ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΓΓΙΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των
Ρομά, που τιμάται ετησίως στις 8 Απριλίου, η Γενική
Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή
Κούβελα, συμμετείχε στην κοινή συνεδρίαση της
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και της
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωμάτων
του
Ανθρώπου,
που
πραγματοποιήθηκε στις 11/4/2017 στη Βουλή.
Οι κοινωνικές, εθνοτικές, φυλετικές ή και
έμφυλες διακρίσεις συνεχίζουν να ταλανίζουν τις μέρες μας και να διαταράσσουν την
εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας. Oι Ρομά,, αν και αποτελούν μια δυναμική
πληθυσμιακή ομάδα, συνιστούν σημαντικό δείγμα αποδοχής των πολλαπλών διακρίσεων,
με τις γυναίκες Ρομά να αποτελούν διαχρονικά δέκτες αυτών των ανισοτήτων.
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων έχει σαν προτεραιότητα την
καταπολέμηση των έμφυλων και των πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται διάφοροι
πληθυσμοί γυναικών, μέρος των οποίων αποτελούν και οι γυναίκες Ρομά. Η προσέγγιση
που αφορά στη θεματική αυτή, έχει γίνει υπό το πρίσμα της κοινωνικής πολιτικής και
αφορά κυρίως τους τομείς της υγείας, παιδείας και της διασφάλισης των κοινωνικών τους
δικαιωμάτων. Ειδικότερα, η ΓΓΙΦ σχεδιάζει δράσεις, που ως στόχο έχουν την εξάλειψη
αυτών των διακρίσεων, τη δίκαιη ένταξη των γυναικών Ρομά στο σύνολο του κοινωνικού
ιστού, όπως:
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•

•

•

•

Η υλοποίηση του προγράμματος Progress με τίτλο: «Η ένταξη της
διάστασης του φύλου στους δήμους, με έμφαση στις γυναίκες που ανήκουν
σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (όπως μετανάστριες, πρόσφυγες, ρομά,
ηλικιωμένες που ζουν μόνες και γυναίκες με ειδικές ανάγκες)».
Η συμπερίληψη των γυναικών Ρομά ως ωφελούμενη κατηγορία στο
«Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά
των Γυναικών» της ΓΓΙΦ, από το οποίο μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν
υπηρεσίες στήριξης και συμβουλευτικής (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες
Φιλοξενίας, Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900).
Η υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση ΜΚΟ για υλοποίηση σχεδίων δράσης
που προωθούν την ισότητα των φύλων», στις παροχές του οποίου
ωφελούμενος πληθυσμός υπήρξαν και οι γυναίκες Ρομά.
Η παρουσία της θεματικής «Κοινωνική συνοχή, φτώχεια, μετανάστευση και
πολλαπλές διακρίσεις» ως βασικός άξονας προτεραιότητας του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της περιόδου 20162020 της ΓΓΙΦ.
H συμμετοχή στελεχών της ΓΓΙΦ στη νεοσυσταθείσα Ομάδα Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας για τη χάραξη πολιτικών για την Ομάδα στόχο των

•

Ρομά και στο Δίκτυο Συνεργασίας για θέματα Ρομά της Περιφέρειας
Αττικής.
Η συμμετοχή στελεχών της ΓΓΙΦ σε συναντήσεις εργασίας και στην
εναρκτήρια εκδήλωση του Κοινού Προγράμματος Ε.Ε. και ΣτΕ για την
Πρόσβαση Γυναικών Ρομά και Ταξιδευτών στη Δικαιοσύνη.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αναπτύσσει πρωτοβουλίες προάσπισης
της έμφυλης ισότητας, από τις οποίες δεν απουσιάζει ο πληθυσμός των γυναικών Ρομά.
Προς αυτή την κατεύθυνση, υλοποιεί συνεχείς δράσεις, που δεν περιορίζονται στις
Παγκόσμιες Ημέρες, αλλά μάχονται καθημερινά για την προαγωγή της ισότητας των φύλων
με όρους δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας.
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