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Εισαγωγή

Το EMPOWER - Educational Materials for Practitioners providing Opportunities for
vulnerable Women’s Employability and Resilience (Εκπαιδευτικό Υλικό για Επαγγελματίες που
παρέχουν Ευκαιρίες για την Απασχολησιμότητα και την Προσαρμοστικότητα των Ευάλωτων
Γυναικών) είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο
πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Το έργο υλοποιείται από μια διακρατική κοινοπραξία
εταίρων , που αποτελείται από την Inova Consultancy Ltd (Μεγάλη Βρετανία), το ΚΜΟΠ Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Ελλάδα), τον Ισλανδικό Ερυθρό Σταυρό (Ισλανδία)
και το Social Innovation Fund (Λιθουανία).
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Το EMPOWER εστιάζει στην αυξανόμενη ανάγκη για παροχή υποστήριξης υψηλής
ποιότητας καθώς και εκπαίδευσης σε ευάλωτες γυναίκες οι οποίες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο
αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και στις οποίες περιλαμβάνονται γυναίκες που έχουν
βιώσει ενδοοικογενειακή βία, γυναίκες που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, άστεγες
γυναίκες, καθώς και γυναίκες που ως μετανάστριες αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα. Αυτή η
υποστήριξη μπορεί να έχει διάφορες μορφές και παρέχεται είτε από επαγγελματίες (π.χ.
Κοινωνικούς Λειτουργούς, Επαγγελματίες Υγείας) είτε από εθελοντές. Στόχος όλων όσων
εργάζονται με ευάλωτες γυναίκες είναι η παροχή της τόσο απαραίτητης υποστήριξης στους
τομείς της προσωπικής ενδυνάμωσης, της αυτοπεποίθησης, καθώς και της
απασχολησιμότητας και της ανάπτυξης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Ως εκ τούτου, το
έργο EMPOWER έχεις τους ακόλουθους δύο στόχους:
α) να προσφέρει τόσο στους επαγγελματίες υποστήριξης όσο και στους εθελοντές που
υποστηρίζουν ευάλωτες γυναίκες την απαραίτητη κατάρτιση στις διαπροσωπικές δεξιότητες
(soft skills), προκειμένου στη συνέχεια να μεταδώσουν αυτές τις δεξιότητες στις γυναίκες, με
στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους και των ευκαιριών επιχειρηματικότητας.
β) να εφοδιάσει τις ευάλωτες γυναίκες με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πίστη και
προσαρμοστικότητα έτσι ώστε να επιτύχουν οικονομικά.
Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού
προγράμματος, που θα απευθύνεται αφενός σε ευάλωτες γυναίκες αφετέρου στους
επαγγελματίες και τους εθελοντές που τις υποστηρίζουν.
Η παρούσα εθνική έκθεση αποτελεί μέρος της διακρατικής έρευνας που
πραγματοποιήθηκε σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο EMPOWER και που στοχεύει
στη διερεύνηση των αναγκών υποστήριξης και κατάρτισης των ευάλωτων γυναικών. Πρέπει να
σημειωθεί ότι λόγω περιορισμών ως προς το μέγεθος της έρευνας, η μελέτη εστίασε στις εξής
κατηγορίες ευάλωτων γυναικών: άνεργες γυναίκες, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας,
γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων, άστεγες γυναίκες και γυναίκες μετανάστριες.
Η έκθεση αποτελείται από τρία μέρη. Πρώτον, ως αποτέλεσμα βιβλιογραφικής έρευνας
παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση των ευάλωτων γυναικών στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα
αποτυπώνονται οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, καθώς και οι πολιτικές και
οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης και επαγγελματικής συμβουλευτικής που
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απευθύνονται σε ευάλωτες γυναίκες. Δεύτερον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας
εστιασμένης ομάδας συζήτησης στην οποία συμμετείχαν ευάλωτες γυναίκες, οι οποίες
εξέφρασαν τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την
απασχολησιμότητα, καθώς και τις ανάγκες κατάρτισης και υποστήριξης με στόχο την ένταξή
τους/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και την αξιοποίηση επιχειρηματικών
ευκαιριών. Τρίτον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου
που απευθύνθηκε σε γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, προκειμένου να γίνει
ανίχνευση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, εμπλουτίζοντας έτσι τη βιβλιογραφική έρευνα
και την έρευνα πεδίου, μέσω των ομάδων εστιασμένης συζήτησης.
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Ευρήματα από τη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Ευάλωτες γυναίκες στην Ελλάδα
Σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευπαθείς ή ομάδες
υψηλού κινδύνου ονομάζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού που έχουν περιορισμένη ή
καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε
πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής (π.χ. στέγη, εργασία,
ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.).
Πρόκειται κυρίως για αστέγους, ανέργους/μακροχρόνια άνεργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ),
πάσχοντες (σοβαρά παθολογικά προβλήματα, ψυχικές ασθένειες), αποφυλακισμένους,
χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οροθετικούς, άτομα από θρησκευτικές ή
πολιτισμικές μειονότητες, Ρομά / τσιγγάνους, μονογονεϊκές οικογένειες, ανήλικους
παραβάτες, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα εμπορίας (trafficking), πρόσφυγες, μετανάστες,
παλιννοστούντες, πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές (πυρόπληκτοι,
σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς).
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Λαμβάνοντας υπόψη τις άνισες συνθήκες ζωής και εργασίας που επικρατούν εξαιτίας
της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
είναι αυτονόητο ότι η κατάσταση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων έχει δυσκολέψει ακόμα
περισσότερο, ιδίως για τις ευάλωτες γυναίκες οι οποίες πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι
ευάλωτες γυναίκες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν πολλές διακρίσεις και αντιξοότητες οι οποίες
σχετίζονται τόσο με το φύλο τους όσο και με τη δυσχερή και ευάλωτη κατάσταση στην οποία
βρίσκονται. Όπως επισημαίνεται και στο Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων
(2010), οι άνεργες, οι μετανάστριες, οι νέες, οι μονογονείς, οι γυναίκες με αναπηρίες, οι
γυναίκες των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, οι Ρομά και οι γυναίκες των νησιωτικών
και ορεινών περιοχών είναι αυτές οι ομάδες γυναικών οι οποίες είναι περισσότερο ευάλωτες,
όχι μόνο στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά και στην άσκηση ανδρικής βίας σε όλες
τις μορφές της. Οι ευάλωτες γυναίκες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά
εργασίας και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα ως προς την ένταξή τους/επανένταξή τους
στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, είναι αυτές που βιώνουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού. Επιπλέον, οι ευάλωτες γυναίκες πλήττονται σε μεγάλο βαθμό και
λόγω των περικοπών στις δημόσιες υπηρεσίες και την κοινωνική πρόνοια.
Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποια στοιχεία σε σχέση με τις ευάλωτες γυναίκες στην
Ελλάδα, εστιάζοντας στις άνεργες γυναίκες, στις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας,
στις γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων, στις άστεγες γυναίκες, καθώς και στις γυναίκες
μετανάστριες, οι οποίες αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα ως μετανάστριες. Όπως έχει ήδη
αναφερθεί, λόγω του μικρού μεγέθους της έρευνας, η μελέτη περιορίζεται στις συγκεκριμένες
κατηγορίες ευάλωτων γυναικών.
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Άνεργες γυναίκες στην Ελλάδα
Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό της γυναικείας ανεργίας στην Ευρώπη των 28, το
οποίο ανέρχεται στο 30,2% για το 2014, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη των 28 είναι
μόλις 10,3% (Eurostat, 2016). Επιπλέον, οι γυναίκες στην Ελλάδα πλήττονται περισσότερο από
την ανεργία σε σχέση με τους άνδρες, αφού το ποσοστό της γυναικείας ανεργίας φτάνει το
28,7%, ενώ των ανδρών ανέρχεται στο 20,6%, για το μήνα Φεβρουάριο του 2016 (Ελληνική
Στατιστική Αρχή, 2016). Παρόλο που το πολύ υψηλό ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα είναι
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, η υψηλή ανεργία στο γυναικείο πληθυσμό είναι κάτι που
επικρατεί παραδοσιακά και αποτελεί χαρακτηριστικό έμφυλων διακρίσεων (Kambouri, 2013).
Ο πίνακας παρακάτω παρουσιάζει τα ποσοστά ανεργίας κατά φύλο για το μήνα Φεβρουάριο
τα τελευταία 6 έτη:
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Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο: Φεβρουάριος 2011 – 2016

Φύλο

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Άνδρες

12,7%

19,3%

24,0%

24,4%

22,6%

20,6%

Γυναίκες

19,0%

25,8%

30,3%

30,6%

29,8%

28,7%

Σύνολο

15,4%

22,1%

26,7%

27,1%

25,8%

24,2%

Παρόλο που σύμφωνα με τα ποσοστά παρατηρείται κάποια μείωση του χάσματος στην
ανεργία των δύο φύλων, αυτό ωστόσο δε σχετίζεται με τη λήψη κάποιων μέτρων κατά των
έμφυλων διακρίσεων στην αγορά εργασίας, αλλά είναι αποτέλεσμα της δραματικής αύξησης
της ανεργίας των ανδρών τα τελευταία χρόνο λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως επισημαίνει
και η Kambouri (2013).
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μείωση των απασχολούμενων γυναικών στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια σχετίζεται και με την ανεπαρκή παροχή δομών φύλαξης και φροντίδας
παιδιών, καθώς και εξαρτώμενων ατόμων, δυσχεραίνοντας έτσι τη συμφιλίωση οικογενειακών
και επαγγελματικών τους υποχρεώσεων και υποχρεώνοντάς πολλές γυναίκες να επιστρέψουν
στον παραδοσιακό τους ρόλο στην οικογένεια. Επιπλέον, στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με
πρόσφατη μελέτη (Μιχόπουλος, 2015), η ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας από τις
Ελληνίδες αναστέλλεται λόγω του αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος, της αποθάρρυνσης
από το οικογενειακό τους περίγυρο και των αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων που
περιορίζουν τις δυνατότητες για συνεχή έρευνα, δικτύωση, κατάρτιση και γενικά για
δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και βελτίωση της επιχείρησης.
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Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
Σύμφωνα με πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα για τη βία κατά των γυναικών του FRA Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012), ένα ποσοστό που
αγγίζει το 19% των γυναικών στην Ελλάδα έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία από
νυν ή τέως σύντροφο. Οι συνηθέστερες μορφές σωματικής βίας είναι οι σπρωξιές και τα
σκουντήματα, τα χαστούκια, το βίαιο τράβηγμα και το τράβηγμα των μαλλιών της γυναίκας.
Ενώ ορισμένες γυναίκες αναφέρουν ότι έχουν πέσει θύματα μίας μορφής σεξουαλικής βίας,
άλλες δηλώνουν ότι έχουν υποστεί πολλές μορφές σεξουαλικής βίας. Επίσης, σύμφωνα με την
ίδια έρευνα ένα ποσοστό γυναικών στην Ελλάδα που κυμαίνεται από 30-39% έχει βιώσει
κάποια μορφή ψυχολογικής βίας από στενό σύντροφο, τέως ή νυν. Η ψυχολογική βία
περιλαμβάνει συμπεριφορά ψυχολογικής κακοποίησης και άλλες μορφές ψυχολογικής βίας
όπως η καταπιεστική συμπεριφορά (π.χ. η προσπάθεια να εμποδίσει κανείς μια γυναίκα να
βλέπει τους φίλους της ή να επισκέπτεται την οικογένεια ή τους συγγενείς της), η οικονομική
βία (όπως η απαγόρευση σε μια γυναίκα να εργάζεται έξω από το σπίτι) και ο εκβιασμός.
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Τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, η βία κατά των γυναικών έχει
ενταθεί. Όπως επισημαίνεται και σε πρόσφατη Έκθεση της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων των
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2013), το άγχος για τα
οικονομικά οδηγεί πολλές φορές σε συχνότερα, εντονότερα και πιο επικίνδυνα κρούσματα
βίας, και σύμφωνα µε μελέτες η βία κατά των γυναικών εντείνεται όταν οι άνδρες
υποχρεώνονται σε μετακινήσεις και απώλεια περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσμα της
οικονομικής κρίσης. Κατά συνέπεια, η οικονομική κρίση ενισχύει την παρενόχληση, την
κακοποίηση και τη βία κατά των γυναικών σε όλες τις µορφές της, ενώ οι γυναίκες
εξακολουθούν να αποτελούν θύµατα της πιο διαδεδοµένης παράβασης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων παγκοσµίως, σε όλα τα µορφωτικά, κοινωνικά και οικονοµικά στρώµατα.
Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις κλήσεις προς τη γραμμή SOS 15900
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την άμεση υποστήριξη γυναικών θυμάτων
βίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 11/3/2011 έως 11/3/2013 δίνουν μια ενδεικτική
εικόνα του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών στην Ελλάδα. Συνολικά, δέχθηκε 10.176
κλήσεις, ενώ το 79% (8.040) των κλήσεων αυτών αφορούσαν σε καταγγελίες περιπτώσεων
έμφυλης βίας.
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Από αυτές οι 5968 κλήσεις (74%) αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των
κακοποιημένων γυναικών, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων (78%) κατήγγελλε
ενδοοικογενειακή βία, όπως φαίνεται και στον πίνακα παρακάτω:

Μορφές βίας που κατήγγειλαν οι κακοποιημένες γυναίκες

Ενδοοικογενειακή βία

78%

Σεξουαλική παρενόχληση

1%

Βιασμός

1%

Πορνεία

0,1%

Trafficking

0,03%

Άλλες μορφές βίας
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12%

Τα αιτήματα των κλήσεων αφορούσαν σε διάφορες υπηρεσίες, κυρίως όμως σε
ψυχοκοινωνική στήριξη.

Αιτήματα των κλήσεων από τις κακοποιημένες γυναίκες

Ψυχοκοινωνική στήριξη

43%

Νομική Συμβουλευτική

33%

Νομική βοήθεια

12%

Αναζήτηση φιλοξενίας

8%

Αναζήτηση εργασίας

3%
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Ως προς την υπηκοότητα των γυναικών που απευθύνθηκαν στη συγκεκριμένη
υπηρεσία, προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

Υπηκοότητα των κακοποιημένων γυναικών

Ελληνίδες

68%

Μετανάστριες

8%
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Επίσης, ένα ποσοστό 0,03% αυτών ανήκει σε μειονότητες, το 1% είναι ΑμεΑ και ένα
ποσοστό 0,3% ανήκει στην κατηγορία των άλλων μειονεκτούντων ατόμων.
Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή κατάσταση των γυναικών που κατήγγειλαν
κακοποίηση, η πλειονότητα αυτών (48%) είναι έγγαμες, ενώ το 62% αυτών είναι μητέρες:

Οικογενειακή κατάσταση κακοποιημένων γυναικών

Έγγαμες

48%

Άγαμες

10%

Σε διάσταση

8%

Διαζευγμένες

5%

Χήρες

1%

Σε συμβίωση

3%
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία αναφορικά με την ηλικία των κακοποιημένων
γυναικών, αφού, όπως φαίνεται και στον πίνακα παρακάτω, από τη βία πλήττονται κυρίως οι
ηλικιακές ομάδες από 40 έως 54 ετών (27%) και από 25 έως 39 ετών (25%).
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Ηλικιακές ομάδες κακοποιημένων γυναικών

15 έως 24 ετών

3%

25 έως 39 ετών

25%

40 έως 54 ετών

27%

55 έως 64 ετών

9%

65 ετών και άνω

5%

Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση για το μορφωτικό τους επίπεδο,
φαίνεται ότι η βία πλήττει σε μεγάλο ποσοστό τις γυναίκες αποφοίτους τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.

Μορφωτικό επίπεδο κακοποιημένων γυναικών

Τυπικά αναλφάβητες

0,1%

Πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

9%

Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

10%

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου
επιπέδου

5%

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

13%
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Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, ότι οι περισσότερες κακοποιημένες γυναίκες είναι
άνεργες, όπως φαίνεται και από τον πίνακα αναφορικά με την εργασιακή τους κατάσταση.

Εργασιακή κατάσταση κακοποιημένων γυναικών

Απασχολούμενες (συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολούμενων)
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28% (13%)

Άνεργες (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων)

31% (15%)

Οικονομικά ανενεργές (συμπεριλαμβανομένων αυτών που
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση)

13% (7%)

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση των γυναικών που απάντησαν, προκύπτουν
τα ακόλουθα στοιχεία:

Οικονομική κατάσταση κακοποιημένων γυναικών

Κακή

20%

Μέτρια

19%

Καλή

11%

Γυναίκες θύματα trafficking
Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, θεωρείται χώρα προορισμού και
σημαντικός ενδιάμεσος σταθμός για την προώθηση των θυμάτων παράνομης διακίνησης και
εμπορίας σε άλλες χώρες, κυρίως για σεξουαλική εκμετάλλευση. Οι γυναίκες πλήττονται
περισσότερο από το φαινόμενο αυτό. Όπως σημειώνεται στην τελευταία ετήσια έκθεση State
Department για το trafficking (2015), οι γυναίκες που είναι θύματα σεξουαλικής
εκμετάλλευσης στην Ελλάδα προέρχονται κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη (Βουλγαρία,
Ρουμανία και Αλβανία), την Ελλάδα, τη Ρωσία, τη Νιγηρία και την Κίνα. Σύμφωνα με στοιχεία
της Ελληνικής Αστυνομίας (όπ. αναφ. στις C.M.T. Προοπτική & PRAKSIS, 2015), στην Ελλάδα
σήμερα δρουν δύο δίκτυα διεθνούς σωματεμπορίας: το πρώτο διακινεί γυναίκες και παιδιά
από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, και μάλιστα από χώρες που πλέον είναι μέλη της
This project has been funded with support from the European Commission. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έτσι αυξάνεται το trafficking εσωτερικά στην Ε.Ε και το δεύτερο έχει
αναλάβει τη διακίνηση γυναικών από χώρες της Αφρικής.
Ο πραγματικός αριθμός των γυναικών και γενικά των ατόμων που αποτελούν θύματα
εμπορίας είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, ελλείψει πραγματικών δεδομένων. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις, ο αριθμός των ατόμων που προωθούνται στην Ελλάδα υπολογίζεται σε χιλιάδες
(C.M.T. Προοπτική & PRAKSIS, 2015). Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι μέχρι το 2002 είχαν
αφιχθεί μέσω της διακίνησης συνολικά 17.000 αλλοδαπές γυναίκες με βασικό κορμό του
διακινούμενου πληθυσμού να απαρτίζεται από Ρωσίδες, Ουκρανές, Ρουμάνες, Νιγηριανές
κ.λπ. Η ηλικία της πλειονότητας του πληθυσμού κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 ετών (ποσοστό
62-63% περίπου). Τα θύματα ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες βιώνοντας σοβαρές
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Συχνά, υποβάλλονται σε στέρηση των
ταξιδιωτικών τους εγγράφων, εξαπάτηση, εγκλεισμό, εκβιασμό, βιασμό, ξυλοδαρμό και άλλες
μορφές βίας.
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Τα πρόσφατα στοιχεία (2014) του Τμήματος Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων
της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με τα αναγνωρισμένα θύματα εμπορίας δίνουν μια
ενδεικτική εικόνα τους φαινομένου στην Ελλάδα. Το 2014 αναγνωρίστηκαν 64 θύματα
εμπορίας, εκ των οποίων οι 54 ήταν γυναίκες και οι 10 ήταν άνδρες. Ως προς την εθνικότητα,
σύμφωνα και με το παρακάτω διάγραμμα, οι γυναίκες αναγνωρισμένα θύματα trafficking
προέρχονται κυρίως από τη Βουλγαρία (19) και τη Ρουμανία (18).

Πη γή : Ε λ λη ν ική Ασ τυ νο μ ία, 20 1 4
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Σε ό,τι αφορά το είδος εκμετάλλευσης, αυτό που κυριαρχεί σαφώς είναι η σεξουαλική
εκμετάλλευση και έπονται η επαιτεία και η εργασιακή εκμετάλλευση.

Θύματα ανά είδος εκμετάλλευσης
Σεξουαλική εκμετάλλευση
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Άστεγες γυναίκες
Το φαινόµενο των αστέγων, αν και πρωτοεµφανίστηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του
1990, δηλαδή πολύ αργότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζει αυξητικές τάσεις
πλησιάζοντας τα ευρωπαϊκά ποσοστά µε γρήγορους ρυθµούς και έχει έκταση πολύ
µεγαλύτερη από αυτήν που, εκ πρώτης όψεως φαίνεται, δεδοµένου ότι ένας µεγάλος αριθµός
αστέγων διαφεύγει της αντίληψής µας (Παπαλιού, 2010). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο για την Έλλειψη Στέγης το 2010 (όπ. αναφ. στην Παπαλιού, 2010), οι άστεγοι
στην Ελλάδα ανέρχονται στους 20.000, εκ των οποίων οι 9.000 ζούσαν στην περιοχή της
Αττικής.
Σύμφωνα με τους Alamanou, et al (2011, όπ. αναφ. στη Βλάση, 2013), στην Ελλάδα
προκύπτουν τρεις (3) βασικές κατηγορίες αστέγων:
α) άστεγοι λόγω του συνδυασμού των παρακάτω παραγόντων:


ανεργία ή χαμηλό εισόδημα



ψυχικές διαταραχές ή διπλή διάγνωση (ψυχική διαταραχή παράλληλα με χρήση
ναρκωτικών, αλκοόλ ή τζόγο)



απουσία υποστηρικτικού κοινωνικού ή οικογενειακού πλαισίου

Ο πληθυσμός που συγκροτεί τη κατηγορία αυτή αποτελείται είτε από ντόπιους κατοίκους, είτε
από μετανάστες.
β) μετανάστες ή αιτούντες ασύλου και πρόσφυγες σε μεταβατικό στάδιο: συγκροτούν την πιο
αφανή όψη του φαινομένου. Πρόκειται για μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα
This project has been funded with support from the European Commission. This
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για μικρό χρονικό διάστημα και κυρίως με σκοπό να μεταβούν σε κάποιο άλλο κράτος της
Ευρώπης, ενώ αντιμετωπίζουν ακραία στεγαστικά προβλήματα.
γ) «νεοάστεγοι»: η εμφάνιση του όρου συμπίπτει με την περίοδο όξυνσης της οικονομικής
κρίσης. Πρόκειται για άτομα τα οποία στο παρελθόν διατηρούσαν ένα αξιοπρεπές επίπεδο
διαβίωσης, ωστόσο είτε λόγω ανεργίας και ανεπαρκούς εισοδήματος, είτε λόγω δανείων
και άλλων οφειλών αδυνατούν να διατηρήσουν την κατοικία τους. Σύμφωνα με έρευνα για
τη νέα γενιά αστέγων των Theodorikakou et. al (2012, όπ. αναφ. στη Βλάση, 2013), στην
οποία συμμετείχαν Έλληνες και αλλοδαποί που ζουν πάνω από 8 έτη στην Ελλάδα, οι
άστεγοι στην πλειονότητά τους είναι άντρες σε ποσοστό που ανέρχεται στο 82,2%, ενώ το
αντίστοιχο των γυναικών είναι 17,8%. Οι περισσότεροι βρίσκονται στις «παραγωγικές»
ηλικίες 30-45 ετών, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό τους είναι άτομα τα οποία απασχολούνταν σε
επαγγέλματα τα οποία «χτύπησε» η κρίση. Το 33% των αστέγων είναι διαζευγμένοι, ενώ το
47,2% έχει παιδιά. Το 64,8% είναι άστεγοι για λιγότερο από 2 χρόνια, κάτι που σχετίζεται με
την οικονομική κρίση. Οι μισοί από αυτούς ζουν με 0-20 ευρώ το μήνα, ενώ το 1/3 έχει
βιώσει σωματική κακοποίηση, το 44,1% έχει πέσει θύμα ληστείας, ενώ το 21,05% έχει
κακοποιηθεί σεξουαλικά τουλάχιστον 1 φορά κατά την εκτός στέγης διαβίωση. Από τη
βιβλιογραφική έρευνα δεν έχουν προκύψει περισσότερα ευρήματα για τις άστεγες γυναίκες
στην Ελλάδα.

Σελίδα |
14

Γυναίκες Μετανάστριες
Η Ελλάδα δέχτηκε πολύ μεγάλο αριθμό οικονομικών μεταναστών κατά τη δεκαετία του
1990, ως απόρροια της πτώσης των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη. Οι
περισσότεροι μετανάστες προέρχονταν από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
Έπειτα, ακολούθησαν μετανάστες και από χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Η μετανάστευση
στην Ελλάδα συνεχίστηκε με το ίδιο έντονους ρυθμούς και κατά τη δεκαετία 2000 – 2010.
Σύμφωνα με στοιχεία της Απογραφής του 2011 (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014α), ο
μεταναστευτικός πληθυσμός ανέρχεται στις 912.000 και αποτελεί το 8,4% του συνολικού
πληθυσμού της χώρας, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής του 2001 (Ελληνική
Στατιστική Αρχή, 2011), ο μεταναστευτικός πληθυσμός στην Ελλάδα ανερχόταν στις 797.000,
αποτελώντας το 7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Ως προς το φύλο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής του 2001 προκύπτει ότι οι
άνδρες αποτελούν το 54,5% ενώ οι γυναίκες αποτελούν το 45,5% του μεταναστευτικού
πληθυσμού. Ωστόσο, η διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες έχει κάπως μειωθεί με την
πάροδο του χρόνου, όπως φαίνεται και από τα παρακάτω στοιχεία του Υπουργείου
Εσωτερικών (2014, όπ., αναφ. στις Αναγνώστου και Γκέμη, 2015).
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Ο αριθμός των γυναικών μεταναστριών έχει αυξηθεί από 45,2% το 2010 σε 47,1% το
2013, τη στιγμή που ο πληθυσμός των ανδρών μειώθηκε ελαφρώς κατά 4,6% από το 2010 έως
το 2014.

Αναλογίες των δύο φύλων στον πληθυσμό των μεταναστών,
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2010-2014
ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

2010

57,8%

45,2%

2011

54,1%

45,9%

2012

53,2%

46,8%

2013

52,9%

47,1%

2014

53,2%

46,8%

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς τα
ποσοστά ανδρών και γυναικών, ανάλογα με την εθνικότητα, όπως επισημαίνεται και από τους
Παπαγεωργίου και Τσιρώνη (2013). Ενώ για κάποιες χώρες η μετανάστευση στην Ελλάδα
φαίνεται να είναι αποκλειστικά ανδρική υπόθεση (π.χ. οι χώρες της Ινδοπακιστανικής
χερσονήσου με ποσοστά που φθάνουν το 97%), για άλλες χώρες η μετανάστευση είναι κυρίως
γυναικείο φαινόμενο. Οι χώρες που προσφέρουν το μεγαλύτερο γυναικείο μεταναστευτικό
δυναμικό είναι η Ουκρανία (74%), οι Φιλιππίνες (72%), η Μολδαβία (69%), η Ρωσία (62%), η
Βουλγαρία (60%), η Γεωργία (57%), η Αρμενία (53%), σύμφωνα με την απογραφή του 2001.
Σύμφωνα με πρόσφατη ειδική έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (2014β), ο
κύριος λόγος µετανάστευσης στην Ελλάδα είναι η αναζήτηση εργασίας (48,0%), ενώ οι
οικογενειακοί λόγοι είναι η δεύτερη αιτία µετανάστευσης (27,6%). Οι λόγοι διαφοροποιούνται
σηµαντικά ανάλογα µε το φύλο και την ηλικία. Έτσι, οι λόγοι που σχετίζονται µε την εργασία
αφορούν κυρίως σε άνδρες και µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες, ενώ αντίθετα οι οικογενειακοί
λόγοι αφορούν κυρίως σε γυναίκες και µικρότερες ηλικιακές οµάδες. Εξάλλου, ένας
αυξανόμενος αριθμός γυναικών από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τις
δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, και σε μικρότερο βαθμό από γυναίκες από την
Αφρική, έφτασε στην Ελλάδα, προσπαθώντας να ξεφύγουν από την εγγενή φτώχεια, την
περιβαλλοντική υποβάθμιση, τις εθνοτικές-εμφύλιες συρράξεις, ή τον πόλεμο, σύμφωνα με τις
Αναγνώστου και Γκέμη (2015).
Το μορφωτικό επίπεδο των μεταναστών/-ριών παρουσιάζει διακυμάνσεις και με βάση
το φύλο. Όπως προκύπτει και από τη μελέτη του Lianos (2007, όπ., αναφ. στις Αναγνώστου και
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Γκέμη, 2015), το ποσοστό των γυναικών μεταναστριών που διαθέτουν περισσότερα προσόντα
από τα απαιτούμενα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών (63,1%). Στη
συντριπτική τους πλειοψηφία, οι μετανάστριες (περίπου 85%) έχουν ολοκληρώσει τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή το λύκειο. Σε γενικές γραμμές, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των
ανδρών μεταναστών (38%) είναι χαμηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο που ισχύει για τις
γυναίκες μετανάστριες (62%). Ωστόσο, παρατηρείται σημαντική αναντιστοιχία ανάμεσα στο
μορφωτικό επίπεδο των μεταναστριών και το είδος της εργασίας που επιτελούν.
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Σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα παρατηρούνται και ως προς τους τομείς
απασχόλησης των μεταναστών/-ριών. Οι άνδρες απασχολούνται κυρίως στον πρωτογενή
τομέα και στον κατασκευαστικό τομέα, ενώ οι γυναίκες εργάζονται στις οικιακές υπηρεσίες και
στις υπηρεσίες φροντίδας (Κασιμάτη & Μουσούρου, 2007, όπ., αναφ. στις Αναγνώστου και
Γκέμη, 2015).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα και τα μέτρα λιτότητας
έχουν επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και τη ζωή των μεταναστών/-ριών. Όπως επισημαίνεται
και από τις Αναγνώστου και Γκέμη (2015), η κρίση έχει πλήξει εντονότερα τους τομείς εκείνους
της ελληνικής οικονομίας όπου απασχολείται ο μεγαλύτερος όγκος του εργατικού δυναμικού
των μεταναστών, ιδίως τον κατασκευαστικό τομέα στον οποίο η ανεργία βρίσκεται σε πολύ
υψηλά επίπεδα από το 2008 (OECD, 2013). Επίσης, το ποσοστό ανεργίας των μεταναστών
είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο των Ελλήνων, αφού σύμφωνα με πρόσφατα
στοιχεία της Eurostat (2015) το ποσοστό ανεργίας για το 2014 ανερχόταν στο 34,2% για τους
μετανάστες, ενώ για τους Έλληνες στο 25,5%. Σε σχέση με το φύλο, σύμφωνα με την ίδια
έρευνα, το ποσοστό ανεργίας των ανδρών μεταναστών ανερχόταν στο 33,7%, έναντι του 22,4%
που αντιστοιχούσε στους ντόπιους άνδρες, ενώ το ποσοστό των γυναικών μεταναστριών ήταν
34,8%, έναντι του 29,5% που αφορούσε τις ντόπιες γυναίκες. Γενικά, η παρούσα αύξηση της
ανεργίας και η βαθιά κρίση σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς εργασίας έχουν προκαλέσει
δυσανάλογα μεγάλες δυσκολίες στις οικογένειες των μεταναστών. Οι άνδρες μετανάστες είναι
στην πλειοψηφία τους άνεργοι και οι απασχολούμενες γυναίκες μετανάστριες, συνήθως,
εργάζονται στον άτυπο τομέα της οικιακής εργασίας και των υπηρεσιών παροχής φροντίδας,
συχνά δίχως κανονική σύμβαση εργασίας και υγειονομική ασφάλιση (Triandafyllidou and
Maroufof, 2011, όπ., αναφ. στις Αναγνώστου και Γκέμη, 2015).
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Προβλήματα / εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες γυναίκες στην ένταξή
τους στην αγορά εργασίας
Οι ευάλωτες γυναίκες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν πολλά και πολλαπλά προβλήματα
που εμποδίζουν την ένταξή τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Καταρχάς, οι
ευάλωτες γυναίκες υποφέρουν από διάφορες ψυχολογικές παθήσεις και διαταραχές, όπως
άγχος, κατάθλιψη, φοβίες, κρίσεις πανικού, ενώ συχνά αισθάνονται ενοχές, ανασφάλεια,
απόγνωση, χρόνια κόπωση και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Επιπλέον, πολλές από τις ευάλωτες
γυναίκες εκδηλώνουν ψυχοσωματικές ασθένειες και αρκετές έχουν και τάσεις αυτοκτονίας.
Ιδίως, σε ό,τι αφορά τα θύματα βίας και trafficking, παρατηρούνται τραυματισμοί και βλάβες
που μπορεί να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους. Τα παραπάνω συμπτώματα
συχνά οδηγούν στην κοινωνική απομόνωση, καθώς και στην απομάκρυνση ή στη δυσκολία
ένταξης στην αγορά εργασίας.
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Εξάλλου, το παραδοσιακό στερεότυπο της γυναίκας που έχει την πλήρη ευθύνη για τη
φροντίδα της οικογένειας και του παιδιού εξακολουθεί να υφίσταται, παρόλο που έχει
σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά
εργασίας, όπως επισημαίνει και η Kambouri (2013). Παράλληλα, η αδυναμία συμφιλίωσης
οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων των γυναικών, λόγω και του ανεπαρκούς
αριθμού δομών φύλαξης παιδιών και των περικοπών των κρατικών δαπανών συνετέλεσε στην
αδυναμία ένταξης στην αγορά εργασίας, ιδίως των ευάλωτων γυναικών που πλήττονται σε
μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις μετανάστριες που αντιμετωπίζουν επιπλέον
προβλήματα και εμπόδια που επηρεάζουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με
πρόσφατη έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (2014β) αναφορικά με τους παράγοντες
που εμποδίζουν την εύρεση εργασίας, οι διακρίσεις λόγω καταγωγής, θρησκείας ή κοινωνικών
αιτίων είναι ο παράγοντας που αναφέρεται συχνότερα ως εµπόδιο στην εύρεση εργασίας
ανάλογης των προσόντων των μεταναστών/-ριών (39%). Έπειτα, η μη ικανοποιητική γνώση της
ελληνικής γλώσσας (31%) αναδεικνύεται σε δεύτερο περιοριστικό παράγοντα, ενώ
ακολουθούν περιορισµοί λόγω υπηκοότητας ή άδειας παραμονής (19,5%). Εξάλλου, ένα
αρκετά υψηλό ποσοστό μεταναστών/-ριών (14%) αναφέρθηκε στη µη αναγνώριση τίτλων
σπουδών κάτι που αφορά τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης.

Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας
Παρόλου που η ισότητα των φύλων στην απασχόληση στην Ελλάδα προωθήθηκε από
μια σειρά νόμων και πολιτικών που στηρίζουν τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής, που προστατεύουν τη μητρότητα και δίνουν έμφαση στις γονεϊκές άδειες,
που προλαμβάνουν και καταστέλλουν τις έμφυλες διακρίσεις (π.χ. ίση αμοιβή για εργασίας
ίσης αξίας, σεξουαλική παρενόχλησε στο χώρο εργασίας), που προωθούν τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα και την ένταξη γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στην
αγορά εργασίας, οι έμφυλες διακρίσεις και ανισότητες στην απασχόληση εξακολουθούν να
υφίστανται σε βάρος των γυναικών.
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Καταρχάς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι γυναίκες στην Ελλάδα πλήττονται περισσότερο
από την ανεργία σε σχέση με τους άνδρες, κάτι το οποίο έχει να κάνει τόσο με την οικονομική
κρίση, όσο και με το γεγονός ότι η υψηλή ανεργία στο γυναικείο πληθυσμό είναι κάτι που
επικρατεί παραδοσιακά και αποτελεί χαρακτηριστικό έμφυλων διακρίσεων (Kambouri, 2013).
Εξάλλου, ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να υφίστανται ως
προς την επαγγελματική ανέλιξη στις ανώτερες και ανώτατες μισθολογικά- ιεραρχικά θέσεις
εργασίας (το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής») με τις γυναίκες να υποεκπροσωπούνται
(Kambouri, 2013). Επίσης, στην Ελλάδα, η μισθολογική διαφορά (η διαφορά μεταξύ των μέσων
ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών) μεταξύ των δύο φύλων στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το
15% για το έτος 2010, ενώ η μέση μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στην Ε.Ε. είναι
16,3% για το έτος 2013, σύμφωνα με Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015). Αντιστοίχως,
στην Ελλάδα, η διαφορά των συνολικών αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων αντιπροσωπεύει το
45,2% το 2010, ενώ η μέση διαφορά των συνολικών αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων στην
Ε.Ε. είναι 41,1%. Η μισθολογική διαφορά μεταξύ των φύλων σχετίζεται με το γεγονός ότι οι
άνδρες παίρνουν προαγωγή συχνότερα από τις γυναίκες και ως εκ τούτου αμείβονται
καλύτερα, με το ότι οι γυναίκες αναλαμβάνουν σημαντικά άμισθα καθήκοντα, μειώνοντας τις
έμμισθες ώρες, με το ότι οι γυναίκες έχουν την τάση να περνούν περιόδους μακριά από την
αγορά εργασίας συχνότερα από ό,τι οι άνδρες, καθώς και με τον επαγγελματικό διαχωρισμό
λόγω φύλου, αφού οι γυναίκες έχουν την τάση να υπερεκπροσωπούνται σε μερικούς τομείς
και επαγγέλματα, ενώ σε άλλους τομείς υπερεκπροσωπούνται οι άνδρες. Ειδικά σε ό,τι αφορά
την τελευταία διάκριση, οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στους λεγόμενους
γυναικοκρατούμενους τομείς εργασίας που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την υγεία, τη
φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, τις υπηρεσίες καθαρισμού, που κατά κανόνα προφέρουν
χαμηλότερες αμοιβές. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών απασχολείται σε εποχιακές
εργασίες, συνήθως στον τουριστικό και αγροτικό τομέα, καθώς και σε οικογενειακές
επιχειρήσεις.
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Οι εν λόγω έμφυλες ανισότητες και διακρίσεις στην αγορά εργασίας αφορούν και
τους/τις μετανάστες/-τριες, που παράλληλα βιώνουν πολλές εργασιακές ανισότητες και ως
μετανάστες/-τριες. Καταρχάς πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, σε σχέση με τους
Έλληνες, όπως έχει παρουσιαστεί παραπάνω. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι το μέσο
εισόδημα για τους μετανάστες/-τριες στην ηλικία των 25-54 ετών είναι χαμηλότερο σε
σύγκριση με το μέσο εισόδημα του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας, σύμφωνα με μελέτη
της Eurostat (2011). Επίσης, σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι μετανάστες/-τριες εργάζονται υπό
καθεστώς ανασφάλιστης εργασίας, ακόμα και αν διαβιούν νόμιμα στη χώρα (Αναγνώστου και
Γκέμη, 2015).
Ειδικά σε ό,τι αφορά τις γυναίκες μετανάστριες, οι περισσότερες από αυτές
απασχολούνται σε χαμηλόμισθες θέσεις και εργασίες, στις λεγόμενες «βρώμικες» και
απαιτητικές δουλειές που συνήθως δεν επιλέγονται από τις Ελληνίδες. Συγκεκριμένα, οι
περισσότερες μετανάστριες απασχολούνται κυρίως στους τομείς καθαρισμού και φροντίδας
παιδιών και ηλικιωμένων, ενώ συχνά εργάζονται χωρίς συμβάσεις εργασίας ή κοινωνική
ασφάλιση, με απροσδιόριστο ωράριο και ύψος αμοιβής (Kambouri, 2013).
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Ανάγκες των ευάλωτων γυναικών αναφορικά με την απασχόληση και την ένταξή τους στην
αγορά εργασίας
Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες
γυναίκες στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, γίνεται αντιληπτό ότι έχουν αυξημένες
ανάγκες για κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη, με στόχο τη βελτίωση της
απασχολησιμότητάς τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που
διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου Lighthouse (2015), ένα μεγάλο ποσοστό μεταναστών/-ριών
(που ανήκουν στις υπό εξέταση κατηγορίες ευάλωτων γυναικών) που αγγίζει το 95% ανέφερε
ότι δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα
είτε λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και πρόσβασης στο σύστημα, είτε λόγω έλλειψης χρόνου
εξαιτίας επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, είτε λόγω έλλειψης κινήτρων ή
εμπιστοσύνης στο σύστημα. Οι ανάγκες των ευάλωτων γυναικών μπορούν να συνοψιστούν ως
εξής:


Ανάγκη για ανάπτυξη των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και των
δεξιοτήτων κοινωνικής ένταξης και των διαπολιτισμικών ικανοτήτων



Ανάγκη για ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων (soft skills)



Ανάγκη για καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη και ενδυνάμωση, τόσο σε
ατομικό, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά προφίλ και τις συγκεκριμένες ανάγκες
τους, όσο και ομαδικό επίπεδο, σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και
σταδιοδρομίας



Ανάγκη για εκπαίδευση και στήριξη σε θέματα εύρεσης εργασίας, σύνταξης
βιογραφικού σημειώματος, συμπλήρωσης αιτήσεων για δουλειά, επαγγελματικής
συνέντευξης, κ.λπ.



Ανάγκη για επαγγελματική κατάρτιση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα



Ανάγκη για εκμάθηση ξένων γλωσσών, καθώς και της ελληνικής γλώσσας για τις
αλλοδαπές γυναίκες.



Ανάγκη για εκμάθηση δεξιοτήτων Η/Υ



Ανάγκη για ενημέρωση ως προς τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και τα
προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης



Ανάγκη για ενημέρωση ως προς το εργασιακές συνθήκες και το ελληνικό σύστημα,
καθώς και εξοικείωση με την εργασιακή κουλτούρα της χώρας, για τις αλλοδαπές
γυναίκες.
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Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες που προωθούν την κοινωνικοοικονομική
ένταξη και επανένταξη των ευάλωτων γυναικών
Παρακάτω παρατίθεται μια περιγραφή των κυριότερων κάποιων υπηρεσιών που
υποστηρίζουν τις ευάλωτες γυναίκες στην ένταξή τους και την επανένταξή τους στην κοινωνία
και στην αγορά εργασίας.
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) είναι η
κατεξοχήν δημόσια αρχή προώθησης της απασχόλησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των δράσεων του, παρέχει, μεταξύ άλλων,
εφαρμόζει και χρηματοδοτεί προγράμματα που διευκολύνουν την πρόσβαση εργασία, ενώ
παρέχει επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική υποστήριξη, δίνοντας έμφαση
στις ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, καθώς και σε ευάλωτες
πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι οι μετανάστες. Παράλληλα, ο ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), αναπτύσσει και παρέχει στοχευμένα προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας των γυναικών.
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Πολύ σημαντικές υπηρεσίες για τις ευάλωτες γυναίκες παρέχονται από τη Γενική
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (www.isotita.gr). Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων δημιούργησε και λειτουργεί τα 15 Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά
των Γυναικών στην Αθήνα, τον Πειραιά, το Ηράκλειο, τη Λαμία, την Πάτρα, την Τρίπολη, τα
Ιωάννινα, την Κέρκυρα, την Κομοτηνή, τη Λάρισα, τη Μυτιλήνη, την Ερμούπολη, τη
Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα στελεχώνονται από ειδικό
επιστημονικό προσωπικό συμβούλων εξειδικευμένων στην προσέγγιση των γυναικών με την
οπτική του φύλου που αποτελείται από ψυχολόγους, κοινωνικές/-ούς λειτουργούς και
νομικούς. Παρέχονται δωρεάν σε γυναίκες οι παρακάτω υπηρεσίες:


ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση



ψυχολογική και κοινωνική συμβουλευτική



νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών θυμάτων
βίας



νοµική βοήθεια (σε συνεργασία με τον αντίστοιχο τοπικό Δικηγορικό σύλλογο)



παραπομπή σε ξενώνες, σε νοσοκομεία, σε φορείς απασχόλησης, σε φορείς
υποστήριξης παιδιών, κ.ά.

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα απευθύνονται σε γυναίκες που:


υφίστανται κακοποίηση από κάποιο μέλος της οικογένειάς τους ή το σύντροφό τους
(πρώην ή νυν)



υφίστανται σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, συναισθηματική ή λεκτική βία



υφίστανται οικονομική αποστέρηση ή κοινωνική απομόνωση



έχουν υποστεί βιασμό ή απόπειρα βιασμού
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έχουν υπάρξει ή είναι θύματα πορνείας ή trafficking



έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία,



υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (όπως µετανάστριες, αιτούσες άσυλο, γυναίκες µε
αναπηρία, µονογονείς κ.ά.)

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στο ίδιο πλαίσιο λειτουργεί την
τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 που απευθύνεται σε γυναίκες θύματα όλων των μορφών βίας.
Η τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 είναι εθνικής εμβέλειας, λειτουργεί όλο το 24ωρο, όλες τις
ημέρες του χρόνου και η κλήση χρεώνεται μία αστική μονάδα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
είναι απολύτως εμπιστευτικές, καλυπτόμενες από το απόρρητο της συμβουλευτικής. Η
γραμμή στελεχώνεται από ψυχολόγους και κοινωνικούς/ες επιστήμονες που παρέχουν άμεση
βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
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Αξίζει, επίσης, να σημειωθούν τα 25 Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
Θυμάτων Βίας, καθώς και οι 19 Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών
τους, που έχουν αναπτυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και λειτουργούν
σε ισάριθμους δήμους πανελλαδικά.
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνική Αλληλεγγύης – ΕΚΚΑ (http://www.ekka.org.gr/) είναι ο
εθνικός φορέας που έχει ως αρμοδιότητα το συντονισμό του δικτύου υπηρεσιών κοινωνικής
υποστήριξης, φροντίδας και αλληλεγγύης σε άτομα, οικογένειες ή ομάδες που βρίσκονται σε
καταστάσεις κρίσης και έχουν ανάγκη από άμεση κοινωνική αρωγή και φροντίδα, όπως
πρόσφυγες και ασυνόδευτα ανήλικα. Ανάμεσα στις άλλες υπηρεσίες που προσφέρει,, το ΕΚΚΑ
διαθέτει εγκαταστάσεις όπου παρέχεται προσωρινή φιλοξενία (στέγη, φροντίδα και
προστασία) σε ευάλωτες ομάδες και πληθυσμούς, όπως κακοποιημένες γυναίκες και έφηβες
που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη και θύματα trafficking, καθώς και κοινωνική και
ψυχολογική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής τους. Το ΕΚΚΑ διαθέτει συνολικά
έξι (6) ξενώνες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Επιπροσθέτως οι κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων παρέχουν δωρεάν προγράμματα
ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής εργασίας και επαγγελματικού προσανατολισμού
σε
ευπαθείς
κοινωνικά
ομάδες.
Λόγου
χάρη
ο
Δήμος
Αθηναίων
(https://www.cityofathens.gr/), ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας, μέσω του Γραφείου
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων υποστηρίζει τις γυναίκες, ιδίως αυτές που αντιμετωπίζουν
σημαντικά προβλήματα, όπως ανεργία, χαμηλό εισόδημα, κακοποίηση στο σπίτι, κοινωνικό
αποκλεισμό, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες με ιδιαίτερη έμφαση στην
ενδυνάμωση των γυναικών και στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, ενώ παράλληλα
λειτουργεί ξενώνα φιλοξενίας για γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τα παιδιά τους. Επίσης, ο
Δήμος Αθηναίων, μέσω του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων υποστηρίζει
ουσιαστικά τους άστεγους πολίτες, προσφέροντας σίτιση, φάρμακα, ρουχισμό, αλλά και
στέγαση, ενώ παράλληλα παρέχει συμβουλευτική και ενημέρωση, ψυχο-κοινωνική στήριξη και
κοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη. Τέλος, αξίζουν να αναφερθούν και οι
υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους/τις μετανάστες/-τριες, προκειμένου να διευκολυνθεί η
ομαλή κοινωνική και εργασιακή ένταξή τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα
προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων Η/Υ.
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Επιπλέον, στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και επανένταξη των ευάλωτων
γυναικών συμβάλλουν σε μέγιστο βαθμό οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες παρέχουν
στοχευμένες παρεμβάσεις, στο πλαίσιο Προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανάπτυξης
Ανθρωπίνου
Δυναμικού»
(http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=36&la=1).
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Εθνικές πολιτικές σχετικά με την ένταξη και επανένταξη των ευάλωτων γυναικών στην
κοινωνία και στην αγορά εργασίας
Σε επίπεδο πολιτικών μια σειρά προγραμμάτων και εθνικών δράσεων στοχεύουν στην
ένταξη και επανένταξη των ευάλωτων γυναικών στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.
Καταρχάς, αναφέρεται το «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων
2010-2013» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, το
οποίο έχει ως βασικό στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των γυναικών και την
προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Περιλαμβάνει μια σειρά εξειδικευμένων
πολιτικών-παρεμβάσεων σε επιλεγμένα θεματικά πεδία που απευθύνονται σε όλες τις
κοινωνικές ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες γυναικών που υφίστανται
πολλαπλές διακρίσεις και έχουν πληγεί από την κρίση από το 2010 και έπειτα. Στο πλαίσιο
αυτό, προβλέπονται μεταξύ άλλων δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των
μορφών βίας κατά των γυναικών, καθώς και για τη στήριξη της απασχόλησης των γυναικών
και της οικονομικής τους αυτοτέλειας, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και την
ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Στη συνέχεια. το «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη» του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την περίοδο 2015-2020,
έχοντας ως βασικό στόχο την άμβλυνση των ανισοτήτων με έμφαση στην αποτελεσματική
προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, προβλέπει μια σειρά παρεμβάσεων
ενεργητικών μέτρων που θα ενισχύσουν ουσιαστικά τις εν λόγω ομάδες ως προς την
προώθηση της απασχόληση και την κοινωνική τους ένταξη. Στις ομάδες περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων κατηγορίες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εξαιτίας παραγόντων, όπως μακροχρόνια ανεργία,
ακατάλληλες συνθήκες στέγασης / έλλειψη στέγης, διακρίσεις λόγω της ιδιότητας αιτούντος
άσυλο, αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή οικονομικού μετανάστη.
Επίσης, σημαντική είναι η «Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη των Πολιτών Τρίτων
Χωρών» (2013) της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών
όπου προωθείται η ισότητα των φύλων και η συμμετοχή των μεταναστών/ τριών στην
κοινωνική και οικονομική ζωή σε ίση βάση με τους Έλληνες πολίτες και χωρίς διακρίσεις.
Παράλληλα, προωθείται η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μεταναστριών, ενώ
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες μεταναστριών που είναι ιδιαίτερα
εκτεθειμένες, όπως οι γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας ή trafficking.
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Ευρήματα Ομάδας Εστιασμένης Συζήτησης
Προκειμένου να βρεθούν οι συμμετέχουσες στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης, το
ΚΜΟΠ απευθύνθηκε σε συναφείς με το θέμα φορείς και οργανισμούς με τους οποίους έχει
ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν. Η ομάδα εστιασμένης συζήτησης έλαβε χώρα στις 14
Απριλίου 2016 στα γραφεία του ΚΜΟΠ στη Θεσσαλονίκη. Οι συμμετέχουσες ενημερώθηκαν
για το έργο EMPOWER και για το στόχο της συγκεκριμένης συζήτησης. Επίσης, ενημερώθηκαν
ότι η συζήτηση θα μαγνητοφωνείτο, τους επισημάνθηκε ότι οι πληροφορίες που αντλούνται
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπόνηση της έρευνας, ενώ τους εγγυήθηκε το
απόρρητο και το ανώνυμο των απαντήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τους ζητήθηκε να υπογράψουν
τις φόρμες συναίνεσης συμμετοχής στην έρευνα.
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Συνολικά, συμμετείχαν 10 κοινωνικά ευάλωτες γυναίκες, εκ των οποίων 3 ήταν
μετανάστριες με σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονταν, 2 γυναίκες Ρομά με
προέλευση από την Αλβανία, εκ των οποίων μία ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας, 2 θύματα
εμπορίας ανθρώπων, 2 μετανάστριες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και 1 θύμα
ενδοοικογενειακής βίας. Η συζήτηση έλαβε χώρα στην Ελληνική γλώσσα, με κατάλληλες
επεξηγήσεις στις περιπτώσεις που το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχουσών δεν
εξυπηρετούσε την κατανόησή τους. Γενικά, η συζήτηση κύλησε ομαλά και οι συμμετέχουσες
έδειξαν μεγάλη προθυμία στο να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις εμπειρίες τους
Στο ερώτημα αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης εύρεσης εργασίας, οι
περισσότερες συμμετέχουσες δήλωσαν άγνοια τέτοιων υπηρεσιών, με την εξαίρεση κάποιων
μεταναστριών, οι οποίες ανέφεραν τη στήριξη από τοπικές κοινότητες ομοεθνών τους, καθώς
και μεμονωμένα προγράμματα που οργανώνουν τοπικοί φορείς, όπως κάποια ΑΕΙ. Μία από τις
συμμετέχουσες ανέφερε και τα σχετικά προγράμματα του ΟΑΕΔ, αλλά όχι κάποια άλλη
υπηρεσία ή φορέα.
Σε σχέση με το κατά πόσο οι ευάλωτες γυναίκες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες ως προς την
εύρεση εργασίας ή τη δημιουργία επιχείρησης, οι απαντήσεις κινήθηκαν σε συγκεκριμένες
θεματικές, κατά κανόνα ανάλογα με την ευάλωτη κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκαν οι
αντίστοιχες συμμετέχουσες. Πιο συγκεκριμένα, οι μετανάστριες υψηλού μορφωτικού
επιπέδου στάθηκαν περισσότερο στην έλλειψη άδειας παραμονής / εργασίας, καθώς και στη
συγκριτικά πιο δυσχερή κατάσταση που βρίσκονται κατά κανόνα οι γυναίκες μετανάστριες σε
σχέση με τις εγχώριες όσον αφορά στην εργασιακή κατάσταση (ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, συνταξιοδότηση κ.λπ.). Αντίστοιχα, οι γυναίκες Ρομά ανέφεραν τις τυπικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν, οι οποίες
υφίστανται σε ακόμα εντονότερο βαθμό στην περίπτωση των γυναικών Ρομά σε σχέση με τους
άντρες. Τέλος, από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες, οι γυναίκες που υπήρξαν θύματα εμπορίας
ανθρώπων δε θεώρησαν πως η κατάστασή τους αποτελεί εμπόδιο στην εύρεση εργασίας, ενώ
οι μετανάστριες χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου θεώρησαν τη γλώσσα, πρωτίστως, και
μετά την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο ως βασικά εμπόδια στην εύρεση εργασίας.
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Όσον αφορά την εύρεση εργασίας, υπήρχε μια ποικιλία ανισοτήτων που επηρέαζαν τις
συμμετέχουσες κατά την αναζήτησή τους. Για παράδειγμα, από τις μετανάστριες, η εθνική
καταγωγή είτε δυσκόλεψε την εύρεση εργασίας είτε απετέλεσε λόγο προτίμησης της
συμμετέχουσας για εργασία χαμηλών απαιτήσεων, που έχει κατά κανόνα συσχετιστεί με
μετανάστριες, όπως οικιακή βοηθός, καθαρίστρια, φροντίδα ηλικιωμένων κ.λπ., ενώ
αναφέρθηκε πάλι το πρόβλημα της ανεπαρκών γλωσσικών δεξιοτήτων ως τροχοπέδη στην
εύρεση εργασίας. Οι γυναίκες Ρομά, από την άλλη, λόγω του διπλού χαρακτηριστικού της
εθνοτικής ομάδας τους και του γεγονότος ότι είχαν μεταναστεύσει από άλλη χώρα, δεν είχαν
αναζητήσει εργασία, καθώς η απαξιωτική αντιμετώπιση που δέχονται σε καθημερινό επίπεδο
δρούσε αποτρεπτικά και αποκαρδιωτικά. Όπως και στην προηγούμενη ερώτηση, οι γυναίκεςθύματα εμπορίας ανθρώπων δε στάθηκαν πολύ σε κάποια συγκεκριμένη δυσκολία, ενώ από
τις υπόλοιπες συμμετέχουσες αναδείχθηκε η ηλικία και η γλώσσα ως παράγοντες ανισότητας.
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Οι τρόποι υποστήριξης όσον αφορά στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην εύρεση
εργασίας που υπέδειξαν οι συμμετέχουσες κυμάνθηκαν σε επίπεδα αντίστοιχα των δυσκολιών
που αντιμετωπίζουν. Λόγου χάρη, οι μετανάστριες με σχετικά υψηλό μορφωτικό επίπεδο
ανέφεραν την ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες νομιμοποίησης ή τις υπηρεσίες εύρεσης
εργασίας, την αναγνώριση μορφωτικών και επαγγελματικών προσόντων, όπου υπάρχουν, και
την κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπου δεν υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένης της
γλώσσας. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας αναφέρθηκε και από τις μετανάστριες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και
τη γυναίκα που είχε βιώσει ενδοοικογενιακή βία, ενώ αναφέρθηκε και η δυνάμει συνεισφορά
των εδραιωμένων κοινοτήτων ομοεθνών τους. Από την άλλη, γυναίκες με κοινωνικά
χαρακτηριστικά που φέρουν πιο έντονο στίγμα, το οποίο μειώνει την αυτοεκτίμησή τους,
όπως οι γυναίκες Ρομά και όσες βίωσαν την εμπορία ανθρώπων, έδωσαν περισσότερο
έμφαση στην ψυχολογική και επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη ως παράγοντα
βελτίωσης των επαγγελματικών προοπτικών τους. Παράλληλα, σε οριζόντιο επίπεδο
εκφράστηκε είτε άμεσα είτε έμμεσα και μία επιθυμία ευαισθητοποίησης της Ελληνικής
κοινωνίας όσον αφορά τα προβλήματα ρατσισμού και περιθωριοποίησης που αντιμετωπίζουν
οι γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Οι απόψεις των συμμετεχουσών διίσταντο όσον αφορά την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων, όπως η αυτοπεποίθηση και η επικοινωνία, καθώς υπήρξαν δύο επικρατούσες
αντιμετωπίσεις. Από τη μια πλευρά, οι περισσότερες απαντήσεις θεώρησαν θετικές
πρωτοβουλίες που αφορούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται
για τα πρώιμα στάδια ένταξης των εμπλεκομένων στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.
Από την άλλη, μια σημαντική μερίδα γυναικών δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τέτοιου
είδους δραστηριότητες υποστήριξης, καθώς είτε τις θεώρησε σχετικά ήσσονος σημασίας σε
σχέση με πιο «χειροπιαστές» δεξιότητες όπως η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, είτε
θεωρούσε ότι δεν μπορούσε να προβεί στην αντίστοιχη επένδυση χρόνου και πόρων για την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών σε σχέση με τα αναμενόμενα οφέλη.
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Οι τάσεις αυτές εκφράστηκαν με αντίστοιχο τρόπο και στην περίπτωση της καταγραφής
των αναγκών για εκπαίδευση και συμβουλευτική, για τις οποίες ρωτήθηκαν η συμμετέχουσες.
Οι ερωτώμενες στάθηκαν κυρίως σε δύο είδη εκπαίδευσης που θα μπορούσαν να βελτιώσουν
την υφιστάμενη κατάστασή τους. Οι μετανάστριες της ομάδας, καθώς και κάποιες γυναίκες
Ρομά, στάθηκαν κυρίως στην ανάγκη εκμάθησης της γλώσσας ως βασικό συμβάλλοντα
παράγοντα τόσο κοινωνικής ένταξης όσο και βελτίωσης της απασχολησιμότητάς τους, ενώ οι
υπόλοιπες έδωσαν έμφαση στη συμβουλευτική καθοδήγηση που θα ενισχύσει την
αυτοπεποίθησή τους και θα τις ενδυναμώσει ώστε να καταφέρουν οι ίδιες βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους μέσω της αξιοποίησης των ιδίων συναισθηματικών και πνευματικών
πόρων τους.
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Το θέμα της επιχειρηματικότητας διερευνήθηκε μέσω σχετικής ερώτησης για το
ενδεχόμενο έναρξης προσωπικής επιχείρησης και το πιθανό είδος αυτής. Με την εξαίρεση
μίας μετανάστριας υψηλού μορφωτικού επιπέδου που είχε στο παρελθόν μία επιχείρηση στον
κλάδο της εστίασης, οι υπόλοιπες δεν είχαν κάνει ποτέ προσωπική επιχείρηση, επικαλούμενες
ως επί το πλείστον είτε τεχνικές δυσκολίες, όπως έλλειψη κεφαλαίου, ενημέρωσης ή γνώσης
της σχετικής γραφειοκρατικής διαδικασίας, είτε έλλειψη αυτοπεποίθησης. Το βασικό
ενδεχόμενο είδος μιας πιθανής επιχείρησης στην οποία θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν
οι συμμετέχουσες ήταν κυρίως αυτό των λιανικών πωλήσεων, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι μια μη-αμελητέα μειοψηφία ανέφερε επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η
κατ' οίκον φροντίδα ηλικιωμένων.
Όσον αφορά την εικόνα που είχαν οι συμμετέχουσες για τα χαρακτηριστικά ενός
επιτυχημένου επαγγελματία, από τη συντριπτική πλειοψηφία ως βασικές δεξιότητες
καταδείχθηκαν η επικοινωνία – η οποία αντικατοπτρίστηκε κυρίως μέσω της αναφοράς στην
κατοχή της γλώσσας – και η δικτύωση και, στη συνέχεια, η μόρφωση ή η εκπαίδευση στο
αντικείμενο δραστηριοποίησης. Αρκετές συμμετέχουσες ανέφεραν επίσης την επιδεξιότητα,
τόσο όσον αφορά σε κοινωνικό πλαίσιο μέσω της αλληλεπίδρασης με υπαλλήλους και
συνεργάτες, όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, μέσω της διαχείρισης γραφειοκρατικών ή
οικονομοτεχνικών θεμάτων.
Περίπου οι μισές από τις συμμετέχουσες είχαν έρθει σε επαφή με κάποια υπηρεσία
επαγγελματικής ανάπτυξης ή συμβουλευτικής, τις οποίες προσέφεραν κατά κανόνα δημόσιοι
φορείς, είτε σε κρατικό (ΟΑΕΔ) είτε σε τοπικό επίπεδο (δημοτικές υπηρεσίες), ενώ κάποιες
είχαν υποστηριχθεί μέσω ιδιωτικών φορέων που υποστηρίζουν ευάλωτες κοινωνικά ομάδες,
όπως μη-κυβερνητικές οργανώσεις ή τοπικές οργανώσεις μεταναστών. Πλην μίας εξαίρεσης, οι
υπηρεσίες αυτές δεν είχαν βελτιώσει σε αξιοσημείωτο βαθμό την κατάσταση των αποδεκτών
τους. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότερες συμμετέχουσες που δεν είχαν χρησιμοποιήσει τις
υπηρεσίες αυτές θα το έκαναν, δεδομένης της ευκαιρίας, με την προϋπόθεση ότι είχαν το
χρόνο και τους χρηματικούς πόρους να διαθέσουν.
Η επιθυμία των συμμετεχουσών για τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάστασής τους
εκφράστηκε και μέσω της συζήτησης σχετικά με τις δραστηριότητες που θα μπορούσαν να
συμβάλλουν σε αυτό. Πρακτικά όλες οι συμμετέχουσες εξέφρασαν την επιθυμία για
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προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων ή κατάρτισης, ενώ το θέμα της γλώσσας προέκυψε και
πάλι, είτε ως η βασική δεξιότητα που θα μπορούσε να αναπτυχθεί είτε όσον αφορά τη γλώσσα
διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αυτών, ώστε να είναι πιο κατανοητά. Ο
δεύτερος τύπος επιθυμητών δραστηριοτήτων ήταν κυρίως επαγγελματικής συμβουλευτικής
με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών ένταξης των γυναικών αυτών στην αγορά εργασίας.
Κατά το κλείσιμο της συζήτησης, οπότε και οι συμμετέχουσες ερωτήθησαν για τις
επιθυμίες τους σχετικά με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος EMPOWER, οι
απόψεις που είχαν εκφραστεί προηγουμένως αντικατοπτρίστηκαν και εδώ σε αντίστοιχη
μορφή. Σε γενικές γραμμές, οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε αυτές που θα ήθελαν να δουν
περιεχόμενο που βελτιώνει τη δεξιότητά τους στην Ελληνική γλώσσα και σε αυτές που
επιθυμούσαν ενδυνάμωση, ιδιαίτερα σε επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχουσών που
ανέφεραν σε προηγούμενο σημείο της συζήτησης ότι δεν είχαν προσπαθήσει να ξεκινήσουν
επιχείρηση για οικονομικούς λόγους, ανέφεραν συχνότερα και χωρίς προτροπή ότι
επιθυμούσαν συμβουλευτική υποστήριξη ψυχοκοινωνικού τύπου και λιγότερο «τεχνική»
βοήθεια, όπως καθοδήγηση σχετικά με την εξασφάλιση χρηματοδότησης ή με
γραφειοκρατικές διαδικασίες.
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Ευρήματα από το Διαδικτυακό Ερωτηματολόγιο
Κύριος στόχος του ερωτηματολογίου ήταν η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών
των γυναικών προκειμένου να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους, να αυξήσουν τις
επιχειρηματικές προοπτικές τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Το ερωτηματολόγιο,
το οποίο υλοποιήθηκε και διενεμήθη διαδικτυακά σε σχετικούς φορείς και συνεργάτες του
ΚΜΟΠ, περιείχε μια σύντομη εισαγωγική παράγραφο που επεξηγούσε τους σκοπούς της
έρευνας και του έργου EMPOWER. Συνελέχθησαν συνολικά 15 ανώνυμες απαντήσεις.
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Δημογραφικά στοιχεία
Αναφορικά με την ηλικιακή κατανομή των ερωτωμένων, οι περισσότερες ανήκαν στην
ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών, ενώ περίπου το ένα τέταρτο από αυτές ήταν νεότερες (25-34).

Σχεδόν οι μισές από τις ερωτώμενες είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον κάποια βαθμίδα
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά κανόνα Λύκειο, ενώ περίπου το ένα τέταρτο των
ερωτωμένων είχε λάβει πανεπιστημιακή μόρφωση, είτε σε επίπεδο πτυχίου είτε σε επίπεδο
μεταπτυχιακού. Ένα μικρό ποσοστό είχε λάβει μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
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Όσον αφορά τη δια βίου μάθηση, μόλις τρεις από τις ερωτώμενες απάντησαν ότι έχουν
συμμετάσχει σε κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα, δύο εκ των οποίων έλαβαν κάποια εκπαίδευση
μέσω του εργασιακού τους περιβάλλοντος.
Μόλις μία στις πέντε ερωτώμενες βρίσκονταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ
σχεδόν οι μισές ήταν άνεργες τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της έρευνας.

Σελίδα |
28

Ανάλυση αναγκών ευπαθών γυναικών
Όσον αφορά στις μεθόδους μάθησης, όπως καταδεικνύουν τα ακόλουθα γραφήματα
με τα σχετικά αποτελέσματα, οι ερωτώμενες ήταν ιδιαίτερα θετικές στην προοπτική μάθησης
μέσω ατομικής συμβουλευτικής ή κάποιου μέντορα, γεγονός που υποδεικνύει την επιθυμία
για εξατομικευμένη προσέγγιση στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η μάθηση μέσω της πρακτικής
εφαρμογής απεδείχθη εξίσου δημοφιλής τρόπος μάθησης, κάτι που ήταν σχετικά
αναμενόμενο, καθώς μια μεγάλη μερίδα των ερωτωμένων είχε ολοκληρώσει μόλις τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οπότε πιθανόν να μην ήταν εξοικειωμένες με τη θεωρητική
μελέτη.
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Από την άλλη, η παραδοσιακή μάθηση μέσω σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων με φυσική
παρουσία στο χώρο διδασκαλίας έτυχαν ελαφρώς λιγότερο ευρείας αποδοχής από ότι η
ατομική συμβουλευτική και η πρακτική μάθηση, αν και η πλειοψηφία εξακολουθούσε να είναι
σχετικά θετική προς τους τρόπους αυτούς. Αντίθετα, η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ ομοτίμων
αντιμετωπίστηκε με λιγότερο θετικά, καθώς σχετικά λιγότερες ερωτώμενες έδειξαν να
προτιμάνε αυτόν τον τρόπο μάθησης, ο οποίος εξάλλου δεν αποτελεί παραδοσιακή
προσέγγιση για τα ελληνικά δεδομένα.
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Τέλος, τα διαδικτυακά μαθήματα αντιμετωπίστηκαν με σχετική δυσπιστία από τις
ερωτώμενες, καθώς συγκέντρωσαν το μικρότερο βαθμό προτίμησης, ενώ σχεδόν οι μισές
ερωτώμενες ήταν ουδέτερες ή δήλωσαν πως αποφεύγουν αυτόν τον τρόπο εκμάθησης –
πιθανόν λόγω ανησυχίας σχετικά με την ικανότητα χρήσης υπολογιστών που πιστεύουν ότι
απαιτεί ή λόγω έλλειψης εμπειρίας με αυτόν τον τρόπο μάθησης. Παρόλα αυτά, σχεδόν όλες
οι ερωτώμενες δήλωσαν πως θα ήταν θετικές στην προοπτική χρήσης περισσοτέρων της μίας
μεθόδων, που υποδηλώνει κάποια ευελιξία από πλευράς των μελών του δείγματος σχετικά με
τους τρόπους μάθησης που θεωρούν αποδεκτούς.
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Στο δείγμα των απαντήσεων που συνελέχθη, καμία από τις ερωτώμενες δεν είχε τη
στιγμή της έρευνας ή στο παρελθόν δική της επιχείρηση, ενώ τρεις στις τέσσερις δήλωσαν ότι
δεν είχαν σκεφτεί ποτέ να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση.
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Από όσες δήλωσαν πως έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο έναρξης προσωπικής
επιχείρησης, ως βασικοί λόγοι για τους οποίους τελικώς δεν προχώρησαν στο εγχείρημα
καταδείχθηκαν η έλλειψη οικονομικής κυρίως δυνατότητας ή ενίσχυσης, οι οικογενειακές
υποχρεώσεις, καθώς και η έλλειψη τεχνογνωσίας και ενημέρωσης σχετικά με προγράμματα
ενίσχυσης. Αντίστοιχους λόγους δήλωσαν και οι ερωτώμενες που απάντησαν αρνητικά στην
ερώτηση σχετικά με το αν έχουν σκεφτεί το ενδεχόμενο να γίνουν επιχειρηματίες, με
μεγαλύτερη έμφαση στην έλλειψη οικονομικών πόρων.
Όσον αφορά τις δεξιότητες που οι ερωτώμενες θεώρησαν βασικές για έναν
επιχειρηματία, υπήρξε μια σχετική πολυφωνία απόψεων, δεδομένου ότι η ερώτηση ήταν
ανοιχτού τύπου (δηλαδή χωρίς να υποδεικνύονται συγκεκριμένες απαντήσεις). Παρόλα αυτά,
υπήρξε αρκετή συναίνεση σε σχέση με ορισμένες δεξιότητες, οι οποίες αναφέρθηκαν πιο
συχνά από τις υπόλοιπες. Ως πιο σημαντική δεξιότητα αναδείχθηκε αυτή της επικοινωνίας, με
την ηγεσία δεύτερη και ακολούθως την προσαρμοστικότητα και την αντίληψη, με την
τελευταία να αναφέρεται είτε με τη μορφή πρόβλεψης των εξελίξεων είτε ως αναλυτική
ικανότητα. Σε δεύτερο επίπεδο, αρκετές ερωτώμενες ανέφεραν την οργάνωση και τη
δημιουργικότητα, το ομαδικό πνεύμα και την αυτοπεποίθηση. Τέλος, σχετικά μεμονωμένες
αναφορές έγιναν στην επιμονή, την ικανότητα οικονομικής διαχείρισης, την επίλυση
προβλημάτων και διενέξεων, τη μόρφωση, την ικανότητα χειρισμού τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, τη διεκδικητικότητα, την προθυμία αντιμετώπισης κινδύνων
(ρίσκο) και τη στοχοθέτηση. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι οι δεξιότητες που αναφέρθηκαν πιο
συχνά εμπίπτουν όλες στην κατηγορία των διαπροσωπικών δεξιοτήτων («soft skills») και όχι σε
δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης.
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Στην αυτοαξιολόγησή τους, οι ερωτώμενες ήταν κατά κανόνα μετριοπαθείς,
βαθμολογώντας τον εαυτό τους κοντά στο μέσο όρο όσον αφορά τις περισσότερες δεξιότητες
για τις οποίες ερωτήθηκαν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα του φαινομένου αυτού αποτελούν
οι δεξιότητες της προσαρμοστικότητας, της επίλυσης συγκρούσεων, της επικοινωνίας, της
ηγεσίας και της αυτοώθησης, δηλαδή του εγγενούς κινήτρου για την επίτευξη στόχων και
προόδου, αν και στις τελευταίες δύο μια σημαντική μερίδα γυναικών αυτοβαθμολογήθηκε
κάτω του μέσου όρου.
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Τα αποτελέσματα ήταν λιγότερο ξεκάθαρα όσον αφορά την αυτοπεποίθηση, τη
διαχείριση χρόνου και τον καθορισμό στόχου, όπου οι ερωτώμενες ήταν περίπου
ισοκατανεμημένες ανάμεσα σε αυτές που αξιολογήθηκαν θετικά, αρνητικά και ουδέτερα σε
σχέση με το μέσο όρο.
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Τέλος, για τις δεξιότητες της δικτύωσης και της παρουσίασης ενώπιων κοινού, οι
ερωτώμενες έδωσαν κατά μέσο όρο στον εαυτό τους χαμηλότερη βαθμολογία σε σχέση με τις
υπόλοιπες δεξιότητες.

Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι για πρακτικά όλες τις δεξιότητες για τις οποίες
ερωτήθηκαν, ελάχιστες από τις συμμετέχουσες στην έρευνα αξιολόγησαν τον εαυτό τους με
την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία («Άριστα»).
Τέλος, κατόπιν σχετικής ερώτησης, οι περισσότερες ερωτώμενες δήλωσαν πως δε
γνώριζαν κάποια συγκεκριμένη καλή πρακτική ή υπηρεσίες υποστήριξης γυναικών για την
ένταξή / επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, ενώ από τις υπόλοιπες αναφέρθηκαν οι
δραστηριότητες κάποιων μη-κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και κάποιων δημόσιων
φορέων, όπως ο ΟΑΕΔ ή τοπικών πρωτοβουλιών κάποιων δήμων.
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Συμπεράσματα και Προτάσεις
Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι οι ευάλωτες γυναίκες στην Ελλάδα
αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα και εμπόδια που επηρεάζουν την ένταξή τους στην
αγορά εργασίας και την απασχολησιμότητα. Τα προβλήματα αυτά συνδέονται τόσο με το
φύλο τους όσο και με την ευάλωτη κατάσταση στην οποία βρίσκονται, η οποία συχνά επιφέρει
διάφορες ψυχολογικές ή και σωματικές επιπτώσεις, που μπορεί να οδηγήσουν και στον
κοινωνικό αποκλεισμό τους. Παράλληλα, οι έμφυλες ανισότητες και διακρίσεις, σε συνδυασμό
με τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία εξαιτίας
της οικονομικής κρίσης λειτουργούν ανασταλτικά και περιορίζουν την απασχολησιμότητά
τους.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και όπως προέκυψε τόσο από την ομάδα
εστιασμένης συζήτησης όσο και από τη διαδικτυακή έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, οι
ευάλωτες γυναίκες έχουν αυξημένες και ιδιαίτερες ανάγκες κατάρτισης και υποστήριξης
αναφορικά με την ένταξή τους ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας οι οποίες ποικίλουν
ανάλογα με την κατάστασή τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αλλά και το μορφωτικό
τους επίπεδο. Συνοπτικά, αναφέρονται οι ανάγκες για ψυχολογική και επαγγελματική
συμβουλευτική υποστήριξη, για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, για συμμετοχή σε
στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης επαγγελματικών και διαπροσωπικών
δεξιοτήτων. Βάσει αυτών, παρατίθενται οι εξής προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν
στην ένταξη και την επανένταξη των ευάλωτων γυναικών στην αγορά εργασίας:


Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, βάσει των προσωπικών προφίλ, των
δεξιοτήτων και των αναγκών των ευάλωτων γυναικών, με στόχο την προσωπική τους
ενδυνάμωση και αυτοπεποίθηση.



Προγράμματα κατάρτισης, βάσει των γνώσεων, των δεξιοτήτων, αλλά και των
ιδιαίτερων αναγκών των των ευάλωτων γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη και τις
τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας.



Προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η αυτοπεποίθηση και η
επικοινωνία, με στόχο την κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη



Προγράμματα ανάπτυξης διαπροσωπικών δεξιοτήτων (soft skills), που μπορούν να
συμβάλλουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, καθώς και στην αξιοποίηση
επιχειρηματικών ευκαιριών.
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