
                          

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Απαντάμε αλληλέγγυα, καταρρίπτοντας τα σύνορα του κοινωνικού αποκλεισμού 

που θέτουν τις γυναίκες πρόσφυγες στο περιθώριο 

 

Σε σύσκεψη στελεχών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), 

του ΚΕΘΙ και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 1/3/2016, σε συνεννόηση με τον 

Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτη Κουρουμπλή και 

τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, θέλοντας να υπάρξει 

έμπρακτη στήριξη της ΓΓΙΦ στις γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους, 

αποφασίστηκε η παραχώρηση θέσεων φιλοξενίας τους, στους Ξενώνες Φιλοξενίας 

γυναικών θυμάτων βίας. 

 

Με την απόφαση αυτή,  όπως δηλώνει η Γενική Γραμματέας Ισότητας των 

Φύλων, Φωτεινή Κούβελα,  «απαντάμε αλληλέγγυα, καταρρίπτοντας τα σύνορα 

του κοινωνικού αποκλεισμού που θέτουν τις γυναίκες πρόσφυγες στο περιθώριο 

και ανοίγουμε δρόμους συνεισφοράς και φιλοξενίας». 

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), σύμμαχος στις δυσκολίες 

διαχείρισης της αθρόας προσέλευσης των προσφυγικών ροών στη χώρα μας, 

διεκδικεί την ισότητα στις αξίες και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, και 

προτάσσει πολιτικές και δράσεις αλληλεγγύης, στοχεύοντας κυρίως στην 

αποτελεσματικότητα των πράξεων της. 

 

Ταυτόχρονα συνεχίζει να υλοποιεί και άλλες δράσεις  για  την καταπολέμηση 

των πολλαπλών διακρίσεων, που υφίστανται οι γυναίκες πρόσφυγες οι οποίες 

συνοψίζονται: 

  

• στην ένταξη ομάδων εργασίας στο υπό διαμόρφωση νέο, επικαιροποιημένο, 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της περιόδου 

2016-2020, που θέτουν στο επίκεντρό τους την καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με έμφαση 

στις γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και ιδιαίτερα τις 

γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους. 

 

• στην εξασφάλιση της συνέχισης του έργου του «Εθνικού Προγράμματος για 

την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών», με την 

αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών του πλέγματος των 62 



                          

δομών για τις γυναίκες – θύματα βίας. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνεται 

προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις γυναικών, όπως προσφύγων 

γυναικών σε κύηση, επικεφαλείς μονογονεϊκών οικογενειών, θύματα 

βασανιστηρίων, ενδοοικογενειακής βίας, βιασμού και άλλων μορφών 

ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, θύματα εκμετάλλευσης και 

εμπορίας ανθρώπων. 

 

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα «το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε 

να δρούμε με αμέριστη συμπαράσταση στα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα 

μας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, τους 

Δήμους και τις Περιφέρειες και με σταθερό προσανατολισμό την ευρύτερη 

δυνατή άρση των πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, τη μέγιστη 

δυνατή φιλοξενία των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους, χωρίς να 

επιτρέψουμε η χώρα μας να γίνει, και δε θα γίνει, αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. 

Οι δρόμοι  που ανοίγουμε  είναι ανθρώπινοι και αξιακοί και απέναντι μας έχουμε   

τα τείχη της ακροδεξιάς και του διχασμού. Οφείλουμε να τα γκρεμίσουμε ».  
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