Ημερίδα Γενικήσ Γραμματείασ Ιςότητασ των Φύλων για την
παρουςίαςη του Πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ τησ με τουσ αρμόδιουσ
φορείσ για τη φιλοξενία γυναικών προςφύγων και των παιδιών τουσ
Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε θ θμερίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ιςότθτασ των
Φφλων (ΓΓΙΦ) για τθν παρουςίαςθ του Πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ τθσ με τουσ αρμόδιουσ
φορείσ για τθ φιλοξενία γυναικϊν προςφφγων και των παιδιϊν τουσ ςτισ 5 Απριλίου 2017,
Πανελλινια Ημζρα Προςφφγων, ςε κεντρικό ξενοδοχείο τθσ Ακινασ.
Με τθν υπογραφι του Πρωτοκόλλου επιςφραγίςτθκε και επίςθμα θ πρωτοβουλία τθσ ΓΓΙΦ
να ενεργοποιιςει τουσ περιςςότερουσ δυνατοφσ κρατικοφσ μθχανιςμοφσ και να αναπτφξει
ςυνεργαςίεσ για τθν αρτιότερθ ζνταξθ των γυναικϊν προςφφγων και των παιδιϊν τουσ ςτο
ςφνολο τθσ κοινωνίασ μασ. Το Πρωτόκολλο ςυνυπζγραψαν θ Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ
των Φφλων, το Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, θ Γενικι Γραμματεία Υποδοχισ, θ Γενικι
Γραμματεία Δθμόςιασ Υγείασ, το Κζντρο Ερευνϊν για κζματα Ιςότθτασ, θ Ζνωςθ
Περιφερειϊν Ελλάδασ, θ Κεντρικι ζνωςθ Διμων Ελλάδασ, το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και θ Ελλθνικι Εταιρεία Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ.
Η Γενικι Γραμματζασ Ιςότθτασ των Φφλων, Φωτεινι Κοφβελα, κιρυξε τθν ζναρξθ
τθσ θμερίδασ, τονίηοντασ ότι οι ζντονεσ προςφυγικζσ ροζσ ςτθ χϊρα μασ αποτελοφν ηιτθμα
οικουμενικό και θ αντιμετϊπιςι του απαιτεί τθ ςυμβολι όλων μασ. Επίςθσ, αναφζρκθκε
ςτθν πλιρθ αξιοποίθςθ του Δικτφου δομϊν τθσ ΓΓΙΦ, με τθν προςφορά των υπθρεςιϊν του
και ςτισ γυναίκεσ πρόςφυγεσ, μζςω των Συμβουλευτικϊν τθσ Κζντρων, τθσ παροχισ
αςφαλοφσ διαμονισ ςτουσ Ξενϊνεσ Φιλοξενίασ τθσ και τθσ 24ωρθσ Γραμμι SOS 15900.
Μεταξφ των άλλων δράςεων τθσ ΓΓΙΦ υπζρ των γυναικϊν προςφφγων, θ Γενικι
Γραμματζασ αναφζρκθκε και ςτο «Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ιςότθτα των Φφλων» τθσ
περιόδου 2016-2020, όπου αποτυπϊνονται ρθτά επιμζρουσ δράςεισ και προτάςεισ για τθν
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων των γυναικϊν προςφφγων και των παιδιϊν τουσ κατά τθ
διαμονι ςτθ χϊρα μασ και διλωςε ότι: Αντιμαχόμαςτε τον ρατςιςμό και τθν ξενοφοβία
και αποδεικνφουμε ότι το όποιο οικονομικό ζλλειμμα τθσ χώρασ μασ, αντιςτακμίηεται με
το πλεόναςμα τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ θκικισ μασ. Είμαι βζβαιθ ότι, ενώνοντασ τισ
δυνάμεισ μασ, κα καταφζρουμε για ακόμθ μια φορά να επιβεβαιώςουμε ότι θ ιςχφσ εν τθ
ενώςει μπορεί να ξεπεράςει τθ μιςαλλοδοξία, τισ ανιςότθτεσ και τα ςτερεότυπα και,
υπερβαίνοντασ τισ ζμφυλεσ διακρίςεισ, να ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν αναβάκμιςθ τθσ
ποιότθτασ ηωισ των γυναικών προςφφγων και των παιδιών τουσ.
Κατά τθ διάρκεια των ειςθγιςεων, οι ομιλθτζσ και οι ομιλιτριεσ από όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ με το Πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ φορείσ, είχαν τθν ευκαιρία να αναπτφξουν
επιμζρουσ ςχετικζσ κεματικζσ και να φωτίςουν με τισ ειςθγιςεισ τουσ ςθμαντικζσ πτυχζσ

τουσ. Εκείνο που τονίςτθκε από όλουσ και όλεσ είναι ότι το παρόν Πρωτόκολλο είναι
ανοιχτό για περαιτζρω διαμόρφωςθ και εμπλουτιςμό, με ςτόχο πάντα τθν καλφτερθ
δυνατι αξιοποίθςι του.
Στθν θμερίδα παρζςτθςαν και απθφκυναν χαιρετιςμό ο Υπουργόσ Εςωτερικϊν κοσ Πάνοσ
Σκουρλζτθσ, ο Υπουργόσ Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ κοσ Γιάννθσ Μουηάλασ, , ο Αν.
Υπουργόσ Εκνικισ Άμυνασ κοσ Δθμιτρθσ Βίτςασ, ο Γενικόσ Γραμματζασ Υποδοχισ κοσ
Αναςτάςιοσ Σαλτερισ, ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμόςιασ Υγείασ κοσ Γιάννθσ Μπαςκόηοσ, ο
Πρόεδροσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδασ κοσ Γεϊργιοσ Πατοφλθσ, θ Περιφερειακι
Σφμβουλοσ, Επικεφαλισ του τομζα Ιςότθτασ τθσ Ζνωςθσ Περιφερειϊν Ελλάδασ κα Φωτεινι
Βρφνα, θ Πρόεδροσ του ΚΕΘΙ κα Ειρινθ Αγακοποφλου και θ Συντονίςτρια για τθ
ςεξουαλικι και αναπαραγωγικι υγεία, UNFPA κα Felicia Jones.

Στισ εργαςίεσ τθσ Ημερίδασ ςυμμετείχαν με ειςιγθςθ τουσ τα ςτελζχθ τθσ ΕΕΤΑΑ κ. Στ.
Χατηθαβραμίδου και Στ. Κατςαβοφ.

