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    8  Μ α ρ τ ί ο υ  2 0 1 6 :  Δ ι ε θ ν ή ς  Η μ έ ρ α  Γ υ ν α ί κ α ς  

Τ ι μ ο ύ μ ε  τ η ν  Γ υ ν α ί κ α  Π ρ ό σ φ υ γ α  

Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, αφού αύριο 8 Μαρτίου είναι η διεθνής Ημέρα 

της Γυναίκας. Αυτή την χρονιά όμως πρόκειται για έναν πολύ ιδιαίτερο εορτασμό. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ε.Κ.) αφιερώνει αυτή την Ημέρα στις γυναίκες-πρόσφυγες. Στις 8 

Μαρτίου, συζητά και ψηφίζει έκθεση, με την οποία καλεί την ολομέλεια να υιοθετήσει κατευθυντήριες 

γραμμές για το προσφυγικό και την πολιτική ασύλου, με ιδιαίτερη μέριμνα για τον γυναικείο 

πληθυσμό. 

Όλοι οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να φτάσουν 

στην Ευρώπη, προκειμένου ζητήσουν προστασία από τον πόλεμο, τις παραβιάσεις ή και την 

στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι γυναίκες και τα κορίτσια όμως, είναι πιο ευάλωτες και το 

Ε.Κ. κατανοεί ότι χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία, καθώς συχνά γίνονται θύματα βίαιων πράξεων.  

Οι γυναίκες και τα κορίτσια που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις 

συγκρούσεις στις χώρες τους, βρίσκονται αντιμέτωπες με τη βία σε όλα τα στάδια του ταξιδιού τους 

προς την Ε.Ε.   

Οι γυναίκες πρόσφυγες βρίσκονται ανάμεσα στους πιο ευάλωτους της κρίσης του 

μεταναστευτικού. Η οδύσσειά τους ξεκινάει από την αρχή ακόμα του ταξιδιού τους, από τις χώρες 

τους, όπου συχνά πέφτουν θύματα βίας και διακρίσεων. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την 

Ευρώπη, έρχονται αντιμέτωπες με το δουλεμπόριο, την πορνεία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση. 

Η θέση του Ε.Κ. αποτυπώνεται στην έκθεση που συντάχθηκε από την ευρωβουλευτή Μέρι 

Χάνεϊμπολ (Βρετανία), στην οποία τονίζεται η ανάγκη να υιοθετηθούν επιπλέον μέτρα ως μέρος των 

ευρύτερων μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου. 

Για αυτό, η έκθεση ζητά τη λήψη νέων ευρωπαϊκών μέτρων που θα δίνουν στις γυναίκες 

πρόσβαση σε κατάλληλη νομική στήριξη ή το δικαίωμα να έχουν διερμηνείς του ιδίου φύλου. Επίσης, 

ζητά τα κέντρα υποδοχής προσφύγων να διαχωρίζουν τις εγκαταστάσεις υγιεινής ανάλογα με το 

φύλο αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα να τις εξετάσει ή να τους παρέχει συμβουλές ιατρός του 

ιδίου φύλου. 

Ο πόλεμος, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η φτώχια οδηγούν έναν όλο και 

αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων, σε αναζήτηση προστασίας στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολλές οι 

περιπτώσεις των γυναικών που έχουν αντιμετωπίσει βία, όχι μόνο στη χώρα από την οποία 

προέρχονται αλλά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Υπάρχει πραγματική ανάγκη να 

προστατεύσουμε τις γυναίκες και τα παιδιά. 

Φέτος,  τιμούμε  τη Γυναίκα  σύζυγο, μάνα, κόρη, αδελφή, που πήρε την απόφαση, βάζοντας 

σε κίνδυνο τη ζωή τη δική  της και της  οικογένειάς της,   να εγκαταλείψει το σπίτι της και  τη  χώρα της 

που σπαράσσεται από τον πόλεμο, την καταπίεση, την φτώχεια, τις διώξεις και τον θρησκευτικό 

εξτρεμισμό, αναζητώντας την ειρήνη, τη σταθερότητα κι  ένα ασφαλές  καταφύγιο στην Ευρώπη. 

Φέτος, στις 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Της Γυναίκας,  ΤΙΜΟΥΜΕ  την ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΣΦΥΓΑ.   

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
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