος όλης αυτών των δράσεων  είναι όλα τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και 

αυτοδιοίκησης που απασχολούνται στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις Ανοιχτές 

Δομές Προσωρινής Υποδοχής και τις Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας, στο Δίκτυο της 

ΓΓΙΦ (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας), στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ και 

των Νοσοκομείων να  μπορούν να συντονίζονται μεταξύ τους καλύτερα για τη διαχείριση 

περιστατικών έμφυλης βίας ή γυναικών προσφύγων που χρήζουν άμεσης παρέμβασης και 

συνδρομής. 

 

 Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε και στην γνωριμία των γυναικών προσφύγων με τον 

πολιτισμό μας, με ήδη πραγματοποιημένες δράσεις εκδρομές σε ιστορικές κοιτίδες 

του πολιτισμού μας (σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, την Αλληλεγγύη για 

όλους και τις αθέατες γυναίκες) ενώ φροντίζουμε να συμμετέχουν σε μουσικές 

εκδηλώσεις, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις φωτογραφίας κ.α. Πρόσφατη 

ήταν και η  συμμετοχή τους αλλά και πολλών παιδιών τους στο μεγάλο, 1ο Φεστιβάλ 

για την Ισότητα των Φύλων, που πραγματοποιήσαμε το καλοκαίρι.  Στην μεγάλη 

εκδήλωση που ετοιμάζουμε και για φέτος, με αφορμή την 25η Νοεμβρίου – 

Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, έχουμε επίσης 

προβλέψει να συμμετάσχουν σε αυτή και οι γυναίκες πρόσφυγες., όπως επίσης 

ετοιμάζουμε για αυτές επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης σε συνεργασία με την 

«Αλληλεγγύη για όλους».  

 

 Επιπλέον, η ΓΓΙΦ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία κοινωνικών προσφορών σε διάφορα 

Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, είτε συγκεντρώνοντας και προσφέροντας τρόφιμα, 

είτε καλύπτοντας τις ιδιαίτερες επιθυμίες γυναικών προσφύγων στις διάφορες 

δραστηριότητές τους. 

 

 Ταυτόχρονα παροτρύνουμε σε ανάλογες δράσεις τις Επιτροπές Ισότητας τόσο των 

Περιφερειών όσο και των δήμων που φιλοξενούν πρόσφυγες.  

 

 Η ΓΓΙΦ συμμετείχε στη διαβούλευση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 

των Μεταναστών, αναπτύσσοντας μία δέσμη προτάσεων, μεταξύ των οποίων, 
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ενδεικτικά αναφέρουμε:  

 

- Την πρόβλεψη της δικτύωσης και της συνεργασίας των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών 

με τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Πανελλαδικού Δικτύου πρόληψης και 

καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. 

- Την συνεργασία με τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) με στόχο να ληφθεί 

μέριμνα ώστε να συμμετέχουν και μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες με 

καθιέρωση ποσόστωσης φύλου. 

 

 Θετικές διακρίσεις του έργου μας 

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών οι δράσεις και οι πολιτικές της ΓΓΙΦ 

αναγνωρίστηκαν και για το λόγο αυτό γίνεται ειδική αναφορά στην α) Έκθεση 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε. 

(Μάρτιος 2017) και β) Συμβούλιο της Ευρώπης (Απρίλης 2017). 

 

 Επίσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιήθηκε στις 20-21/2/2018 το 

Πρόγραμμα Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών με θέμα: «Υποστηρικτικές υπηρεσίες σε 

θύματα βίας στο άσυλο και στη μετανάστευση» στο οποίο συμμετείχαν 30 

αντιπρόσωποι από 15 κ-μ της ΕΕ και παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική εκ μέρους της 

χώρας το Πρωτόκολλο Συνεργασίας δημόσιων φορέων της ΓΓΙΦ. Και αξίζει να 

αναφέρω ότι η πρωτοβουλία αυτή αναγνωρίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης 

ως καλή πρακτική και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του, ώστε η ΓΓΙΦ να εξασφαλίσει 

για μια ακόμη φορά διεθνή προβολή στη χώρα μας). 

 

Φίλες και φίλοι,  

Σε πείσμα των καιρών, οι δυσκολίες των οποίων συχνά προτάσσουν εσωστρέφεια, 

συρρίκνωση και απομόνωση, με το έργο μας στην ΓΓΙΦ λειτουργούμε εξωστρεφώς και  

αλληλέγγυα, προάγοντας συνεχώς την ισότητα ως πανανθρώπινη αξία, ιδεώδες, ιδανικό και 

αναφαίρετο δικαίωμα όλων μας. 

Ταυτόχρονα, επισημαίνουμε την ανάγκη εύρεσης μια συνολικής, ευρωπαϊκής, λύσης 

για το προσφυγικό, η οποία θα εμφορείται από τια αρχές και τις αξίες της ισότητας των 

φύλων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας, χωρίς να 

υψώνονται κάγκελα και φρούρια ξενοφοβίας - κάτω από την πίεση των ακροδεξιών 

αντιλήψεων και του ρατσισμού, των πολιτικών εχθρότητας και επιθετικότητας που 

δυστυχώς μεγεθύνονται καθημερινά και ρίχνουν σκιά στη δημοκρατία μας.  

 

Ξέρουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας να διανύσουμε αλλά οι 

γυναίκες έχουμε αποδείξει διαχρονικά ότι έχουμε και βούληση και αλληλεγγύη αλλά και 

αντοχές όταν πρόκειται να αγωνιστούμε για θέματα ισότητας, αξιοπρέπειας  δημοκρατίας 

και ειρήνης. 

 

Ας ενώσουμε λοιπόν όλες και όλοι τις δυνάμεις μας για την επιτυχή έκβαση αυτού 

του αγώνα. 
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Καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας 


