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Μήνυμα του ΔΟΜ για την Ημέρα της Γυναίκας

Γυναίκες και κορίτσια αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό του
παγκόσμιου πληθυσμού που μετακινείται συνεχώς, κουβαλώντας μια καρδιά
γεμάτη ελπίδα, ένα μυαλό γεμάτο ιδέες και ανεκτίμητες εμπειρίες
μετανάστευσης.
Ο ΔΟΜ – η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τη μετανάστευση, στέκεται στο πλευρό
καθεμιάς ξεχωριστά και στηρίζει το επίσημο μήνυμα των Ηνωμένων Εθνών: Η
στιγμή έφτασε! Ακτιβιστές των πόλεων και της υπαίθρου αλλάζουν τις ζωές
των γυναικών.
Αυτή τη μέρα, τιμάμε τις γυναίκες που εργάζονται άοκνα προκειμένου να
ακουστούν οι φωνές τους, τις γυναίκες που ο βηματισμός τους στοχεύει στην
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Επιδεικνύοντας δύναμη ψυχής
και σπουδαία αντοχή, οι γυναίκες αυτές έχουν αναδείξει την ανισότητα που
έχουν βιώσει κάποιες, μόνο και μόνο εξαιτίας του φύλου τους.
Οι γυναίκες μετανάστριες, συχνά παίζουν σημαντικό ρόλο στο να
διατηρήσουν αλλά και να ξαναχτίσουν τις οικογένειές τους. Γνωρίζουμε ότι
στέλνουν στο σπίτι τους μεγαλύτερο εισόδημα από αυτό των ανδρών.
Γνωρίζουμε επίσης ότι φροντίζουν τις οικογένειές τους, αναλαμβάνοντας
ευθύνες σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι οι άνδρες, όπου κι αν αυτές
βρίσκονται.
Σήμερα, περισσότερες γυναίκες από ποτέ κατέχουν μία θέση εργασίας,
γεγονός που σημαίνει ότι αναζητούν ευκαιρίες εκτός συνόρων, ότι
συμβάλλουν στην οικονομία της χώρας τους και του σπιτιού τους. Σε
έκτακτες καταστάσεις, αντιδρούν και ανταποκρίνονται καλύτερα από άλλους.
Κι όμως, οι φωνές των γυναικών και των κοριτσιών συνήθως δεν ακούγονται.
Πρέπει να έχουμε συνεχώς υπόψη ότι οι γυναίκες κουβαλούν τα δικά τους
ιδιαίτερα προσόντα, τις δικές τους ιδιαίτερες αδυναμίες. Και πράγματι,
ακολουθούν όλα τα στάδια της εμπειρίας της μετανάστευσης. Ξεκινούν από
τη χώρα τους με κίνητρο την άφιξη σε έναν άλλο προορισμό και πολλές
φορές μάλιστα επιστρέφουν στο «σπίτι» τους. Για παράδειγμα, πολλές

γυναίκες μεταναστεύουν με σκοπό την οικονομική τους ανεξαρτησία, με
σκοπό να ξεφύγουν από τη φτώχεια, να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να
συναντήσουν δικούς τους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως, πολλές γυναίκες
αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της έλλειψης ενημέρωσης και γνώσης.
Η βία κατά των γυναικών είναι ο κοινός παρονομαστής του συνόλου των
προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο γυναικείος πληθυσμός κατά την εμπειρία
της μετανάστευσης. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βία κατά των γυναικών
είναι η βασική ένδειξη βαθιά ριζωμένων ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και
ανδρών που όλοι πρέπει να καταδικάσουμε.
Από καιρού εις καιρόν, όλοι έχουμε ακούσει για γυναίκες που βιώνουν τη
σεξουαλική βία, την κακοποίηση, την εκμετάλλευση από αγνώστους, από
επίσημους εκπροσώπους κρατών, από μετανάστες, από μέλη της ίδιας της
οικογένειά τους. Ο ΔΟΜ καταδικάζει κάθε μορφή βίας, απευθύνοντας
έκκληση για την εξάλειψη τέτοιων φαινομένων. Κάθε μέρα ο ΔΟΜ εργάζεται
στο πλευρό των μεταναστών με στόχο την αποτροπή όλων των μορφών βίας
και διακρίσεων κατά των μεταναστών.
Ο ΔΟΜ, ο Οργανισμός του οποίου περήφανα ηγούμαι, δίνει αξία στη
διαφορετικότητα της γυναίκας – μετανάστριας και αναγνωρίζει τη σημασία
των διαφορετικών γυναικείων φωνών που ακούγονται.
Στον ΔΟΜ, εργαζόμαστε μαζί με εκατοντάδες ταλαντούχες γυναίκες που
υπηρετούν σε κάθε ένα από τα 169 κράτη – μέλη του Οργανισμού, αλλά και
όπου ο ΔΟΜ είναι παρών. Πολλές μάλιστα από αυτές, παλεύουν περαιτέρω
για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών με στόχο να κάνουν
πραγματικότητα την ισότητα των δύο φύλων.
Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο παραδείγματα,
Τη Λίνα που είναι δικηγόρος. Έφυγε από τη Συρία και σήμερα δουλεύει στην
Τουρκία, σε συνεργασία με τον ΔΟΜ, παρέχοντας νομικές συμβουλές και
υποστήριξη σε γυναίκες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. «Πάντα είχα
την ανάγκη να στηρίζω γυναίκες που δεν γνωρίζουν τα νόμιμα δικαιώματά
τους. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα νομικής
εκπροσώπησης.»

Τη Θαντ που είναι γιατρός. Εργάζεται στον ΔΟΜ στη Μυανμάρ, με σκοπό την
ευαισθητοποίηση γυναικών σε θέματα υγείας. «Τα ίσα δικαιώματα για
όλους, θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της χώρας μου.»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο ΔΟΜ στέκεται στο πλευρό
όλων των γυναικών, αποδίδοντας φόρο τιμής σε όλους όσοι στέκονται
σύμμαχοι στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών
κάθε ηλικίας. Ο ΔΟΜ θα συνεχίσει να στηρίζει τις διαφορετικές φωνές
γυναικών – μεταναστών, να αναγνωρίζει την αξία της διαφορετικότητας όλων
όσοι κινούνται, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε μετανάστη ξεχωριστά
και να δίνει ίσες ευκαιρίες προς όφελος όλων.
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