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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηην καηάζηαζη ηυν γςναικών πποζθύγυν και ηυν αιηοςζών άζςλο ζηην ΕΕ 

(2015/0000(INI)) 

Το Εςπωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 2 θαη ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3 δεχηεξν εδάθην ηεο πλζήθεο 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ),  

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 8 θαη ην άξζξν 78 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 23 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ηνπ 1951 θαη ην Πξσηφθνιιν ηνπ 1967 γηα ην θαζεζηψο 

ησλ πξνζθχγσλ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ 

1948, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ηνπ ΟΖΔ ηνπ 1979 γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ 

δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ (CEDAW) θαη ηε Γεληθή ζχζηαζε αξηζ. 32 ηεο 

επηηξνπήο CEDAW ζρεηηθά κε ηηο έκθπιεο δηαζηάζεηο ηνπ θαζεζηψηνο πξφζθπγα, ηνπ 

αζχινπ, ηεο εζληθφηεηαο θαη ηεο αληζαγέλεηαο ησλ γπλαηθψλ, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 14 

Ννεκβξίνπ 2014, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο (χκβαζε 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο), 

– έρνληαο ππφςε ηε Γηαθήξπμε ηνπ Πεθίλνπ θαη ηελ Πιαηθφξκα Γξάζεο πνπ εγθξίζεθαλ 

ζηηο 15 επηεκβξίνπ 1995 απφ ηελ Σέηαξηε Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηηο Γπλαίθεο, θαη 

ηα ζπλαθφινπζα έγγξαθα απνηειεζκάησλ ησλ εηδηθψλ ζπλφδσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

Πεθίλν +5, Πεθίλν +10 θαη Πεθίλν +15, θαζψο θαη ηεο δηάζθεςεο αλαζεψξεζεο 

Πεθίλν +20, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 13εο Μαΐνπ 2015 κε ηίηιν 

«Δπξσπατθφ πξφγξακκα δξάζεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε» (COM(2015)0240), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27εο Μαΐνπ κε ηίηιν «ρέδην 

δξάζεο ηεο ΔΔ δξάζεο ηεο ΔΔ θαηά ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ (2015 - 

2020)» (CΟΜ(2015)0285), 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε κεηαλάζηεπζε ηεο 12εο 

Οθησβξίνπ 2015, θαη ηδίσο ηελ πξνζήισζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ 

θαη ησλ θνξηηζηψλ πνπ εθθξάδεηαη ζε απηά, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
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πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2012/29/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012, γηα ηε ζέζπηζε ειάρηζησλ πξνηχπσλ ζρεηηθά 

κε ηα δηθαηψκαηα, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πξνζηαζία ζπκάησλ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο 

θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ ηνπ πκβνπιίνπ 2001/220/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2013/33/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ 

αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2008/115/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη 

δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη 

αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ γηα ηελ θαηάξηηζε απφ ηελ ΔΔ ελφο θνηλνχ 

θαηαιφγνπ ησλ αζθαιψλ ρσξψλ θαηαγσγήο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο νδεγίαο 2013/32/ΔΔ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε 

θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2013/32/ΔΔ, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 862/2007 πεξί θνηλνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε θαη ηε δηεζλή πξνζηαζία, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 604/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013 γηα ηε ζέζπηζε ησλ θξηηεξίσλ θαη κεραληζκψλ 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο πνπ ππνβάιιεηαη ζε θξάηνο κέινο απφ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ή 

απφ απάηξηδα, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ κε ηίηιν «ρέδην δξάζεο γηα ηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ 2016-2020» ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2015,  

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Μαξηίνπ 2015 κε ηίηιν 

«Δθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο ην 2014» (SWD(2015)0076),  

– έρνληαο ππφςε ηηο απνθάζεηο 1325, 1820, 1325, 1889 θαη 1820 ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNSCR) γηα ηηο γπλαίθεο, ηελ εηξήλε θαη ηελ 

αζθάιεηα, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή έθζεζε 

ηεο Δπξσπαίαο Γηακεζνιαβήηξηαο θαηφπηλ έξεπλαο ηδίαο πξσηνβνπιίαο 
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OI/5/2012/BEH-MHZ ζρεηηθά κε ηνλ Frontex,
1
 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο 

ησλ Φχισλ (A8-0024/2016), 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη έλαο πξσηνθαλήο θαη απμαλφκελνο αξηζκφο αλδξψλ, γπλαηθψλ 

θαη παηδηψλ δεηνχλ δηεζλή πξνζηαζία ζηελ ΔΔ σο απνηέιεζκα ησλ παξαηεηλφκελσλ 

πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ηεο πεξηθεξεηαθήο αζηάζεηαο θαη ησλ παξαβηάζεσλ ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο βίαο ιφγσ θχινπ θαη ησλ 

βηαζκψλ σο πνιεκηθνχ φπινπ· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρεη κεγάινο βαζκφο αληζφηεηαο ησλ θχισλ γηα ηνπο 

αηηνχληεο άζπιν ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

γπλαίθεο αληηπξνζσπεχνπλ θαηά κέζν φξν ην έλα ηξίην ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ππνβάιινπλ αηηήζεηο αζχινπ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη απφ ηηο αξρέο ηνπ 2015 έσο ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο ζρεδφλ 900 000 άλζξσπνη δηέζρηζαλ ηε Μεζφγεην γηα λα 

θηάζνπλ ζηα παξάιηα ηεο Δπξψπεο θαη φηη ην 38% φισλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ ήηαλ 

γπλαίθεο θαη παηδηά· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR) αλέθεξε φηη, απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, νη 

γπλαίθεο θαη ηα παηδηά αληηπξνζσπεχνπλ ην 55% ησλ αλζξψπσλ πνπ θηάλνπλ ζηελ 

Διιάδα κε ζθνπφ λα δεηήζνπλ άζπιν ζηελ ΔΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη έλαο 

ππεξβνιηθά κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

απηψλ ησλ ηαμηδηψλ θαη φηη πνιινί απφ απηνχο ήηαλ γπλαίθεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο θαη ηα άηνκα ΛΟΑΓΜ πθίζηαληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο δίσμεο κε βάζε ην θχιν, γεγνλφο πνπ ζπρλφηαηα εμαθνινπζεί 

λα κελ αλαγλσξίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ έρεη επηηεπρζεί ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο απφθαζεο 1325 

ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο γπλαίθεο, ηελ εηξήλε θαη ηελ 

αζθάιεηα, ν νπνίνο ήηαλ ε πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ θαη ε νπζηαζηηθή αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα UNHCR, ππνινγίδεηαη φηη 20.000 γπλαίθεο θαη 

θνξίηζηα απφ ρψξεο θαηαγσγήο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε πξαθηηθή ηνπ 

αθξσηεξηαζκνχ ησλ γπλαηθείσλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ δεηνχλ θάζε ρξφλν άζπιν ζηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο γπλαηθψλ πνπ 

ππνβάιινπλ αίηεζε αζχινπ, δεηνχλ άζπιν επεηδή θνβνχληαη ηνλ αθξσηεξηαζκφ ησλ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε UNHCR εθηηκά φηη ην 71% ησλ γπλαηθψλ πνπ δεηνχλ άζπιν 

ζηελ ΔΔ θαη πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε πξαθηηθή ηνπ 

αθξσηεξηαζκνχ ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ, έρνπλ επηδήζεη απφ ηελ πξαθηηθή απηή· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έρεη 

εθδψζεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε ηεο απέιαζεο θνξηηζηψλ πνπ 

δηαηξέρνπλ θίλδπλν εμαλαγθαζκνχ ζε αθξσηεξηαζκφ ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ιφγσ 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0422. 
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ηεο αλεπαλφξζσηεο βιάβεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθιεζεί ζηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή πγεία ηνπο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα πνπ δεηνχλ άζπιν έρνπλ εηδηθέο 

αλάγθεο πξνζηαζίαο θαη δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα απφ ηνπο άλδξεο θαη φηη, θαηά 

ζπλέπεηα, ε εθαξκνγή φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ην άζπιν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ αζχινπ, πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

είλαη επαηζζεηνπνηεκέλε σο πξνο ην θχιν θαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη αηηήζεηο αζχινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βία ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη γπλαίθεο απφ ηελ 

«δεπηεξεχνπζα ζπκαηνπνίεζε» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ· 

H. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαδηθαζία έληαμεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

θνξηηζηψλ ππνλνκεχνληαη φηαλ ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηνλ ζχδπγφ 

ηνπο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπλαθήο λνκνζεζία πνπ ζπγθξνηεί ην Κνηλφ Δπξσπατθφ 

χζηεκα Αζχινπ πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζην εζληθφ δίθαην ησλ θξαηψλ κειψλ θαη λα 

εθαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ 

θαη άιια ζπλαθή θείκελα· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κεηαρείξηζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ πνπ δεηνχλ 

άζπιν ζηα θξάηε κέιε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηεξάζηηεο δηαθνξέο θαη φηη εμαθνινπζνχλ 

λα ππάξρνπλ πνιχ κεγάιεο αδπλακίεο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο πξφζθπγεο θαη νη γπλαίθεο πνπ δεηνχλ άζπιν 

πθίζηαληαη ζπρλά πνιιαπιέο κνξθέο δηαθξίζεσλ θαη είλαη πην επάισηεο ζηε 

ζεμνπαιηθή βία θαη ζηε βία ιφγσ θχινπ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο, δηέιεπζεο θαη 

πξννξηζκνχ ηνπο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα πνπ δε 

ζπλνδεχνληαη, νη έγθπνη, ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη νη ειηθησκέλνη είλαη ηδηαίηεξα 

επάισηνη· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο πξφζθπγεο δελ αληηκεησπίδνπλ κφλν απεηιέο σο 

πξνο ηελ αηνκηθή ηνπο αζθάιεηα (κεγάιεο θαη επηθίλδπλεο απνζηάζεηο πξνο ηελ εμνξία, 

παξελφριεζε, αδηαθνξία ησλ επίζεκσλ θνξέσλ θαη, ζπρλά, ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

θαη βία, αθφκε θαη φηαλ θηάλνπλ ζε έλαλ ππνηηζέκελν αζθαιή πξννξηζκφ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ επαθφινπζν θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ), αιιά επηπιένλ είλαη ππεχζπλεο 

γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα, ηελ επεκεξία θαη ηελ επηβίσζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πνιινί πξφζθπγεο πνπ έρνπλ θαηαθζάζεη ζηελ Δπξψπε δνπλ 

ζε απηνζρέδηνπο θαηαπιηζκνχο ή ζηνλ δξφκν, νπφηε νη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα 

βξίζθνληαη ζε ηδηαηηέξσο επάισηε ζέζε· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη εγθιεκαηηθά δίθηπα επσθεινχληαη απφ ηελ έιιεηςε ζπλζεθψλ 

αζθαινχο εηζφδνπ ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ πξνζθχγσλ ζηελ ΔΔ, ηελ 

πεξηθεξεηαθή αζηάζεηα, ηηο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη απφ ηελ επάισηε ζέζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα μεθχγνπλ, γηα λα ηηο εθκεηαιιεπηνχλ 

κέζσ θπθισκάησλ ζσκαηεκπνξίαο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο πνπ πθίζηαληαη βία θαη είλαη ζχκαηα 
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ζσκαηεκπνξίαο θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν λα πξνζβιεζνχλ απφ ζεμνπαιηθά  

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε UNHCR έρεη θαηαγγείιεη πεξηζηαηηθά βίαο θαη θαθνπνίεζεο, 

ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζεμνπαιηθή βία, θαηά γπλαηθψλ θαη παηδηψλ 

πξνζθχγσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο, θαζψο θαη ζηα ππεξπιήξε θέληξα 

ππνδνρήο ηεο ΔΔ· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα πνπ αλαδεηνχλ θαηαθχγην ζηελ ΔΔ 

ζπρλά πξνζπαζνχλ λα μεθχγνπλ απφ θαζεζηψηα πνπ θαηαπηέδνπλ ηηο γπλαίθεο, δελ 

αλαγλσξίδνπλ ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, αλέρνληαη ηε βία θαηά ησλ 

γπλαηθψλ, ηελ θαθνπνίεζε θαη ηνπο παηδηθνχο, πξψηκνπο θαη αλαγθαζηηθνχο γάκνπο· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, πνιχ ζπρλά, ηα θέληξα ππνδνρήο δε δηαζέηνπλ θαηάιιεινπο 

ρψξνπο γηα ηηο κεηέξεο πνπ θηινμελνχληαη ζε απηά ηα θέληξα θαη πξέπεη λα θξνληίζνπλ 

ηα παηδηά ηνπο· ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε φηη  νη ππεξεζίεο λνκηθήο ζπλδξνκήο δελ 

παξέρνπλ επαξθή ζηήξημε γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ 

δεζκψλ· 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πιένλ βαζηθέο αλάγθεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο βίαο βάζεη 

θχινπ, δειαδή νη μερσξηζηέο ηνπαιέηεο, ληνπδηέξεο θαη ζπλζήθεο χπλνπ γηα ηηο 

γπλαίθεο, δελ ηθαλνπνηνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαη δηέιεπζεο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε· 

Κ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα θνξίηζηα πνπ μεθεχγνπλ απφ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο δηψμεηο 

δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα πέζνπλ ζχκαηα παηδηθνχ, πξψηκνπ θαη αλαγθαζηηθνχ 

γάκνπ, βηαζκνχ, ζεμνπαιηθήο θαη ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο θαη πνξλείαο· 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ρσξηζκφο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, αθφκα θαη φηαλ 

βξίζθνληαη ππφ θξάηεζε, εθζέηεη ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ζε κεγαιχηεξνπο 

θηλδχλνπο· 

ΚΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, αλ θαη απνηειεί βαζηθφ αλζξψπηλν 

δηθαίσκα, θαζπζηεξεί, ή αθφκε θαη παξαβηάδεηαη ζπζηεκαηηθά, θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά είλαη ηα πξψηα ζχκαηα ηεο άξλεζεο ή 

θαζπζηέξεζεο απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο ζπρλά αλαγθάδνληαη λα απνδερηνχλ ζέζεηο 

αδήισηεο εξγαζίαο ππφ εμεπηειηζηηθέο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ ζηε 

ρψξα εηζφδνπ· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Πιαηθφξκα Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ αλέδεημε ηελ αλάγθε 

αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, θαη ηελ αλάγθε επαξθνχο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 

πξνζθχγσλ, ησλ εθηνπηζκέλσλ γπλαηθψλ θαη ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηηο απνθάζεηο πνπ ηηο 

αθνξνχλ· 

ΚΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζηφρνο βηψζηκεο αλάπηπμεο αξηζ. 5 ζπλίζηαηαη ζηελ 

επίηεπμε ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ 

γπλαηθψλ έσο ην 2030· 
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1. πηζηεχεη φηη, γηα λα βειηησζεί ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

θνξηηζηψλ πξνζθχγσλ, πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ αζθαιείο θαη λφκηκεο δίνδνη πξνο ηελ 

ΔΔ γηα φζεο πξνζπαζνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηνλ πφιεκν θαη ηηο δηψμεηο θαη φηη ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ππφςε ην θχιν· ηνλίδεη, εηδηθφηεξα, φηη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα 

πξνγξάκκαηα επαλεγθαηάζηαζεο ηεο ΔΔ πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε· πηζηεχεη φηη ε 

λνκνζεζία θαη νη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε δελ πξέπεη λα 

εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ ηεο ΔΔ· επηζεκαίλεη φηη ην 

δηθαίσκα αζχινπ θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 18 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ·  

2. ππνγξακκίδεη ηελ επείγνπζα αλάγθε λα αλνίμνπλ άκεζα αζθαιείο θαη λφκηκεο δίνδνη 

γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ηα δίθηπα παξάλνκεο 

δηαθίλεζεο θαη λα απμεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ησλ γπλαηθψλ, ησλ παηδηψλ, ησλ 

ειηθησκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία λα αλαδεηνχλ θαηαθχγην ρσξίο λα 

δηαθηλδπλεχνπλ ηε δσή ηνπο· εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηνπο ζαλάηνπο, ηηο 

πεξηπηψζεηο βίαηεο απψζεζεο θαη ηηο ζνβαξέο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο ΔΔ· πηζηεχεη φηη πξέπεη λα ππάξμεη 

επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο κεηαμχ φισλ ησλ 28 θξαηψλ κειψλ θαη φρη κφλν κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ πξψηεο εηζφδνπ· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ έιιεηςε αιιειεγγχεο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ· 

3. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ νη γπλαίθεο πξφζθπγεο λα εγγξάθνληαη ρσξηζηά θαη λα 

εθνδηάδνληαη κε φια εθείλα ηα έγγξαθα πνπ εγγπψληαη ηελ αηνκηθή ηνπο αζθάιεηα, ηελ 

ειεπζεξία θπθινθνξίαο θαη ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πξψηεο αλάγθεο, ζχκθσλα κε 

ην αίηεκα ηεο UNHCR· 

4. ππνγξακκίδεη φηη νη επηηξνπέο ζπληνληζκνχ ή θάζε άιιε κνξθή εθπξνζψπεζεο ησλ 

πξνζθχγσλ, είηε ζε αζηηθέο είηε ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη ζηνπο θαηαπιηζκνχο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνρψλ επηζηξνθήο, ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο 

ηζφξξνπεο εθπξνζψπεζεο ησλ θχισλ, νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ν ζεβαζκφο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ θαη ησλ αηηνπζψλ 

άζπιν· 

5. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο φια ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

λα ππνγξάςνπλ θαη λα θπξψζνπλ ηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ (χκβαζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο)· 

6. θαιεί ηα θξάηε κέιε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔ, λα εγγπεζνχλ εμεηδηθεπκέλε παξνρή 

ζπκβνπιψλ θαη ςπρνθνηλσληθήο θξνληίδαο ζε γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί ηξαπκαηηθή 

βιάβε ιφγσ θχινπ, κε ηελ άκεζε ζπκκεηνρή εθπαηδεπκέλσλ θαη εηδηθεπκέλσλ 

γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα, ε νπνία ζα δηαηίζεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ· 

7. εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ γηα ηηο θαηαγγειίεο φηη γπλαίθεο θαη παηδηά 

αλαγθάδνληαη λα πξνζθέξνπλ ζεμνπαιηθέο ππεξεζίεο γηα ιφγνπο επηβίσζεο (survival 

sex) πξνθεηκέλνπ λα πιεξψζνπλ ηνπο παξάλνκνπο δηαθηλεηέο θαη λα ζπλερίζνπλ ην 

ηαμίδη ηνπο πξνο αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ ΔΔ· ππνγξακκίδεη εθ λένπ φηη νη αζθαιείο θαη 

λφκηκεο δίνδνη πξνο ηελ Δπξψπε έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

απνθπγή απηήο ηεο θαηάζηαζεο· 
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8. πξνηξέπεη ηελ ΔΔ λα ζπκπεξηιάβεη ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ θαηά ηε ζέζπηζε ελφο 

κεραληζκνχ θαηαγγειηψλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπεχζπλνπ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Frontex, θαη λα επηιεθζεί ησλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη απφ ηνλ Frontex, ηα θξάηε κέιε θαη αμησκαηνχρνπο 

ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Frontex, φπσο δεηήζεθε ζην ςήθηζκα ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή έθζεζε ηεο Δπξσπαίαο 

Γηακεζνιαβήηξηαο θαηφπηλ έξεπλαο ηδίαο πξσηνβνπιίαο OI/5/2012/BEH-MHZ ζρεηηθά 

κε ηνλ Frontex· 

9. δεηεί λα ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα ζηφρν γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο έληαμε ησλ 

γπλαηθψλ πξνζθχγσλ θαη ησλ αηηνπζψλ άζπιν, κέζσ ηεο θαηαπνιέκεζεο θάζε κνξθήο 

εθκεηάιιεπζεο, θαθνπνίεζεο, βίαο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ· 

10. ηνλίδεη φηη φιεο νη πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα κεηαλάζηεπζεο θαη παξνρήο αζχινπ ηεο ΔΔ 

ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ην θχιν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο· 

Η διάζηαζη ηος θύλος ζηην απόδοζη ηος καθεζηώηορ ηος ππόζθςγα 

11. δεηεί ηε ζέζπηζε λέαο, νινθιεξσκέλεο δέζκεο θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηα θχια 

γηα νιφθιεξε ηελ ΔΔ, ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο πνιηηηθήο 

κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ, ε νπνία ζα ιακβάλεη πιήξσο ππφςε ηηο θνηλσληθέο, 

πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο δίσμεο θαη ζα πεξηιακβάλεη κέηξα ππνδνρήο 

θαη έληαμεο· 

12. ππνγξακκίδεη φηη, αθφκα θαη ζε ρψξεο πνπ ζεσξνχληαη αζθαιείο, νη γπλαίθεο ελδέρεηαη 

λα ππνζηνχλ δίσμε ιφγσ θχινπ, ελψ ηα άηνκα ΛΟΑΓΜ ελδέρεηαη επίζεο λα ππνζηνχλ 

θαθνκεηαρείξηζε, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ λφκηκε αμίσζε γηα πξνζηαζία· θαιεί φια ηα 

θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ δηαδηθαζίεο αζχινπ θαη λα επηδηψμνπλ ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ κε 

πνιιαπιέο πεξηζσξηνπνηεκέλεο ηαπηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γπλαηθψλ 

ΛΟΑΓΜ· πξνηξέπεη φια ηα θξάηε κέιε λα θαηαπνιεκήζνπλ ηα επηδήκηα ζηεξεφηππα 

πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθψλ ΛΟΑΓΜ, θαη 

λα εθαξκφζνπλ πιήξσο ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο αηηήζεηο ηνπο γηα ρνξήγεζε αζχινπ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηα άηνκα LGBTQI ζε φια ηα θξάηε κέιε· 

ππνγξακκίδεη φηη ε βία θαηά αηφκσλ LGBTQI είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζε 

εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο· 

13. ππνγξακκίδεη φηη κνξθέο βίαο θαη δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ιφγσ θχινπ, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ν βηαζκφο θαη ε ζεμνπαιηθή βία, ν αθξσηεξηαζκφο 

ησλ γπλαηθείσλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ν αλαγθαζηηθφο γάκνο, ε ελδννηθνγελεηαθή βία, 

ηα επνλνκαδφκελα εγθιήκαηα ηηκήο θαη νη λνκηκνπνηεκέλεο απφ ην θξάηνο δηαθξίζεηο 

ιφγσ θχινπ, επηζχξνπλ δίσμε θαη πξέπεη λα ζπληζηνχλ ζνβαξνχο ιφγνπο γηα 

αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ ΔΔ, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο λέεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα θχια· 

14. 5. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα  ζπγθεληξψζεη ιεπηνκεξείο ζηαηηζηηθέο γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε θαη ηε δηεζλή πξνζηαζία κε ζθνπφ ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ 

θαηεγνξηψλ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ αλά θχιν, εηδηθά φζνλ αθνξά ηα ζηάδηα ηεο 
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δηαδηθαζίαο αζχινπ κεηά ηε ιήςε ηεο αξρηθήο απφθαζεο· 

 

15. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα εθπνλήζεη εξκελεπηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά 

κε ηνλ αθξσηεξηαζκφ ησλ γπλαηθείσλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ζηηο νπνίεο ζα 

ιακβάλνληαη πιήξσο ππφςε νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο γηα ηηο δηψμεηο ιφγσ θχινπ 

θαη ην επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα γηα ηνλ αθξσηεξηαζκφ ησλ γπλαηθείσλ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ ηεο UNHCR θαη ζα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ 

κειψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ επάισησλ αηηνπζψλ άζπιν θαη 

ζηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο· ηνλίδεη φηη νη γπλαίθεο πνπ επέδεζαλ απφ αθξσηεξηαζκφ 

ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ δπζθνιεχνληαη ελδερνκέλσο λα εθθξάζνπλ ην ηξαχκα πνπ 

ηνπο πξνμέλεζε απηή ε εκπεηξία· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ κέηξα γηα λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη θάζε κνξθή βίαο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αθξσηεξηαζκνχ ησλ γπλαηθείσλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ζα αλαγλσξίδεηαη σο κνξθή 

δίσμεο θαη φηη ηα ζχκαηα ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη 

απφ ηε χκβαζε ηνπ 1951 γηα ην θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 60 

ηεο χκβαζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (άξζξν 60)· 

16. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη δηαδηθαζίεο αζχινπ ζηα ζχλνξα ζα 

ζπλάδνπλ κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο UNHCR γηα ηε δηεζλή πξνζηαζία, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηε δίσμε ιφγσ θχινπ· 

17. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ιφγσ ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηάζηαζεο, λα εμεηάζεη ην 

ελδερφκελν αχμεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη δηεχξπλζεο ηεο εκβέιεηαο ησλ 

πξνγξακκάησλ «Γάθλε» θαη «Οδπζζέαο», θαη λα αμηνινγήζεη ηηο δπλαηφηεηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ ζηε  ζεκεξηλή θαηάζηαζε πιαίζην κε ζηφρν 

ηελ πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ· 

18. ζεκεηψλεη ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα θαηάξηηζε απφ ηελ ΔΔ θνηλνχ θαηαιφγνπ 

ησλ αζθαιψλ ρσξψλ θαηαγσγήο· δεηεί λα ιεθζνχλ φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ε πξνζέγγηζε απηή ζα ζπλάδεη κε ηελ αξρή ηεο κε επαλαπξνψζεζεο 

θαη φηη δελ ζα ππνλνκεπζνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ, ησλ παηδηψλ θαη άιισλ 

επάισησλ νκάδσλ· δεηεί λα εθαξκνζηεί ε δηαθνξνπνίεζε βάζεη ηνπ θχινπ· πηζηεχεη 

φηη ν θαηάινγνο ησλ αζθαιψλ ρσξψλ θαηαγσγήο δελ πξέπεη λα νδεγήζεη ζε ιηγφηεξν 

επλντθή δηαδηθαζηηθή κεηαρείξηζε ησλ γπλαηθψλ ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο αζχινπ 

βαζίδνληαη ζηνλ θφβν ή ζηελ εκπεηξία βίαο ιφγσ θχινπ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε απνθπγήο 

βεβηαζκέλσλ απνθάζεσλ πνπ δελ ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο - νχηε 

θαλ ηελ απεηιή ηνπ ζαλάηνπ - πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί βία 

ιφγσ θχινπ εάλ απνξξηθζεί ε αίηεζή ηνπο θαη αλαγθαζηνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα 

πξνέιεπζήο ηνπο·  

19. δεηεί λα πηνζεηεζνχλ πην αληηθεηκεληθέο θαη επαηζζεηνπνηεκέλεο σο πξνο ηε δηάζηαζε 

ηνπ θχινπ πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ζε φια ηα θξάηε κέιε, θαη 

λα αλαβαζκηζηεί ε θαηάξηηζε ησλ ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο κε ηελ ελζσκάησζε ζε απηήλ ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ· ππνγξακκίδεη φηη 

νη αμηνινγήζεηο ηεο αμηνπηζηίαο δελ κπνξνχλ πνηέ λα είλαη απφιπηα αθξηβείο θαη δελ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κνλαδηθή βάζε γηα αξλεηηθή απφθαζε επί αηηήζεσο 

ρνξήγεζεο αζχινπ· ζπληζηά, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ αζχινπ πνπ 

ππνβάιινληαη απφ γπλαίθεο, λα ιακβάλνληαη ππφςε πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά θαη 

ςπρνινγηθά πξνθίι ζηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ε 
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εθπαίδεπζε, νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, ν θφβνο, ε ληξνπή θαη/ή νη πνιηηηζκηθέο 

αληζφηεηεο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ· 

20. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αηηηνινγνχλ ηηο ζεηηθέο απνθάζεηο επί αηηήζεσλ ρνξήγεζεο 

αζχινπ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία πνπ 

δίλεηαη ζηε βία ιφγσ θχινπ θαη λα εμαζθαιίδνπλ δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε άζπιν, δπλάκεη ηεο χκβαζεο· 

21. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα δίλνπλ ζηηο γπλαίθεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία αζχινπ, ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηηο εηδηθέο ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη ζηηο 

αηηνχζεο άζπιν·  ππνγξακκίδεη φηη ην δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε 

αζχινπ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ζχδπγφ ηνπο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ θαη απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αξρήο ηεο κε 

επαλαπξνψζεζεο· παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ελεκεξψλνπλ φιεο ηηο γπλαίθεο 

ζρεηηθά κε ην δηθαίσκά ηνπο λα ππνβάιινπλ αλεμάξηεηε αίηεζε αζχινπ, δίλνληαο κε 

ηνλ ηξφπν απηφ ζηηο γπλαίθεο ηε δπλαηφηεηα λα δεηνχλ θαη λα δηαηεξνχλ ην θαζεζηψο 

ηνπ πξφζθπγα ή ηνπ αηηνχληνο άζπιν αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ ινηπψλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο· 

22. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφζνπλ πιήξσο ηελ νδεγία 2011/36/ΔΔ γηα ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

ηεο, θαη ηελ νδεγία 2012/29/ΔΔ γηα ηε ζέζπηζε ειάρηζησλ πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πξνζηαζία ζπκάησλ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο· 

23. πηζηεχεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη άκεζε παξέκβαζε ζε επίπεδν αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο 

θάζε θνξά πνπ ππάξρεη ππνςία έκθπιεο βίαο, δεδνκέλνπ ηνπ εμαηξεηηθά πςεινχ 

βαζκνχ  έθζεζεο ησλ επάισησλ αηφκσλ –φπσο νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά– ζε πνηθίιεο 

κνξθέο ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο βίαο ζε παξάλνκεο κεηαλαζηεπηηθέο νδνχο ζηηο 

νπνίεο δελ ηζρχεη θαλελφο είδνπο δηθαίσκα· 

24. ηνλίδεη φηη νη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα είλαη ηδηαίηεξα επάισηα ζηελ εθκεηάιιεπζε απφ 

ηνπο δηαθηλεηέο· δεηεί, σο εθ ηνχηνπ, απφ ηα θξάηε κέιε λα απμήζνπλ ηελ αζηπλνκηθή 

θαη δηθαζηηθή ζπλεξγαζία, κεηαμχ άιισλ κε ηελ Europol, ηνλ Frontex, ηελ Eurojust θαη 

ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν (EASO), κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο θαη ηεο εκπνξίαο 

κεηαλαζηψλ· 

25. ηνλίδεη ηελ θαίξηα ζεκαζία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο παηδηψλ θαη 

εμαξηψκελσλ αηφκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηε 

ρνξήγεζε αζχινπ, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ίζεο επθαηξίεο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο 

αζχινπ· 

Οι ανάγκερ ηων γςναικών ζηιρ διαδικαζίερ σοπήγηζηρ αζύλος 

26. πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα ελεκεξψλνπλ δεφλησο ηηο αηηνχζεο άζπιν γηα ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο θαη εηδηθφηεξα γηα ην δηθαίσκα λα δεηνχλ γπλαίθεο γηα ηε δηεμαγσγή 

ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηε δηεξκελεία, θαη λα έρνπλ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ρσξηζηά απφ 

νπνηνπζδήπνηε ηξίηνπο· παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα παξέρνπλ νινθιεξσκέλε θαη 

ππνρξεσηηθή θαηάξηηζε γηα ππεχζπλνπο ζπλεληεχμεσλ θαη δηεξκελείο ζε ζέκαηα 

ζεμνπαιηθήο βίαο, ςπρνινγηθνχ ηξαχκαηνο θαη αλάκλεζεο· πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε 
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λα εγγπεζνχλ ηνλ ζεβαζκφ ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ· 

27. ζεκεηψλεη κε αλεζπρία φηη πνιινί εξγαδφκελνη ζε ππνζέζεηο αζχινπ ζηελ ΔΔ δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηνλ αθξσηεξηαζκφ ησλ γπλαηθείσλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ· θαιεί ηα 

θξάηε κέιε λα ζπλεξγαζηνχλ ζε εζληθφ επίπεδν κε ηηο αξρέο ρνξήγεζεο αζχινπ γηα ηελ 

θαζηέξσζε θαιχηεξσλ δηαδηθαζηψλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζηήξημεο θαη ζπλδξνκήο ζε 

γπλαίθεο θαη θνξίηζηα πνπ έρνπλ ππνζηεί ή θηλδπλεχνπλ λα ππνζηνχλ αθξσηεξηαζκφ 

ησλ γπλαηθείσλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ· 

28. πξνηξέπεη φια ηα θξάηε κέιε λα παξέρνπλ επηθαηξνπνηεκέλεο θαη πξνζηηέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία αζχινπ θαη ηα εηδηθά δηθαηψκαηα ησλ αηηνπζψλ 

άζπιν· 

29. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εγγπεζνχλ πιήξε πξφζβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο θαη ζηα δηθαηψκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζεμνπαιηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο 

πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζε αζθαιείο ακβιψζεηο, θαη λα 

δηαζέζνπλ επεηγφλησο πξφζζεηνπο πφξνπο ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο· 

30. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εγγπεζνχλ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ γπλαηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζε θαηαπιηζκνχο 

πξνζθχγσλ, ζηνπο ζπλνξηαθνχο ειέγρνπο θαη θπζηθά κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ΔΔ· 

31. πξνηξέπεη φια ηα θξάηε κέιε λα ππνγξάςνπλ θαη λα θπξψζνπλ ηε χκβαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο 

θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο (χκβαζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο) 

θαη λα εθαξκφζνπλ ην άξζξν 59 απηήο, φπνπ δειψλεηαη ξεηά φηη ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε πξέπεη λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα αλαζηέιινπλ δηαδηθαζίεο 

απέιαζεο θαη/ή λα ρνξεγνχλ απηφλνκε άδεηα δηακνλήο, ζε πεξίπησζε δηάιπζεο γάκνπ, 

ζηηο κεηαλάζηξηεο ησλ νπνίσλ ην θαζεζηψο δηακνλήο εμαξηάηαη απφ ηνλ ζχδπγφ ηνπο· 

32. δεηεί λα ρνξεγείηαη ζηηο αηηνχζεο άζπιν αλεμάξηεην λνκηθφ θαζεζηψο απφ εθείλν ηνπ 

ζπδχγνπ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εθκεηάιιεπζε, λα απμεζεί ε αλεμαξηεζία 

ηνπο θαη λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε ηζφηεηα· 

33. ηνλίδεη αθελφο φηη νη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα πξφζθπγεο ρσξίο επίζεκα έγγξαθα 

πξέπεη λα έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηα βαζηθά ζεκειηψδε δηθαηψκαηά ηνπο, θαη 

αθεηέξνπ φηη πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαλάιηα γηα λφκηκε κεηαλάζηεπζε· 

34. ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν νη δηαδηθαζίεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο λα εθρσξνχλ 

αηνκηθά δηθαηψκαηα ζηηο γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα πνπ πεγαίλνπλ λα ζπλαληήζνπλ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο ζηελ ΔΔ, ψζηε λα κελ πξέπεη λα εμαξηψληαη απφ κηα πηζαλφλ βάλαπζε 

ζρέζε κε ην άξξελ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ 

πγεία, ηελ εθπαίδεπζε ή ηελ εξγαζία· 

35. θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηε ρξήζε ζεμνπαιηθήο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ σο πνιεκηθήο 

ηαθηηθήο· ζεσξεί φηη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο κεηαλάζηξηεο γπλαίθεο θαη 

θνξίηζηα πνπ θαθνπνηνχληαη ζε ζπγθξνχζεηο, δηαζθαιίδνληαο ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε 

ηαηξηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε· 

36. επηθξνηεί ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο κνλάδαο θαηάξηηζεο γηα ην θχιν, ηελ ηαπηφηεηα 
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θχινπ θαη ηνλ γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ, απφ ηελ EASO· δεηεί λα εζσκαησζεί 

πιήξσο ζην έξγν ηεο EASO ε ζπλεθηίκεζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο πνιηηηθέο ηεο 

ΔΔ θαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κέζσ ζεκείσλ επαθήο γηα ζέκαηα 

θχινπ θαη κέζσ επίζεκσλ ζπλδέζκσλ κε ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Ηζφηεηα 

ησλ Φχισλ (EIGE)· δεηεί ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ρψξα θαηαγσγήο, 

ζηηο νπνίεο ζα πεξηιακβάλνληαη ε θαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ, ηφζν ζε λνκηθή φζν θαη ζε 

πξαγκαηηθή βάζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δίσμε ησλ 

γπλαηθψλ, ή ηελ απεηιή απηήο, απφ κε θξαηηθνχο παξάγνληεο· 

37. ζπληζηά ηελ πηνζέηεζε πξννξαηηθήο ζηάζεο εθ κέξνπο ησλ ππαιιήισλ, ηδίσο απέλαληη 

ζηηο γπλαίθεο απφ ην Αθγαληζηάλ ην Ηξάθ, θαη ηε νκαιία, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

αηηεκάησλ αζχινπ πνπ ππνβάιινπλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ γεγνλφηνο φηη 

δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα ππνζηνχλ ζεμνπαιηθή βία ή βία ιφγσ θχινπ φηαλ 

επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο· 

38. πξνηξέπεη φια ηα θξάηε κέιε λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Γνπβιίλνπ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ησλ νηθνγελεηψλ λα παξακέλνπλ ελσκέλεο 

θαη λα εμεηάδνληαη ηα νηθεία αηηήκαηα αζχινπ απφ ηηο ίδηεο αξρέο· 

Υποδοσή και κπάηηζη  

39. δεηεί λα ζηακαηήζεη ε θξάηεζε παηδηψλ ζηελ ΔΔ, θαη νη γνλείο λα είλαη ζε ζέζε λα 

δνπλ κε ηα παηδηά ηνπο ζε θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο εγθαηαζηάζεηο ελ αλακνλή 

απνθάζεσλ γηα ηελ παξνρή αζχινπ· 

40. ππνγξακκίδεη φηη ε θξάηεζε αηηνχλησλ άζπιν πξέπεη λα απνθεχγεηαη, φηη κπνξεί λα 

εθαξκφδεηαη κφλν φηαλ εμππεξεηεί ζεκηηφ ζθνπφ θαη εθφζνλ έρεη θξηζεί αλαγθαία θαη 

αλαινγηθή ζε θάζε κεκνλσκέλε πεξίπησζε, θαη δελ δηθαηνινγείηαη κε θαλέλα ηξφπν 

ζηελ πεξίπησζε αηφκσλ θάησ ησλ 18 εηψλ· θξνλεί φηη ν ζεβαζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο 

αίηεζεο αζχινπ ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία αλνηθηψλ θαη αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ 

ππνδνρήο γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζθαινχο θαη 

αμηνπξεπνχο κεηαρείξηζεο ζε πιαίζην ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· ηνλίδεη 

φηη είλαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πέξαλ ηεο θξάηεζεο, νη 

νπνίεο λα πεξηιακβάλνπλ ζπκκεηνρηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

επάισησλ νκάδσλ· 

41. ππνγξακκίδεη φηη πνιιέο αηηνχζεο άζπιν θαη γπλαίθεο πξφζθπγεο είλαη ζχκαηα 

αθξαίσλ πξάμεσλ βίαο θαη φηη ε θξάηεζε ελδέρεηαη ηα επηδεηλψζεη ηα ςπρνινγηθά 

ηξαχκαηά ηνπο· ππνγξακκίδεη φηη ε θξάηεζε αηηνπζψλ άζπιν κφλν γηα ιφγνπο 

δηνηθεηηθήο δηεπθφιπλζεο ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ειεπζεξία, φπσο 

θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ· δεηεί 

λα ηεζεί άκεζν ηέινο, ζε φια ηα θξάηε κέιε, ζηελ θξάηεζε παηδηψλ, εγθχσλ θαη ησλ 

ζειαδνπζψλ θαζψο θαη ζπκάησλ βηαζκνχ, ζεμνπαιηθήο βίαο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ 

θαη λα παξαζρεζεί θαηάιιειε ςπρνινγηθή ζηήξημε· 

42. πξνηξέπεη φια ηα θξάηε κέιε λα κεηψζνπλ ηε κέγηζηε δηάξθεηα θξάηεζεο πξηλ απφ ηελ 

απνκάθξπλζε θάησ απφ ην φξην πνπ ζεζπίδεη ε νδεγία γηα ηελ επηζηξνθή· ζεσξεί φηη ε 

παξαηεηακέλε θξάηεζε έρεη δπζαλάινγα δπζκελείο επηπηψζεηο ζηηο επάισηεο νκάδεο· 

43. δεηεί λα παξέρνληαη θαηάιιειεο ηαηξηθέο ζπκβνπιέο θαη ζηήξημε ζε αηηνχζεο άζπιν 
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πνπ ηεινχλ ππφ θξάηεζε θαη έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πξνέθπςε εγθπκνζχλε, θαη λα ηνπο παξέρεηαη επίζεο ε 

αλαγθαία ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ζηήξημε θαη λνκηθή ζπλδξνκή· 

απαηηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ άκεζα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηνχλ αζθαιείο, αλζξψπηλεο θαη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ππνδνρήο, δηέιεπζεο 

θαη θξάηεζεο, κε μερσξηζηά θαηαιχκαηα θαη ρψξνπο πγηεηλήο γηα γπλαίθεο θαη 

νηθνγέλεηεο· επηζεκαίλεη φηη ε παξνρή θαηάιιεισλ βαζηθψλ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο 

ζε φιεο ηηο γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα πξέπεη λα απνηειεί θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ζην 

πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ βνήζεηαο· 

44. ηνλίδεη φηη κε ηελ άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ ζηε δηαρείξηζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ δηαλνκήο ηξνθίκσλ θαη κε εδψδηκσλ πξντφλησλ εμαζθαιίδεηαη ε 

δηαλνκή θαη ν έιεγρφο ηνπο απεπζείαο απφ ηηο γπλαίθεο κέιε λνηθνθπξηψλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ πξντφλησλ απηψλ· 

45. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα παξέρνπλ θέληξα γηα ηελ ππνδνρή ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν ηα νπνία ζα δηαζέηνπλ θαηάιιεινπο ρψξνπο γηα 

ηε ζπληήξεζε θαη ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο· 

46. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ ή λα εληζρχζνπλ κεραληζκνχο ειέγρνπ ζηα 

αζθπθηηθά γεκάηα θέληξα ππνδνρήο ζηελ ΔΔ ζηα νπνία δελ ηζρχνπλ απαξαηηήησο νη 

ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έκθπιεο βίαο, πξνθεηκέλνπ νη γπλαίθεο 

θαη ηα παηδηά λα κελ ζπλερίζνπλ λα παξελνρινχληαη θαη ζηε ρψξα άθημεο· 

47. ηνλίδεη φηη νη αλάγθεο επάισησλ αηφκσλ φπσο νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί βία θαη ηα 

θνξίηζηα, ηδίσο ηα αζπλφδεπηα, πξέπεη λα ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα θαηά ηηο 

δηαδηθαζίεο ππνδνρήο· 

48. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζθέξεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαηάιιειε 

λνκηθή ζπλδξνκή ζηηο γπλαίθεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξέρεηαη πνιχηηκε ζηήξημε φζνλ 

αθνξά ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αλαδήηεζε κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο· 

49. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ 

αλαγθαζηηθψλ γάκσλ, ηνπο νπνίνπο ππνρξεψλνληαη λα ζπλάςνπλ νη γπλαίθεο θαη ηα 

θνξίηζηα φηαλ απνθηήζνπλ θαζεζηψο πξφζθπγα, απφ άλδξεο πνπ ειπίδνπλ λα 

εμαζθαιίζνπλ αζθαιή πξφζβαζε γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο, ηελ νπνία, δηαθνξεηηθά, δελ 

ζα δηθαηνχληαλ· 

50. ππνγξακκίδεη ηελ επείγνπζα αλάγθε γηα αλεμάξηεηε δηεξεχλεζε φισλ ησλ 

θαηαγγειηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο θαη βίαο ιφγσ θχινπ ζε ρψξνπο θξάηεζεο κεηαλαζηψλ ή ζηα ζχλνξα θαη 

γηα ρνξήγεζε πξφζβαζεο ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ζηηο θαηάιιειεο νξγαλψζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ· 

51. θξνλεί φηη, θαηά ηελ θξάηεζε ησλ αηηνπζψλ άζπιν, απαηηνχληαη εγθαηαζηάζεηο θαη 

πιηθά γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ πγηεηλήο ησλ γπλαηθψλ, φηη πξέπεη λα 

πξνσζείηαη ε ρξήζε γπλαηθψλ θξνπξψλ θαη θπιάθσλ θαη φηη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ 

εξγάδεηαη κε γπλαίθεο θξαηνχκελεο πξέπεη λα ιακβάλεη θαηάξηηζε ζρεηηθά κε εηδηθέο 

αλάγθεο βάζεη θχινπ θαη κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ· 
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52. πηζηεχεη φηη πξέπεη λα παξέρνληαη άκεζε πξνζηαζία, ζηήξημε θαη ζπκβνπιέο ζηηο 

αηηνχζεο άζπιν πνπ ηεινχλ ππφ θξάηεζε θαη θαηαγγέιινπλ θαθνκεηαρείξηζε, ελψ νη 

θαηαγγειίεο ηνπο πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ αξκφδηεο θαη αλεμάξηεηεο αξρέο κε πιήξε 

ζεβαζκφ ηεο αξρήο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη γπλαίθεο 

θξαηνχληαη καδί κε ηνλ ζχδπγν/ζχληξνθν ή άιινπο ζπγγελείο· θξνλεί φηη ηα κέηξα 

πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνπλ εηδηθά ππφςε ηνλ θίλδπλν αληεθδίθεζεο· 

53. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη κε νξγαλψζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζηεί ε δεηλή ζέζε ησλ πξνζθχγσλ πνπ επηβηψλνπλ ζε 

απηνζρέδηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, θαη ηδίσο ησλ επάισησλ γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ· 

Κοινωνική ένηαξη και ενζωμάηωζη 

54. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ εηδηθά κέηξα γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ θαη ησλ 

αηηνπζψλ άζπιν, φπσο κεηαμχ άιισλ καζήκαηα γιψζζαο, πξνγξάκκαηα 

αιθαβεηηζκνχ, δηα βίνπ κάζεζε θαη θαηάξηηζε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη 

ηηο ηνπηθέο αξρέο λα εγγπεζνχλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ησλ θνξηηζηψλ πξνζθχγσλ ζηε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο άηππεο θαη ηεο κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο αληαιιαγήο γηα ηελ έληαμε θαη ηε ρεηξαθέηεζε ησλ 

λέσλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ· ππνγξακκίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπξπλζεί ε 

πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηηο γπλαίθεο πξφζθπγεο· δεηεί ηελ 

θαζηέξσζε άξηησλ θαη δηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε πξνζφλησλ πνπ 

έρνπλ απνθηεζεί ζε άιιεο ρψξεο· 

55. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζέζνπλ ρξεκαηνδφηεζε θαη άιινπο 

πφξνπο ζε νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ζε νξγαλψζεηο αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ πνπ παξέρνπλ βνήζεηα, πξνσζνχλ ηελ έληαμε θαη παξαθνινπζνχλ ηελ 

θαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ ΔΔ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θξαγκψλ θαη ησλ αδπλακηψλ πνπ βηψλνπλ νη γπλαίθεο θαη ηα 

θνξίηζηα· 

56. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα εγγπψληαη ζηηο γπλαίθεο πξφζθπγεο πνπ 

θαηείραλ εγεηηθέο ζέζεηο θαη δηψθνληαη ζηε ρψξα ηνπο ηελ αζθαιή ζπλέρηζε ησλ 

πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ ΔΔ· 

57. ππνγξακκίδεη ηελ θξίζηκε ζεκαζία πνπ έρεη ε παξνρή πξνζηηψλ θαη πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο παηδηψλ θαη άιισλ εμαξηψκελσλ αηφκσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζέζεο ησλ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν· 

58. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά 

Σακεία θαζψο θαη ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζήζνπλ ηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ· 

59. δεηεί ηαρχηεξεο θαη πην απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη ηε 

ζπιινγή αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ αλά θχιν ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο πξφζβαζεο ζε λνκηθή 
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ζπλδξνκή ζηηο ππνζέζεηο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο· 

60. πηζηεχεη φηη ε ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ ζεηηθψλ απνθάζεσλ ρνξήγεζεο αζχινπ ζα 

δεκηνπξγνχζε πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα απαζρφιεζε, έληαμε θαη νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε· 

61. ηνλίδεη φηη πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη απφ ηηο ρψξεο ππνδνρήο πιήξεο πξφζβαζε ζην 

δηθαίσκα ζε δσξεάλ δεκφζηα πνηνηηθή εθπαίδεπζε, ζε ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία θαη ηα 

δηθαηψκαηα, ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ θαη ζε ζηέγαζε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ πξνζθχγσλ· επηζεκαίλεη φηη νη πνιηηηθέο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ έληαμε· 

62. δεηεί ηε ζέζπηζε νινθιεξσκέλσλ θαη επαξθψο ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αθάιππησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ αλαγθψλ 

πγείαο ησλ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ςπρνθνηλσληθψλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε πεξηπηψζεηο ςπρηθψλ 

ηξαπκάησλ· 

63. ηνλίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ζεηηθφ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα ελαιιαθηηθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια φπσο νη αιιειαζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί ζηελ νηθνλνκηθή ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ 

θαη ζηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ· 

64. ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ 

αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ νξγαλψζεσλ βάζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν θνηλφηεηαο 

θαη ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ πξνζθχγσλ ζηελ εθπξνζψπεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

γπλαηθψλ πξνζθχγσλ θαη ησλ αηηνπζψλ άζπιν ζηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο· 

65. πηζηεχεη φηη νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο δηαδξακαηίδνπλ δσηηθφ ξφιν ζηελ 

έληαμε ησλ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ θαη ησλ αηηνπζψλ άζπιν, θαη ηδίσο ζηελ έληαμή ηνπο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο· ελζαξξχλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αξρέο λα εληζρχζνπλ ηνλ δηάινγν 

θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ θαη απηνρζφλσλ γπλαηθψλ· 

° 

° ° 

66. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή θαη ζηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Σν 2014, ην 50% ησλ πξνζθχγσλ αλά ηνλ θφζκν ήηαλ γπλαίθεο θαη θνξίηζηα.
1
 Ηζηνξηθά, νη 

δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη νη εζληθέο πνιηηηθέο αζχινπ είραλ ηελ ηάζε λα παξαβιέπνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε ησλ γπλαηθψλ πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε αζχινπ θαη ηελ έληνλε δηάζηαζε 

ηνπ θχινπ πνπ ελππάξρεη ζηηο πξνζθπγηθέο θαηαζηάζεηο. Σα ζπζηήκαηα αζχινπ έρνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ πξνζεγγηζζεί απφ αλδξηθή ζθνπηά. Παξά ηε δεκηνπξγία ηνπ θνηλνχ 

επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ (ΚΔΑ), ε λνκνζεζία, ε πνιηηηθή θαη νη πξαθηηθέο 

ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

παξαηεξνχληαη αηζζεηέο δηαθνξέο ζηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζηηο γπλαίθεο πνπ δεηνχλ 

άζπιν ζηελ ΔΔ.  

 

Ζ θαηάξηηζε νξζψλ ζηαηηζηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δεκνγξαθηθή πνιπκνξθία ησλ πξνζθχγσλ 

πνπ πξνζπαζνχλ λα θηάζνπλ ζηελ Δπξψπε είλαη απφ ηε θχζε ηεο δχζθνιε. Χζηφζν, φιεο νη 

ζεκεξηλέο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ζηελ ΔΔ θαηαθζάλνπλ πεξηζζφηεξνη άλδξεο ρσξίο 

νηθνγέλεηα, αλαδεηψληαο δηεζλή πξνζηαζία, απ’ φ,ηη γπλαίθεο θαη παηδηά. Απηφ νθείιεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο, ιφγσ θχινπ, ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ πξφζβαζε ζε πξνζηαζία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Οη 

παξαδνζηαθνί άληζνη ηξφπνη θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο ζπλεπάγνληαη φηη νη γπλαίθεο ζπρλά 

κέλνπλ πίζσ γηα λα θξνληίζνπλ ηα παηδηά θαη ηα ειηθησκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Πνιιέο 

δελ δηαζέηνπλ θαλ ηελ αλεμαξηεζία - ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν - γηα 

λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο.  

 

Οη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα ηνπο είλαη επάισηεο ζε 

φια ηα ζηάδηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο: ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο, δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ. Δθηφο 

απφ βαζηθή αηηία γηα ηελ απφθαζε πνιιψλ γπλαηθψλ λα θχγνπλ, ε βία ιφγσ θχινπ απνηειεί 

θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεηαθηλήζεψλ ηνπο πξνο ηελ ΔΔ αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ.  

 

Η διάζηαζη ηος θύλος ζηην απόδοζη ηος καθεζηώηορ ηος ππόζθςγα  

 

Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ήηαλ ην πξψην δηεζλέο ζεζκηθφ φξγαλν 

πνπ αλαγλψξηζε ηελ αλάγθε γηα εξκελεία ηεο χκβαζεο γηα ηνπο Πξφζθπγεο ππφ ην πξίζκα 

ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, ζε ςήθηζκα ηεο 13εο Απξηιίνπ 1984
2
 ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα είρε 

αληαλάθιαζε ζηα επφκελα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο. Πνιιά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ 

εθδψζεη ηηο δηθέο ηνπο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα θχια νη νπνίεο φκσο δελ έρνπλ 

δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ήηαλ κφλν ελ κέξεη θαη αλνκνηφκνξθα απνηειεζκαηηθέο. 

 

Έρεη αλαγλσξηζηεί επξέσο φηη νη πξάμεηο βίαο εηο βάξνο γπλαηθψλ πνπ αλαδεηνχλ άζπιν 

δηαπξάηηνληαη ζπρλά απφ κε θξαηηθνχο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπγγελψλ. Οη δηψμεηο 

αζθνχληαη φηαλ ην θξάηνο δελ είλαη ηθαλφ ή πξφζπκν λα παξάζρεη πξνζηαζία ζηηο γπλαίθεο 

ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Καηά ζπλέπεηα, νη δηψμεηο πξέπεη λα ζεσξνχληαη ηφζν θάζεηεο φζν 

                                                 
1
 “World at war. UNHCR Global Trends. Forced displacements in 2014”, 

http://unhcr.org/556725e69.html 
2
 Φήθηζκα ηνπ ΔΚ, ηεο 13εο Απξηιίνπ 1984, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο, ε νπνία 

αθνξά ην θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ, ΔΔ C 127 ηεο 14.5.1984, ζ. 137. 

 

http://unhcr.org/556725e69.html
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θαη νξηδφληηεο σο πξνο ηε δηάζηαζή ηνπο, εηδηθά ζην πιαίζην ησλ αηηήζεσλ γηα ιφγνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην θχιν.  

 

Πνιιά θξάηε κέιε δελ έρνπλ αθφκε ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ 

θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο (χκβαζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο). ηελ ελ ιφγσ χκβαζε 

δεηείηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε λα εξκελεχνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ νξίδνληαη ζηε 

χκβαζε γηα ηνπο Πξφζθπγεο ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ θαη λα παξέρνπλ 

ζπλζήθεο ππνδνρήο, ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη δηαδηθαζίεο αζχινπ κε γλψκνλα ην θχιν.  

Ζ πνηφηεηα θαη ν ηξφπνο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

αληίθηππν γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο. Οη γπλαίθεο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα δηαζέηνπλ 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηβεβαίσζε ελφο ηζρπξηζκνχ. Απηφ νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο φπσο ε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζέζε ηνπο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, 

θαζψο θαη ε θχζε ηεο δίσμεο ηελ νπνία έρνπλ ππνζηεί ή θνβνχληαη φηη ζα ππνζηνχλ. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ε πξνθνξηθή καξηπξία είλαη ζπλήζσο πην ζεκαληηθή ζηηο αηηήζεηο αζχινπ ησλ 

γπλαηθψλ, ηδίσο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο.  

 

Οη γπλαίθεο πνπ έρνπλ βηψζεη ηξαπκαηηθά γεγνλφηα ελδέρεηαη λα είλαη απξφζπκεο ή λα 

ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα απνθαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Οξηζκέλεο ΜΚΟ έρνπλ 

αλαθέξεη κηα λννηξνπία δπζπηζηίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ αξκνδίσλ ιήςεο απνθάζεσλ, νη 

νπνίνη αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ πνιπζχλζεην ραξαθηήξα ηεο αλάκλεζεο γεγνλφησλ 

βίαο θαη ςπρνινγηθνχ ηξαπκαηηζκνχ, θαη επηβαξχλνπλ ππεξβνιηθά ηηο αηηνχζεο άζπιν νη 

νπνίεο δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

 

Ο πξνηεηλφκελνο θαλνληζκφο γηα θαηάξηηζε απφ ηελ ΔΔ ελφο θνηλνχ θαηαιφγνπ ησλ 

αζθαιψλ ρσξψλ θαηαγσγήο
1
  εγείξεη ζεκαληηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ 

γπλαηθψλ πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε αζχινπ ζηελ ΔΔ. Δάλ εγθξηζεί, ε Δπηηξνπή ζα θιεζεί λα 

δηαζθαιίζεη φηη νη αιιαγέο απηέο ζα ιακβάλνπλ πιήξσο ππφςε ηελ θαηάζηαζε ησλ 

γπλαηθψλ, ησλ αηφκσλ ΛΟΑΓΜ θαη άιισλ επάισησλ νκάδσλ, πξνβιέπνληαο φπνπ 

ρξεηάδεηαη εηδηθέο παξεθθιίζεηο. Κακία ρψξα δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη πξαγκαηηθά 

«αζθαιήο» γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα φηαλ ε βία ιφγσ θχινπ απνηειεί παγθφζκην θαη 

ελδεκηθφ πξφβιεκα. Απηφ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ξεηά ζε θάζε λέν θαλνληζκφ θαη πξέπεη 

λα εθαξκφδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε βάζεη ηνπ θχινπ. 

 

Δίλαη αλάγθε λα ζεζπηζηεί κηα λέα, νινθιεξσκέλε δέζκε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηα 

θχια ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο πνιηηηθήο 

κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ.  

 

Οι ανάγκερ ηυν γςναικών ζηιρ διαδικαζίερ αζύλος 

 

Οη γπλαίθεο πνπ δεηνχλ άζπιν πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε λνκηθέο ζπκβνπιέο πςειήο 

πνηφηεηαο ην ηαρχηεξν δπλαηφ. Σν ςπρνινγηθφ ηξαχκα, ε ληξνπή θαη ν ζηηγκαηηζκφο πνπ 

βηψλνπλ πνιιέο γπλαίθεο σο απνηέιεζκα ηεο βίαο κπνξεί λα δπζρεξάλεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

λνκηθψλ εθπξνζψπσλ λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε νη 

γπλαίθεο λα αηζζάλνληαη φηη κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ απζηεξά πξνζσπηθέο ιεπηνκέξεηεο 

ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπο.  

 

                                                 
1
 COM (2015)452 ηειηθφ, 9 επηεκβξίνπ 2015. 
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Οη αηηήζεηο αζχινπ γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν είλαη ζπρλά πεξίπινθεο, κε 

απνηέιεζκα λα απαηηνχλ πξφζζεηε λνκηθή εξγαζία. ε πνιιά θξάηε κέιε, νη δαπάλεο γηα 

ππεξεζίεο λνκηθήο ζπλδξνκήο έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκάησλ ιηηφηεηαο. Ζ έιιεηςε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ελδερνκέλσο δελ ελζαξξχλεη 

ηνπο λνκηθνχο εθπξνζψπνπο λα αζθνχλ πξνζθπγέο ζε πεξίπινθεο ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην θχιν, κε απνηέιεζκα πνιιέο γπλαίθεο πνπ δεηνχλ άζπιν λα κελ έρνπλ άιιε επηινγή 

απφ ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ρσξίο λνκηθή εθπξνζψπεζε.  

 

Μηα εζθαικέλε απφθαζε κπνξεί λα έρεη κε αλαζηξέςηκα ηξαγηθά απνηειέζκαηα. Ζ λνκηθή 

ζπλδξνκή απνηειεί, ζπλεπψο, δσηηθφ κέηξν πξνζηαζίαο θαηά ησλ εζθαικέλσλ απνθάζεσλ. 

Ο Οξγαληζκφο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ έρεη επίζεο επηζεκάλεη ηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη αηηνχληεο άζπιν φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε απνηειεζκαηηθά έλδηθα 

κέζα.
1
 Ζ απνπζία λνκηθήο ζπλδξνκήο ζπλεπάγεηαη επίζεο φηη αλαγλσξηζκέλνη πξφζθπγεο 

ζπρλά δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο γηα επαλέλσζε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο.  

 

Οη γπλαίθεο έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο θαη ηαπηνπνίεζεο 

(screening) θαη ζπλέληεπμεο θαη ηα πξφηππα ζπλερίδνπλ λα πνηθίινπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, ηα θξάηε κέιε πξέπεη, έζησ: 

 

 λα εγγπψληαη θαη λα γλσζηνπνηνχλ ην δηθαίσκα ησλ αηηνπζψλ άζπιν λα δεηνχλ 

γπλαίθεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηε δηεξκελεία· 

 λα παξέρνπλ νινθιεξσκέλε θαη ππνρξεσηηθή θαηάξηηζε γηα ππεχζπλνπο 

ζπλεληεχμεσλ θαη δηεξκελείο ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο βίαο, ςπρνινγηθνχ ηξαχκαηνο 

θαη αλάκλεζεο· 

 λα παξέρνπλ εηδηθή γηα ςπρηθά ηξαχκαηα ςπρνινγηθή ππνζηήξημε γηα γπλαίθεο πνπ 

έρνπλ ππνζηεί βία ιφγσ θχινπ· 

 λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία αζχινπ, θαη ηα εηδηθά δηθαηψκαηα 

ησλ γπλαηθψλ πνπ δεηνχλ άζπιν· 

 λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θξνληίδαο παηδηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο 

θαη ηαπηνπνίεζεο θαη ζηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ αζχινπ· 

 λα ελεκεξψλνπλ ηηο γπλαίθεο γηα ην δηθαίσκά ηνπο λα ππνβάιινπλ ρσξηζηή αίηεζε 

αζχινπ. 

 

Απαηηείηαη πεξηζζφηεξν ζπληνληζκέλε θαηάξηηζε γηα φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο νη νπνίνη 

κπνξεί λα έιζνπλ ζε επαθή κε γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί αθξσηεξηαζκφ ησλ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε πθηζηάκελεο πξσηνβνπιίεο φπσο 

ε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα γλψζεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ.
2
  

 

Συμαηεμποπία, παπάνομη διακίνηζη και ζεξοςαλική βία  

 

Οη αλαγθαζηηθνί εθηνπηζκνί έρνπλ ζπρλά σο επαθφινπζν ηελ εθκεηάιιεπζε θαη δίσμε ιφγσ 

θχινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζσκαηεκπνξίαο γηα ζθνπνχο ζεμνπαιηθήο ή εξγαζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο. Οη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα πνπ μεθεχγνπλ απφ ηηο ζπγθξνχζεηο δηαηξέρνπλ 

απμεκέλν θίλδπλν λα πέζνπλ ζχκαηα παηδηθνχ, πξφσξνπ θαη αλαγθαζηηθνχ γάκνπ. Τπάξρνπλ 

                                                 
1
 Οξγαληζκφο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, «Access to effective remedies: The asylum-seeker perspective» 

(«Πξφζβαζε ζε απνηειεζκαηηθά έλδηθα κέζα: απφ ηε ζθνπηά ησλ αηηνχλησλ άζπιν»), Θεκαηηθή έθζεζε, 2011. 
2
 www.uefgm.org 

http://www.uefgm.org/
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επίζεο ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε παξνρή ζεμνπαιηθψλ ππεξεζηψλ γηα ιφγνπο 

επηβίσζεο (survival sex) έρεη εμειηρζεί ζε κέζν πιεξσκήο αδίζηαθησλ δηαθηλεηψλ ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο. 

 

Ζ ζεμνπαιηθή βία ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο ζηξαηεγηθή κε ζηφρν ηε ζηέξεζε απφ γπλαίθεο 

θαη θνξίηζηα ησλ βαζηθψλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο θαηφπηλ εμαλαγθαζκνχ θαζψο θαη εγθπκνζχλεο κηθξψλ 

θνξηηζηψλ. Πάλσ απφ ην έλα ηξίην ησλ ζαλάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηξφηεηα ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαηαγξάθνληαη ζε πεξηβάιινληα θξίζεο, φπσο ηα ζηξαηφπεδα 

πξνζθχγσλ. Απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αδπλακία πξφζβαζεο ζηε βαζηθή 

επείγνπζα καηεπηηθή πεξίζαιςε θαη ζηελ έιιεηςε θαηεξηηζκέλνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Ζ αλεπάξθεηα ή ε απνπζία ζεμνπαιηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

εθζέηεη εθαηνκκχξηα γπλαίθεο θαη παηδηά ζε πεξηηηνχο θηλδχλνπο αζζελεηψλ θαη ζαλάηνπ.  

 

Ζ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα εγγπεζνχλ πιήξε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηα 

δηθαηψκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζεμνπαιηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζε αζθαιείο ακβιψζεηο. Πξέπεη επεηγφλησο λα 

δηαηεζνχλ πξφζζεηνη πφξνη.  

 

Σα πξνβιήκαηα ηεο ζσκαηεκπνξίαο θαη ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο είλαη πνιιέο θνξέο 

ζπλαθή θαη αιιειέλδεηα. Χζηφζν, πξφθεηηαη γηα δχν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο εγείξνπλ 

δηαθνξεηηθέο λνκηθέο ππνρξεψζεηο. Ζ ζσκαηεκπνξία εκπεξηέρεη πάληνηε εμαλαγθαζκφ θαη 

εθκεηάιιεπζε, φκσο δε ζπλεπάγεηαη θαη’ αλάγθε παξάλνκε δηέιεπζε ζπλφξσλ. Γηα λα 

ππάξμεη θαηάιιειε θαη εηδηθή αληηκεηψπηζε ζε επίπεδν πνιηηηθήο θαη πνηληθνχ δηθαίνπ, ηα 

δχν θαηλφκελα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ρσξηζηά.  

 

Ζ απμεκέλε ρξήζε παξάλνκσλ δηαθηλεηψλ θαη επηζθαιψλ κεηαλαζηεπηηθψλ νδψλ ελέρεη 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα γηα ηηο γπλαίθεο. Όηαλ νη γπλαίθεο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο δελ 

έρνπλ άιιε επηινγή απφ ηε ρξήζε πην επηθίλδπλσλ νδψλ, ε έθζεζή ηνπο ζηε βία θαη ε 

εμάξηεζή ηνπο απφ ηνπο παξάλνκνπο δηαθηλεηέο απμάλεηαη. ε ηειηθή αλάιπζε, γηα λα 

βειηησζεί ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ, πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ 

αζθαιείο θαη λφκηκεο νδνί πξνο ηελ ΔΔ γηα φζεο πξνζπαζνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηνλ πφιεκν 

θαη ηηο δηψμεηο.  

 

Ζ αζθάιεηα θαη ν ζεβαζκφο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ δε είλαη θαη’ αλάγθε 

αιιεινζπγθξνπφκελνη ζηφρνη πνιηηηθήο. 

 

Υποδοσή και κπάηηζη  

 

Οη γπλαίθεο έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο ππνδνρήο, φπσο αλαγλσξίδεηαη ζην άξζξν 60 παξάγξαθνο 

3 ηεο χκβαζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην νπνίν νξίδεη φηη ηα κέξε: 

 

λαμβάνοςν ηα αναγκαία νομοθεηικά ή άλλα μέηπα πποκειμένος να αναπηύξοςν 

εςαίζθηηερ ππορ ηο θύλο διαδικαζίερ ςποδοσήρ και ςποζηηπικηικέρ ςπηπεζίερ για 

ηοςρ αιηούνηερ άζςλο (...) 

 

Χζηφζν, βάζεη ηεο νδεγίαο γηα ηηο ζπλζήθεο ππνδνρήο, νη γπλαίθεο δελ θαηαηάζζνληαη 

ζπζηεκαηηθά ζηηο θαηεγνξίεο ησλ «επάισησλ αηφκσλ» νχηε ζεσξείηαη φηη ρξεηάδνληαη εηδηθά 

θαηαιχκαηα.  
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Ζ πίεζε πνπ αζθείηαη ζηα ζπζηήκαηα ππνδνρήο θαη αζχινπ δελ πξέπεη πνηέ λα ιεηηνπξγεί σο 

δηθαηνινγία γηα ηελ αδπλακία πξνζηαζίαο ησλ γπλαηθψλ απφ ηε βία, ελψ, παξάιιεια, νη 

γπλαίθεο πνπ δεηνχλ άζπιν δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε δχν κέηξα θαη δχν ζηαζκά· 

πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηα άιια ζχκαηα βίαο ιφγσ θχινπ. Ζ νδεγία γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ νξίδεη επίζεο φηη ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηή δελ 

πξέπεη λα εμαξηψληαη απφ ην θαζεζηψο δηακνλήο ηνπ ζχκαηνο ή ηελ ηζαγέλεηα ή εζληθφηεηα 

ηνπ ζχκαηνο.  

 

Πξέπεη επίζεο λα αληηκεησπηζζεί κηα ζεηξά άιισλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ζπλζήθεο ππνδνρήο: 

 

 θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε επαηζζεηνπνηεκέλε σο πξνο ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ 

πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη πιήξε θαηάξηηζε ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο βίαο, 

ζσκαηεκπνξίαο θαη αθξσηεξηαζκνχ ησλ γπλαηθείσλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ· 

 μερσξηζηέο εγθαηαζηάζεηο χπλνπ θαη πγηεηλήο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο· 

 πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο πνπ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνγελλεηηθήο θαη κεηαγελλεηηθήο πεξίζαιςεο· 

 πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο· 

 ππεξεζίεο θξνληίδαο παηδηψλ.  

 

Ζ θξάηεζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ σο έζραηε ιχζε, ελψ ηα επάισηα άηνκα δελ 

πξέπεη λα θξαηνχληαη. Οη αλάγθεο ησλ εγθχσλ, ησλ γπλαηθψλ κε κηθξά παηδηά, θαη ησλ 

ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο βίαο θαιχπηνληαη πην ελδεδεηγκέλα κέζσ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ αληί 

ηεο θξάηεζεο, φπσο ε παξάδνζε ησλ ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ ή ε επηβνιή ππνρξεψζεσλ 

αλαθνξάο.  

 

 

Κοινυνική ένηαξη και ενζυμάηυζη 

  

Οη γπλαίθεο πξφζθπγεο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ έληαμε θαη βηψλνπλ πνιιαπιέο δηαθξίζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ιφγσ 

ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ην θχιν θαη ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ κέιε εζλνηηθήο κεηνλφηεηαο. 

Καηά ζπλέπεηα, δηαηξέρνπλ αθφκα κεγαιχηεξν θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, βίαο θαη 

θηψρεηαο. 

 

ηελ Δπξψπε ζήκεξα, νη αηηνχληεο άζπιν δνπλ κε εηζνδήκαηα πνιχ ρακειφηεξα απφ ην φξην 

ηεο θηψρεηαο θαη νξηζκέλνη ππνρξεψλνληαη λα θαηαθεχγνπλ ζηε θηιαλζξσπία γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο ηνπο. Δίλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ ην γεγνλφο 

φηη δελ παξέρεηαη επαξθήο νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηηο εγθχνπο θαη ζηηο λέεο κεηέξεο. Αθφκε 

θαη κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα, νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ πνιχ 

ζεκαληηθά εκπφδηα φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή αξσγή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνπζίαο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο θξνληίδαο παηδηψλ. 

 

Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν ηα ηακεία ζπλνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην Δπξσπατθφ Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (ΣΑΜΔ) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ θξνληίδα ησλ παηδηψλ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα 

ηελ έληαμε ησλ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσλία θαη πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα. 
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Ζ άλνδνο ηνπ αθξνδεμηνχ ιατθηζκνχ θαη εμηξεκηζκνχ ζηελ Δπξψπε απμάλεη πεξαηηέξσ ηνπο 

θηλδχλνπο θαθνπνίεζεο, δηαθξίζεσλ θαη βίαο κε ξαηζηζηηθά θίλεηξα γηα ηηο γπλαίθεο 

πξφζθπγεο θαη αηηνχζεο άζπιν. Σα θξάηε κέιε έρνπλ ππνρξέσζε λα πξνάγνπλ έλα αζθαιέο 

θαη θηιφμελν πεξηβάιινλ γηα φζεο δεηνχλ δηεζλή πξνζηαζία θαη λα θαηαπνιεκνχλ φιεο ηηο 

κνξθέο δηαθξίζεσλ. Οη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο ζε φια ηα επίπεδα πξέπεη λα 

αλαθεξζνχλ δεκνζίσο ζηε ζεηηθή νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ζπκβνιή πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη πξφζθπγεο. 

 

Σςμπέπαζμα 

 

Ζ βαζηθέο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην ΚΔΑ δελ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο 

εμαζθαιίζεη κηα ζπλεθηηθή θαη επαηζζεηνπνηεκέλε σο πξνο ην θχιν αληηκεηψπηζε ησλ 

γπλαηθψλ πνπ δεηνχλ πξνζηαζία ζηελ Δπξψπε. Παξά ηελ χπαξμε λνκνζεζίαο θαη πνιηηηθψλ 

πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ππφ ην πξίζκα ηεο παξακέηξνπ ηνπ θχινπ, ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ 

πνιχ ζεκαληηθέο αδπλακίεο. Δμάιινπ, αθφκε θαη φηαλ νη πνιηηηθέο ιακβάλνπλ ππφςε ηε 

δηάζηαζε ηνπ θχινπ, απηφ δελ ζεκαίλεη πάληα φηη εθαξκφδνληαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.  

 

Ζ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ αζχινπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

επαηζζεζία γηα ηα βηψκαηα ησλ γπλαηθψλ ζε φια ηα ζηάδηα. Πξνθεηκέλνπ νη ππεχζπλνη 

ράξαμεο πνιηηηθήο λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θαζνξηδφκελνη απφ ην 

θχιν ζπζρεηηζκνί ηζρχνο ζπληεινχλ ζην θαηλφκελν ηεο αλαγθαζηηθήο εθηφπηζεο θαη 

πξνθαινχλ ζπγθεθξηκέλα βηψκαηα θαη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θχιν, πξέπεη λα 

αθνπζηεί πεξηζζφηεξν ε θσλή ησλ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ θαη αηηνπζψλ άζπιν.  

 

Οη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο πνπ θαιείηαη ζήκεξα λα αληηκεησπίζεη ε 

Δπξψπε πξνθαιεί ζνβαξφηαηεο αλεζπρίεο. Οη αληζφηεηεο ζηηο ζρέζεηο ησλ θχισλ 

εληείλνληαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Χζηφζν, απηή ε επνρή αβεβαηφηεηαο θαη αλαηαξαρήο 

κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη επθαηξία γηα ελαξκφληζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ φζνλ αθνξά 

ηε κεηαρείξηζε ησλ αηηνπζψλ άζπιν θαη ησλ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ ζηελ Δπξψπε. 
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ΑΠΟΦΗ ΣΗ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ 

ζσεηικά με ηην καηάζηαζη ηυν γςναικών πποζθύγυν και ηυν αιηοςζών άζςλο ζηην ΕΕ 

(2015/2325(INI)) 
 

Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, εηζεγήηξηα: Mary Honeyball  

 

Άποτη ηηρ μειοτηθίαρ πος καηαηέθηκε από ηην βοςλεςηή ηηρ Ομάδαρ ECR Beatrix 

von Storch  

 

Ζ Άλγθεια Μέξθει (CDU/EVP) είλαη ηφζν θαηαζηξνθηθή γηα ηελ ΔΔ φζν θαλέλαο άιινο 

πξηλ απφ απηή απφ ην 1945 θαη κεηά. Με ηε κνλαρηθή απφθαζε πνπ έιαβε σο θαγθειάξηνο 

παξαβίαζε ζπληαγκαηηθφ θαη επξσπατθφ δίθαην θαη πξνθάιεζε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε. 

 

Με ηηο επηζπκίεο ηεο επεκβαίλεη ζηα εηδηθά πεδία αξκνδηνηήησλ ηεο επηηξνπήο εζσηεξηθψλ 

ππνζέζεσλ, επηβαξχλεη πεξαηηέξσ εζεινληέο, πεξηθεξεηάξρεο θαη πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο 

θαη παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο έλαληη ηνπ λφκνπ. Γηα ηα κηθξά θνξίηζηα απαηηνχληαη 

εηδηθέο δηαδηθαζίεο ππνδνρήο, φρη φκσο γηα ηα αλήιηθα αγφξηα. Γηα ηνπο πξφζθπγεο κε 

νκνθπινθπιηθέο ηάζεηο πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ εηδηθνί ρψξνη δηακνλήο (ρσξίο 

σζηφζν λα δηεπθξηλίδεηαη πψο αθξηβψο ζα δηακνξθσζνχλ νη ρψξνη απηνί). Αληίζεηα, 

απνξξίπηεηαη θαηεγνξεκαηηθά ε αλαγθαία πξνζηαζία ησλ δησγκέλσλ Υξηζηηαλψλ νη νπνίνη 

ζηα θέληξα θηινμελίαο αηηνχλησλ άζπιν είλαη απνδεδεηγκέλα εθηεζεηκέλνη ζηηο επηζέζεηο 

Μνπζνπικάλσλ. Ζ απαίηεζε δε γηα ιήςε κέηξσλ πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηηο ακβιψζεηο 

ζπληζηά ην άθξνλ άσηνλ ηεο ππνθξηζίαο: ηα αγέλλεηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ είλαη θπζηθά 

αλεπηζχκεηα γηα ηελ αξηζηεξνθηιειεχζεξε πιεηνςεθία. 

Γε γίλεηαη θακία δηάθξηζε κεηαμχ πξνζθχγσλ πνιέκνπ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθχγσλ. Σα 

θξάηε κέιε θαινχληαη λα παξαηηεζνχλ απφ ην δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ ηνπο. 

Γελ κπνξψ λα αλερζψ απηήλ ηελ θαηάζηαζε. 

 
Οι υποδομζσ ζχουν υπερβεί τα όριά τουσ ςε όλα τα κράτθ μζλθ.  Προετοιμάηονται μάλιςτα νόμοι για 
απαλλοτρίωςθ ατομικισ ιδιοκτθςίασ για τον ςκοπό τθσ μετατροπισ τθσ ςε εγκαταςτάςεισ ςτζγαςθσ 
προςφφγων. Το ΕΚ κα μποροφςε να προςφζρει ςυγκεκριμζνθ βοικεια, διακζτοντασ τα 
αχρθςιμοποίθτα κτίρια ςτο Στραςβοφργο ωσ προςωρινά καταλφματα: 750 μονά δωμάτια με 
κρεβάτι, ντουη και τουαλζτα, πλιρωσ εξοπλιςμζνεσ καντίνεσ και αίκουςεσ ςυνεδριάςεων για 
μακιματα επιμόρφωςθσ. 
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