Δεκέμβριος 2016
5ο ενημερωτικό σημείωμα
Γυναίκες και Ένοπλες Συγκρούσεις
To πέμπτο ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
(ΓΓΙΦ) εντάσσεται στο θεματικό πεδίο Γυναίκες και Ένοπλες Συγκρούσεις.
Παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία των αιτουσών/αιτούντων διεθνή προστασία στην Ελλάδα κατά το
χρονικό διάστημα 7.6.2013 (έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου) έως τις 31.12.2015. Επίσης,
παρατίθενται και πρόσθετα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου για το έτος 2016 (1.1.2016 –
30.9.2016).
Ο σχετικός Δείκτης και του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων είναι τα ποσοστά ατόμων τα οποία
αιτούνται χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα, ανά φύλο. Πιο συγκεκριμένα:

Πίνακας 1
Αιτήσεις χορήγησης ασύλου ανά φύλο το διάστημα 7.6.2013 – 31.12.2013

Αιτήσεις για άσυλο

Πλήθος

Ποσοστό (%)

Γυναίκες

1162

24,1%

Άνδρες

3654

75,9%

Σύνολο

4816

100,0%

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου





Το χρονικό διάστημα από 7.6.2013 έως και 31.12.2013 οι αιτήσεις ασύλου των μεταναστών/τριών και προσφύγων ανήλθαν συνολικά στις 4816.
Οι αιτήσεις ασύλου των γυναικών ανήλθαν στις 1162 (24,1%).
Οι αιτήσεις ασύλου των ανδρών ανήλθαν στις 3654 (75,9%).

Γράφημα 1α

Γράφημα 1β
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Πίνακας 2
Αιτήσεις χορήγησης ασύλου ανά φύλο
Πλήθος

Ποσοστό (%)

Έτος

2014

2015

2014

2015

Γυναίκες

1786

3331

18,93%

25,24%

Άνδρες

7646

9866

81,06%

74,75%

Σύνολο έτους

9432

13197

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου





Το έτος 2014 οι αιτήσεις ασύλου των μεταναστών/-τριών και προσφύγων ανήλθαν συνολικά στις
9432.
Οι αιτήσεις ασύλου των γυναικών ανήλθαν στις 1786 (18,93%).
Οι αιτήσεις ασύλου των ανδρών ανήλθαν στις 7646 (81,06%).

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου (Ιούνιος 2013 – Μάιος 2014) αιτήθηκαν
άσυλο 8945 μετανάστες/-τριες και πρόσφυγες εκ των οποίων 1945 γυναίκες (21,7%) και 7000 άνδρες
(78,3%). Το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου σε πρώτο βαθμό κυμάνθηκε στο 20,1%, δηλαδή στο μέσο
όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας διαρκεί κατά
μέσο όρο 122 ημέρες (Πηγή: Δελτίο Τύπου Υπηρεσίας Ασύλου, 16-6-2014).



Το έτος 2015 οι αιτήσεις ασύλου των μεταναστών/-τριών και προσφύγων ανήλθαν συνολικά στις
13197.
Οι αιτήσεις ασύλου των γυναικών ανήλθαν στις 3331 (25,24%) και των ανδρών στις 9866
(74,75%).
Γράφημα 2α
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Παρατηρούμε τα εξής:
 Το έτος 2015 οι αιτήσεις ασύλου των γυναικών αυξήθηκαν σε σχέση με το έτος 2014. Η
ποσοστιαία μεταβολή είναι 86,5%.
 Το έτος 2015 οι αιτήσεις ασύλου των ανδρών αυξήθηκαν σε σχέση με το έτος 2014. Η ποσοστιαία
μεταβολή είναι 29,0%.
Γράφημα 2β

Πίνακας πρόσθετων στατιστικών στοιχείων
Αιτήματα Ασύλου
Σεπτέμβριος 2016

Μηνιαίος Μέσος Όρος έτους
- 2015

Γυναίκες

1756

278

Άνδρες

3369

822

Σύνολο

5125

1100

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου/Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 – 30.9.2016
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Γράφημα 3

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι οι αιτήσεις ασύλου των ανδρών στην Ελλάδα είναι πολύ
αυξημένες σε σχέση με τις αιτήσεις ασύλου των γυναικών, παρόλο που και οι αιτήσεις ασύλου των
γυναικών αυξάνονται.
Στις 8 Μαρτίου 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιοποίησε Έκθεση 54 σελίδων στην αγγλική
γλώσσα με θέμα την ενσωμάτωση των γυναικών προσφύγων και αιτουσών άσυλο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Στην έκθεση αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
 Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους/τις Πρόσφυγες, οι πλέον ευάλωτες ομάδες
του προσφυγικού πληθυσμού, οι οποίες χρήζουν συντονισμένης και αποτελεσματικής
προστασίας, είναι οι γυναίκες στο σύνολό τους, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι άνδρες.
 Ειδικά για τις ενήλικες γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες, η έλλειψη οικονομικών πόρων, καθώς και
η απουσία επαγγελματικών προσόντων και στήριξης από το οικογενειακό περιβάλλον καθιστούν
αυτές τις γυναίκες ακόμα περισσότερο ευάλωτες σε κάθε είδους εκμετάλλευση και μορφή βίας
 Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους/τις Πρόσφυγες, οι
γυναίκες πρόσφυγες και οι αιτούσες ασύλου στην Ε.Ε. αποτελούν μειοψηφία (μόλις το 16% των
ατόμων που έφθασαν στην Ευρώπη την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2015) - αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι πρέπει να αγνοηθεί ή να υποτιμηθεί η διάσταση του φύλου κατά τη διάρκεια του
σχεδιασμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των πολιτικών για το
προσφυγικό ζήτημα τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο των 28 ΚρατώνΜελών, αφού συχνά η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα αποτελεί στόχο πολλαπλών
διακρίσεων σε βάρος της κοινωνικής αλληλεγγύης, συνοχής και ανάπτυξης (σχετικό το με αριθμ.
πρωτ. Δ1-Δ.Υ./18.3.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας
των Φύλων: http://www.isotita.gr/index.php/news/2566 ).
Ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556929/IPOL_STU(2016)556929_EN.pdf .
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Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση των στοιχείων και των πληροφοριών είναι η Υπηρεσία
Ασύλου , η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας της ΓΓΙΦ και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

Το paratiritirio.isotita.gr είναι ο διαδικτυακός κόμβος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
(Γ.Γ.Ι.Φ.). για τη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και διάχυση στατιστικών δεδομένων και δεικτών
που σχετίζονται με τις πολιτικές ισότητας των δύο φύλων.
Σκοπός του είναι η αποτύπωση των έμφυλων διαφοροποιήσεων σε 12 βασικά πεδία πολιτικής και η
παρακολούθηση των τάσεων, εξελίξεων στην Ελλάδα σε βάθος χρόνου. Περιλαμβάνει 82 δείκτες
φύλου που είτε έχουν υιοθετηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την Πλατφόρμα Δράσης
του Πεκίνου, είτε σχετίζονται με ειδικότερες εθνικές προτεραιότητες. Οι δείκτες συνοδεύονται από τα
μεταδεδομένα, καθώς και από έγγραφα που αφορούν σε συναφείς εκθέσεις και μελέτες.

Paratiritirio.isotita.gr
e-mail: paratiritirio@isotita.gr
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