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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν ποσοστό 51% του συνολικού αριθμού των 
μεταναστών στις αναπτυγμένες χώρες και 46% στις αναπτυσσόμενες χώρες1,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να βελτιώσουν 
τη ζωή τους, να συντηρήσουν εκείνους που αφήνουν πίσω τους και να ξεφύγουν από 
καταπιεστικές κοινωνικές σχέσεις,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη, εντούτοις, ότι οι γυναίκες αναγκάζονται συχνά να μεταναστεύσουν 
εξαιτίας προβλημάτων όπως ο καταναγκαστικός γάμος, η φτώχεια ή οι ένοπλες 
συρράξεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες είναι πιο ευάλωτες στη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, τις διακρίσεις, την εκμετάλλευση στον εργασιακό χώρο και τη μη 
αξιοποίηση του πνευματικού δυναμικού τους, τη βία και τους κινδύνους για την υγεία, 
την κοινωνική απομόνωση και τη σωματεμπορία,

1. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα μέτρα μέσω των οποίων οι μετανάστριες
μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη κοινωνικοπολιτική δύναμη, ενισχύοντας τον ρόλο 
των ΜΚΟ που δρουν με γνώμονα το φύλο και αυτόν των δικτύων μεταναστριών·

2. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές που να χαρακτηρίζονται από ευαισθησία στη 
διάσταση του φύλου και προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, 
διαβίωσης καθώς και την κοινωνική αντιμετώπιση των μεταναστριών, τη βελτίωση της
πρόσβασης αυτών στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες υγείας, στην εκμάθηση γλωσσών και 
στην επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και τη συμμετοχή των οργανώσεων των 
μεταναστριών στη διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση τέτοιων πολιτικών·

3. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αναπτυξιακές πολιτικές με γνώμονα το φύλο και 
προγράμματα σχεδιασμένα με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
γυναικών στις χώρες προέλευσής τους, καθώς και την εξασφάλιση ότι οι γυναίκες αυτές 
μπορούν να ασκούν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους·

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την επίδραση του εκτοπισμού λόγω συγκρούσεων
στην κοινωνική, σωματική και ψυχολογική κατάσταση των μεταναστριών, οι οποίες
διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να καταστούν θύματα βίας που βασίζεται στο φύλο·

5. καλεί για τον λόγο αυτό τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αναπτυξιακές πολιτικές και 
προγράμματα σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν την παροχή ιατρικής, κοινωνικής και 
ψυχολογικής μέριμνας σε γυναίκες θύματα εκτοπισμού λόγω συγκρούσεων και σε άλλες 

  
1 ΔΟΕ: Εξάλειψη των διακρίσεων, της εκμετάλλευσης και της κακοποίησης μεταναστριών: ενημερωτικός 
οδηγός - βιβλίο 1: επικέντρωση σε εργαζόμενες ανά τον κόσμο γυναίκες. Γενεύη, 2003, ΔΟΕ, σελ. 9.
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μετανάστριες που υποφέρουν από τις πνευματικές, σωματικές και κοινωνικές συνέπειες 
του εκτοπισμού τους·

6. καλεί τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει προσπάθειες για να υλοποιήσει τους 
αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας στους τομείς της μείωσης της φτώχειας, της 
ενδυνάμωσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων.


