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- Να λάβουν γλωσσική υποστήριξη που θα τις βοηθήσει 
στο να κατανοούν γιατρούς και νοσηλευτικό 

προσωπικό στα  νοσοκομεία 

- Να προσανατολιστούν σε πρακτική επαγγελματική 

κατάρτιση που να υποστηρίζει την επανεκπαίδευσή τους  

ΤΙ  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ  
ΟΙ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  ΚΑΙ  
ΟΙ  

ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ  ;  

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ   

Tο έργο WEMIN περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων 

ενδυνάμωσης και καθοδήγησης για γυναίκες πρόσφυγες  και 
 μετανάστριες.  Για το σκοπό αυτό,  ειδικό ερωτηματολόγιο 

διαμορφώθηκε και διανεμήθηκε από κάθε φορέα-εταίρο στη 

χώρα του, προκειμένου να αναλυθούν οι ανάγκες των γυναικών 

όσον αφορά την κοινωνική, πολιτισμική και εργασιακή 

ενσωμάτωσή τους.  

Συνολικά συμμετείχαν 125 γυναίκες πρόσφυγες και 
μετανάστριες  μέσω συνεντεύξεων. Οι απαντήσεις τους 

υπογράμμισαν την επίδραση δύο παραγόντων: τη χώρα 

υποδοχής όπου ζει η γυναίκα και το λόγο που εγκατέλειψε τη 

δική της  χώρα. Οι ερωτώμενες  γυναίκες  αναφέρθηκαν  στις 

εξής ανάγκες :  

- Να κατανοήσουν τις ειδικότερες  υπηρεσίες που 

σχετίζονται με τη Μετανάστευση, κυρίως ως προς το 

σκέλος της ανανέωσης εγγράφων, αιτημάτων ασύλου, 

προϋποθέσεων ιθαγένειας 

- Να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τη 

συνταγογράφηση φαρμάκων (να κατανοήσουν τη χρήση 

τους και πότε είναι απαραίτητα) 

Οι συνεδρίες  ενδυνάμωσης και καθοδήγησης που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται από τους 

9 φορείς εταίρους στο έργο, θα βοηθήσουν ώστε οι γυναίκες πρόσφυγες  και  μετανάστριες 

που συμμετέχουν στο WEMIN να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους 



Οι φορείς-εταίροι του έργου WEMIN θεώρησαν την 8η Μαρτίου 

ως την τέλεια ευκαιρία για να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά 

με τον αγώνα των  γυναικών μεταναστριών και προσφύγων που 

ζουν στην Ευρώπη. Η από κοινού εκστρατεία  προωθεί την ιδέα της 

αλληλεγγύης και των κοινών προκλήσεων μεταξύ των γυναικών, 

χωρίς να επιδιώκεται η δραματοποίηση της ζωής τους  ή μια στάση 

πατρωνίας απέναντί τους. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια προαναγγελία 

για συμμετοχή σε μελλοντικές δραστηριότητες του έργου WEMIN 

όπου θα επανασυνδεθούν οι συμμετέχουσες  γυναίκες πρόσφυγες 

και μετανάστριες με γυναίκες της κοινωνίας υποδοχής υλοποιώντας 

μαζί δράσεις τέχνης, χειροτεχνίας και καλλιτεχνικά εργαστήρια. 

Αυτές οι δραστηριότητες θα επιτρέψουν στις συμμετέχουσες να 

συναντιούνται, να εκφράζονται, να γιορτάζουν την ποικιλομορφία 

και να εξερευνούν η μία τον πολιτισμό της άλλης. Όλοι οι φορείς- 

εταίροι δημοσιοποίησαν τις δράσεις τους  στους δικούς τους 

λογαριασμούς στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Ακολουθήστε 

#WEMINproject και #WEMIN στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και 
μείνετε συντονισμένοι! 
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ΠΏΣ ΤΟ ΕΡΓΟ WEMIN ΑΛΛΑΞΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήθελε να μάθει περισσότερα για το 

έργο μας. Ένα από τα στοιχεία που γνωστοποίησαν όλοι οι εταίροι ήταν ο αντίκτυπος του WEMIN στις ζωές των γυναικών 

προσφύγων και  μεταναστριών που συμμετείχαν στις δράσεις του . Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο αντίκτυπος έχει αρκετά 

κοινά στις οκτώ χώρες των φορέων-εταίρων του έργου. 

Οι γυναίκες είναι πιο ανοιχτές στην κοινωνία υποδοχής, έχουν οικοδομήσει φιλίες, υποστηρίζουν η μία την άλλη και έχουν 

αναπτύξει περιέργεια για τη νέα κοινωνία και τη νέα τους πόλη. Χαμογελούν περισσότερο, έχουν αποκτήσει περισσότερη 

αυτοπεποίθηση και έχουν ενισχύσει το αίσθημα του «ανήκειν». Έχουν εξάλλου βελτιώσει τις γλωσσικές τους δεξιότητες και τις 

χρησιμοποιούν για να αλληλεπιδράσουν με την τοπική κοινότητα και να συνεχίσουν να μαθαίνουν. 

... Είμαστε όλοι χαρούμενοι που βλέπουμε τον αντίκτυπο του έργου WEMIN στη ζωή των συμμετεχουσών γυναικών 

προσφύγων και μεταναστριών! 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ –  
ΚΟΙΝΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

«ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ 

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ 

ΦΙΛΙΕΣ» 



Ο 1ος κύκλος κατάρτισης  στην Αθήνα ολοκληρώθηκε στις 12 Μαρτίου 2019. Αρχικά, 20 γυναίκες 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον και δήλωσαν συμμετοχή στα μαθήματα για ποικίλους  λόγους (π.χ. 

οικογενειακές υποχρεώσεις, ενδιαφέρον  να μάθουν μια νέα γλώσσα, κλπ.). Από αυτές, 14 γυναίκες 

ολοκλήρωσαν την κατάρτιση. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σε δημόσιο σχολείο στην Αθήνα, με την 

υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ανοιχτά Σχολεία», που 

χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος καθώς και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση. 
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ΤΟ «SOUTHSIDE PARTNERSHIP» ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ

ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Την 6η Μαρτίου 2019 το Southside Partnership, φορέας- 

εταίρος στο έργο WEMIN,  οργάνωσε ένα Διεθνές Πρωινό για 

την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Τα «πρωινά» αυτού του 

τύπου πραγματοποιούνται τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο σε 
διάφορες τοποθεσίες στην περιοχή της Νότιας Επαρχίας του 

Δουβλίνου στην Ιρλανδία. Πρόκειται για συμμετοχικό  γεγονός 

που υλοποιείται κατά τη διάρκεια ενός πρωινού μιας ημέρας 

της εβδομάδας, συνήθως μια Τετάρτη, και έχει ξεχωριστό θέμα. 

Το θέμα για το συγκεκριμένο «πρωινό» ήταν 

η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2019. Εκατό γυναίκες από 34 

διαφορετικές χώρες παρακολούθησαν την εκδήλωση. Μεταξύ 

των συμμετεχουσών ήταν γυναίκες που παρακολουθούν 

μαθήματα αγγλικών μέσω του έργου WEMIN. Το πρωί, η 

Daniela Naab, συντονίστρια WEMIN στην Ιρλανδία, μίλησε 
για τις  προσεχείς τοπικές εκλογές και υπενθύμισε σε όλες τις 

παριστάμενες ότι, εάν ήταν κάτοικοι της Ιρλανδίας, θα είχαν 

δικαίωμα ψήφου. Επίσης ενημέρωσε το κοινό για τα 

εργαστήρια σχετικά με τις νέες δεξιότητες εργασίας που 

διοργανώνονται ως μέρος του έργου WEMIN. 

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ 



Η Associação Renovar a Mouraria διοργάνωσε στις 15 και 16 Μαρτίου 2019 στη Λισσαβώνα, Διεθνές 

Συνέδριο με θέμα τη διασυνοριακότητα στην περίπτωση των μεταναστριών και  γυναικών προσφύγων, με 
τίτλο «Travessia - Γυναίκες και κορίτσια που αναζητούν καταφύγιο». Στο πλαίσιο του συνεδρίου 

παρουσιάστηκε ο σύντομος οδηγός πολιτικής που εκδόθηκε στα πλαίσια του WEMIN, σε όλες τις  

κοινοβουλευτικές ομάδες της Βουλής της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας. Η πρόκληση ήταν  να δημιουργηθεί 
σε εθνικό πλαίσιο μια δέσμη αντικειμενικών συστάσεων, προερχομένων από τις προτάσεις  και μαρτυρίες 

γυναικών προσφύγων και μεταναστριών βάσει ανταλλαγής απόψεων που έγινε το ίδιο απόγευμα, σε άλλη 

φάση του συνεδρίου, και η οποία ανακοινώθηκε την τελευταία ημέρα κατά τη λήξη  της εκδήλωσης. 

Για ερωτήσεις και συνεργασία: 

 

Σίσσυ Θεοδοσίου, Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ερευνητική 

Ομάδα DAISSy (Συντονιστής 

Φορέας) 

sissie.theodosiou@gmail.com 

 

 

Για επικοινωνία και προβολή: 

 

Elisabetta Uroni, ALDA – Ευρωπαϊκή 

Ένωση για την Τοπική Δημοκρατία 

elisabetta.uroni@aldaintranet.org 
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 

WEMIN 

WWW.WEMIN-PROJECT.EU 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 

#WEMIN 

 ΣΤΑ SOCIAL MEDIA! 

Ο ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
WEMIN ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ TRAVESSIA ΣΤΗ

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! 

Το WEMIN χρηματοδοτείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης με το συμφωνητικό χορηγίας 

αρ.776211. Το newsletter αυτό αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του 

δημιουργού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.


