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Μέτρα κατά της διττής µορφής διακρίσεων που αντιµετωπίζουν οι 

µετανάστριες 

∆ικαιώµατα της γυναίκας/Ισότητα των ευκαιριών - Ελλάς - 26-10-2006 

 
25/10/2006  

 

Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (Ν∆) 

 

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε τη γυναικεία µετανάστευση: ο ρόλος και η θέση των µεταναστριών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Την "διττή µορφή διακρίσεων", λόγω εθνοτικής καταγωγής και λόγω φύλου, που 

αντιµετωπίζουν οι µετανάστριες, επισηµαίνει η έκθεση πρωτοβουλίας της κ. Ρόδης 

ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (Ν∆), την οποία υιοθέτησε στις 24 Οκτωβρίου το ΕΚ. 

Η έκθεση προτείνει τρόπους ενίσχυσης της ένταξης των µεταναστριών στην χώρα 

υποδοχής καθώς και δράσεις για την καταπολέµηση της παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων τους. Να σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα οι µετανάστριες υπολογίζεται ότι 

υπερβαίνουν το µισό εκατοµµύριο.  

 

Παρέµβαση της εισηγήτριας κατά την διάρκεια της συζήτησης της έκθεσής της 

  

Η έκθεσή της "έχει σκοπό να συµβάλει στην εµβάθυνση της συζήτησης και της πολιτικής 

µας δράσης για το θέµα της µετανάστευσης, εισάγοντας την παράµετρο της γυναικείας 

µετανάστευσης", τόνισε η κ. Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (Ν∆). Πρόσθεσε 

δε ότι η παράµετρος αυτή γίνεται ολοένα σηµαντικότερη, δεδοµένου ότι στη διευρυµένη 

Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται συνεχής αύξηση των γυναικών από διάφορες περιοχές 

του κόσµου οι οποίες µεταναστεύουν ή µεµονωµένα ή στο πλαίσιο της µετακίνησης των 
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οικογενειών τους αντιπροσωπεύοντας ποσοστό που προσεγγίζει το 54% επί του συνόλου 

των µεταναστών. 

 

Στην έκθεσή της γίνεται αναφορά στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µετανάστριες, 

ανέφερε ακόµη η Ελληνίδα ευρωβουλευτής. Τα προβλήµατα αυτά "έχουν να κάνουν µε 

τις διακρίσεις που υφίστανται στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση και, πιο 

συγκεκριµένα, στην αναγνώριση των τίτλων σπουδών και των επαγγελµατικών 

δεξιοτήτων, και είναι προβλήµατα που έχουν ως συνέπεια την ανεργία και τη φτώχεια". 

Γίνεται επίσης αναφορά "στις περιπτώσεις καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

όπως είναι οι περιπτώσεις βίας και σεξουαλικής εκµετάλλευσης". 

 

Στόχος της έκθεσης είναι επίσης να ρίξει "φως σε προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 

γυναίκες σε ορισµένες κοινότητες µεταναστών στις οποίες είναι τα θύµατα πολιτιστικών 

και θρησκευτικών στερεοτύπων µε αποτέλεσµα να περιθωριοποιούνται". Ακόµη 

χειρότερες είναι, κατά την γνώµη της κ. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, οι 

περιπτώσεις των καταναγκαστικών γάµων και των εγκληµάτων τιµής. 

 

Ο βασικός προσανατολισµός της έκθεσής της, ανέφερε στην συνέχεια η πολιτικός της 

Ν∆, είναι, αφενός, η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστριών και, αφετέρου, η 

καλύτερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ζωή. Αυτό σηµαίνει 

εφαρµογή "του κοινοτικού κεκτηµένου για την άρση των διακρίσεων, για την πρόληψη 

των θυµάτων εµπορίας, για την πρόβλεψη της οικογενειακής επανένωσης και των 

δικαιωµάτων των γυναικών ως συνοδεύοντα µέλη". 

 

Η έκθεση αναγνωρίζει το δικαίωµα των κρατών µελών να αποφασίζουν για τον αριθµό 

και τους κανόνες µε τους οποίους δέχονται τους µετανάστες στο έδαφός τους, δήλωσε 

ακόµη η κ. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ. Μέσα, όµως, σ’ αυτό το πλαίσιο της 

εθνικής νοµοθεσίας, "υποστηρίζουµε τον σεβασµό των δικαιωµάτων των γυναικών, των 

οικογενειακών τους δικαιωµάτων και, ιδιαίτερα, των δικαιωµάτων των παιδιών, 

σύµφωνα µε τις διεθνείς Συνθήκες και Πρωτόκολλα". 
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Αφού, τέλος, τόνισε ότι η ένταξη είναι µια διαδικασία "πολύπλοκη και αµφίδροµη", η 

εισηγήτρια ζήτησε "να συνεργαστούµε σοβαρά µε τις χώρες προέλευσης και τις 

κοινότητες των µεταναστών στις κοινωνίες µας για να προετοιµάσουµε τη σωστή ένταξη 

των µεταναστών και, κυρίως, των µεταναστριών, διότι είναι αυτές που γνωρίζουν 

λιγότερο από όλους τα δικαιώµατά τους, καθώς και τα ευεργετήµατα και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τα δικαιώµατα αυτά". 

  

Ανάλυση της ψηφοφορίας (24.10.2006) 

  

Η γυναικεία µετανάστευση αυξάνει συνεχώς στην ΕΕ και αποτελεί περίπου το 54% του 

συνόλου των µεταναστών, καλύπτοντας ένα ολοένα ευρύτερο πεδίο κατηγοριών 

(οικονοµική µετανάστευση, µετανάστευση λόγω καταστροφών, οικογενειακή 

επανένωση, πολιτικοί πρόσφυγες ή φυγή λόγω ένοπλων συρράξεων, µετανάστευση λόγω 

αναγκαστικών γάµων και ακρωτηριασµού γεννητικών οργάνων των γυναικών, παράτυπη 

µετανάστευση, άσυλο). 

  

Υιοθετώντας µε 449 ψήφους υπέρ, 133 κατά και 55 αποχές την έκθεση της Ελληνίδας 

πολιτικού, οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη µέλη να ενισχύσουν τις δοµές και τις 

κοινωνικές υπηρεσίες που επιτρέπουν στις µετανάστριες την οµαλή εγκατάσταση αλλά 

και την ενηµέρωση όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε 

τις αρχές και τη νοµοθεσία τους. Προσθέτουν, ωστόσο, ότι η ένταξη είναι µια 

"αµφίδροµη διαδικασία", η οποία προϋποθέτει την προθυµία τόσο των µεταναστριών να 

αναλάβουν την ευθύνη για ενσωµάτωση στην κοινωνία υποδοχής τους, όσο και την 

προθυµία των πολιτών της ΕΕ να αποδεχθούν και να ενσωµατώσουν τις µετανάστριες. 

  

Οι ευρωβουλευτές καλούν ακόµη τα κράτη µέλη, στα πλαίσια των διµερών συµφωνιών 

εργασίας για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών ή άλλων µεθόδων, να εξασφαλίζουν 

ότι οι µετανάστριες απολαµβάνουν ασφαλές και αυτόνοµο εργασιακό νοµικό καθεστώς 

στις χώρες υποδοχής και ότι δεν υφίστανται διακρίσεις, σύµφωνα µε το κοινοτικό 

κεκτηµένο. Τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να δηµιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για 
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την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και την εξισορρόπηση του επαγγελµατικού και 

ιδιωτικού τους βίου. 

  

Στα πλαίσια των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και την κοινωνική 

ένταξη, τα κράτη µέλη θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να συµπεριλάβουν µέτρα µε στόχο την 

προώθηση της συµµετοχής των µεταναστριών στην αγορά εργασίας, την καταπολέµηση 

της αδήλωτης εργασίας, και τη διασφάλιση του σεβασµού των κοινωνικών δικαιωµάτων 

των γυναικών, τονίζεται ακόµη στην έκθεση της πολιτικού της Ν∆. 

  

Οι ευρωβουλευτές είναι επίσης της άποψης ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν επαρκή και ουσιαστική επιµόρφωση στις µετανάστριες, µέσω µαθηµάτων 

εκµάθησης της γλώσσας, αλλά και ενηµέρωσης για τα θεµελιώδη ανθρώπινα, πολιτικά 

και κοινωνικά δικαιώµατα και τις δηµοκρατικές αρχές της χώρας υποδοχής. 

Υπογραµµίζουν, ειδικότερα, τη σηµασία µιας άνευ όρων ή και κατά προτεραιότητα 

πρόσβασης των µεταναστριών στην εκπαίδευση και τη γλωσσική κατάρτιση, που 

αποτελούν ουσιώδεις προϋποθέσεις για την πραγµατική ένταξη στην κοινωνία και τον 

εργασιακό βίο. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

καθιερώσουν υποχρεωτική γλωσσική κατάρτιση για τις µετανάστριες, γυναίκες και 

κορίτσια, ως µέσον διευκόλυνσης της ενσωµάτωσής τους, και να τις προστατεύουν από 

διακρίσεις στην οικογένεια και την κοινωνία. 

  

Με την έκθεση της κ. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  οι ευρωβουλευτές προτρέπουν 

ακόµη τα κράτη µέλη που δεν το έχουν πράξει, να διασφαλίσουν ότι θα ισχύουν, 

σύµφωνα µε τον ποινικό τους κώδικα, αποτελεσµατικές και αποτρεπτικές ποινές για όλες 

τις µορφές βίας εις βάρος γυναικών και παιδιών. Τέλος, τα καλούν, µε βάση την εθνική 

τους νοµοθεσία και τις διεθνείς συµβάσεις, να εγγυώνται τον σεβασµό των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων των µεταναστριών, ανεξάρτητα από το αν η µετανάστευσή τους είναι 

νοµότυπη. 
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