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Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια µεγάλη εισροή µικτών µεταναστευτικών ρευµάτων, όπου τα όρια
µεταξύ προσώπων που δικαιούνται διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οικονοµικών
µεταναστών γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα. Οι Ελληνικές
Αρχές προχωρούν σταδιακά στην καθολική µεταρρύθµιση του
συστήµατος διαχείρισης µεταναστευτικών ροών καθώς και του
συστήµατος ασύλου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εντοπισµός των ιδιαίτερων αναγκών και η στήριξη των γυναικών και κοριτσιών που
χρήζουν διεθνούς προστασίας αποτελεί ζητούµενο, όπως και η
αναγνώριση στο πρόσωπό τους της ιδιότητας του δικαιούχου
διεθνούς προστασίας προκειµένου να απολαύσουν την προστασία που δικαιούνται στη χώρα µας.

Το µεγαλύτερο παιδί της Μπίµπη, η δεκαπεντάχρονη Μάργια, δεν πηγαίνει πια στο σχολείο, καθώς η µητέρα της
φοβάται ότι θα την απαγάγουν για να την αναγκάσουν να παντρευτεί. Η Μπίµπη λέει ότι η κόρη της έχει δεχτεί
πολλές χρηµατικές προσφορές και προτάσεις γάµου τους τελευταίους µήνες.

Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων και η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχουν συνεργασία από το
2002 µε κοινό στόχο να προάγουν τα δικαιώµατα των γυναικών
και ανήλικων κοριτσιών προσφύγων στην Ελλάδα. Σε µια προσπάθεια ενδυνάµωσης της συνεργασίας αυτής, για την ουσιαστικότερη και πιο άµεση αντιµετώπιση των ζητηµάτων που
αφορούν στην προστασία των γυναικών και κοριτσιών, οι δύο φορείς απευθύνθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειµένου να υιοθετηθούν κοινές κατευθυντήριες οδηγίες. Το
παρόν κείµενο αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των
Φύλων και της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Απευθύνεται σε επαγγελµατίες που απασχολούνται σε υπηρεσίες πρώτης υποδοχής υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς επίσης
και σε προσωπικό που λαµβάνει συνεντεύξεις ασύλου ή συµµετέχει µε οποιοδήποτε τρόπο στις διαδικασίες ασύλου. Στοχεύει
να βοηθήσει στη δικαιότερη αξιολόγηση των αναγκών διεθνούς
προστασίας γυναικών και κοριτσιών αιτουσών άσυλο καθώς και
να παρέχει οδηγίες για την ορθή αντιµετώπιση των γυναικών και
κοριτσιών κατά τη διάρκεια σχετικών διαδικασιών όπως η υποδοχή κατά την πρώτη είσοδο, η κράτηση, η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου και η διενέργεια της συνέντευξης. Η συγγραφή
του φυλλαδίου έγινε από τη δικηγόρο κ. Αλεξία Βασιλείου µετά
από έρευνα, συλλογή και επεξεργασία σχετικών κειµένων της
Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλων
αρµόδιων Οργανισµών, καθώς και της σχετικής εθνικής νοµοθεσίας.

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
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I.

Εισαγωγή: Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες
πρόσφυγες1 και η ανάγκη για στοχευµένες ενέργειες

Οι πρόσφυγες που έχουν εγκαταλείψει τη
χώρα τους λόγω φόβου δίωξης και φθάνουν
σε µια ξένη χώρα προκειµένου να ζητήσουν
προστασία, είναι εκτεθειµένοι σε κινδύνους
που πιθανόν να οδηγήσουν σε περαιτέρω παραβιάσεις των δικαιωµάτων τους και να σταθούν εµπόδιο στη διασφάλιση της προστασίας που δικαιούνται από το νόµο. Μη µπορώντας να ταξιδέψουν µε νόµιµα µέσα σε κάποια χώρα όπου να υπάρχει δυνατότητα να
ζητήσουν άσυλο, οι πρόσφυγες συχνά αναγκάζονται να απευθυνθούν σε διακινητές και να
ακολουθήσουν επικίνδυνες διαδροµές, για να
φθάσουν παράτυπα σε κάποια ασφαλή χώρα.

τσιών προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι απολαµβάνουν προστασία και λαµβάνουν βοήθεια
ισότιµα µε τους άντρες και τα αγόρια»2.
Οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιµετωπίζουν
ιδιαίτερες προκλήσεις σχετικά µε το φύλο,
τους ρόλους και τη θέση τους στην κοινωνία.
Οι πιθανότητες να έχουν πρόσβαση ακόµα και
στα πιο βασικά δικαιώµατα είναι λιγότερες
από αυτές των αντρών και αγοριών, ενώ
έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να αντιµετωπίσουν διακρίσεις και βία, οι οποίες οξύνονται σε καταστάσεις συγκρούσεων και
αναγκαστικού εκτοπισµού.
Για πολιτισµικούς και κοινωνικούς λόγους, οι
γυναίκες και τα κορίτσια µπορεί συχνά να
έχουν περιορισµένη γνώση των δικαιωµάτων
τους, ή της ύπαρξης µηχανισµών για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων αυτών. Ενδεχοµένως στη χώρα καταγωγής τους να υποβλήθηκαν σε παραδοσιακές πρακτικές επιβλαβείς για τις ίδιες, να µην τους επιτρεπόταν η
συµµετοχή σε δοµές της κοινότητάς τους, να
ήταν θύµατα σεξουαλικής βίας / βίας λόγω
φύλου, ή άπορες. Μετά τον εκτοπισµό τους,
βρίσκονται ακόµα πιο περιθωριοποιηµένες
και ευάλωτες λόγω της κατάρρευσης των
αξιών και των δοµών στήριξης που τους παρείχαν η οικογένεια ή η κοινότητά τους.

Όπως αναγνωρίζει και η Εκτελεστική Επιτροπή της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες, µέσα στη γενική αβεβαιότητα που αντιµετωπίζουν οι πρόσφυγες, οι
γυναίκες και τα κορίτσια αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα:
«Μολονότι οι άντρες και τα αγόρια που έχουν
αναγκαστικά εκτοπιστεί αντιµετωπίζουν επίσης προβλήµατα προστασίας, οι γυναίκες και
τα κορίτσια πιθανόν να εκτίθενται σε ιδιαίτερα προβλήµατα προστασίας που έχουν
σχέση µε το φύλο τους, την πολιτισµική και
κοινωνικο-πολιτική τους θέση και τη νοµική
τους κατάσταση, που σηµαίνει ότι µπορεί να
έχουν λιγότερες πιθανότητες να ασκήσουν τα
δικαιώµατά τους και συνεπώς απαιτούνται ειδικές ενέργειες υπέρ των γυναικών και κορι1

2

Ο συνδυασµός των παραγόντων αυτών δηµιουργεί κινδύνους και προκλήσεις για τις γυναίκες, όπως:

Οι αναφορές σε γυναίκες συµπεριλαµβάνουν κορίτσια και καλύπτουν όσες γυναίκες και κορίτσια πιθανολογείται ότι δικαιούνται διεθνή
προστασία για τους λόγους που αναφέρονται στη Σύµβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, ανεξάρτητα από την αναγνώριση
του καθεστώτος τους από τις αρµόδιες αρχές. Συνεπώς καλύπτουν τις αιτούσες άσυλο και τις εν δυνάµει αιτούσες άσυλο.
Εκτελεστική Επιτροπή, Πόρισµα Νο. 105 (LVII), 2006, Γυναίκες και Κορίτσια σε Κίνδυνο (Executive Committee Conclusion No. 105 (LVII),
2006, Women and Girls at Risk).
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Βία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

πρόσφυγα ή τη χορήγηση επικουρικής προστασίας – ακόµα και αίτηµα ισχυρότερο από
εκείνο του άντρα συγγενή τους – σε ορισµένες περιπτώσεις παραβλέπεται. Επιπλέον,
όταν ζητούν άσυλο γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να λαµβάνεται υπόψη πως η µεταχείριση
που συνιστά δίωξη διαφέρει ανάλογα µε την
ηλικία και το φύλο. Οι ίδιες µπορεί να µην
γνωρίζουν ότι ορισµένα είδη µεταχείρισης και
πρακτικές στις οποίες έχουν υποβληθεί συνιστούν λόγους που στοιχειοθετούν αίτηµα
για άσυλο.

Οι γυναίκες και τα κορίτσια που ζητούν τη
βοήθεια των διακινητών για να εγκαταλείψουν
τη χώρα τους µπορεί εύκολα να έρθουν
αντιµέτωπες µε επικίνδυνες ή ταπεινωτικές
καταστάσεις. Μπορεί λοιπόν να φθάσουν στη
χώρα ασύλου έχοντας βιώσει τραυµατικές
εµπειρίες, όπως ο βιασµός ή άλλου είδους
βία ή/και κακοποίηση κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού.

Βία ή κακοποίηση κατά τη διάρκεια
της κράτησης ή σε κέντρα πρώτης
υποδοχής («ΚΕ.Π.Υ.»).

Περιορισµένη πρόσβαση σε βοήθεια.
Η διοχέτευση πληροφοριών και αρωγής µέσω
των αντρών µελών της οικογένειας µπορεί να
περιορίσει την πρόσβαση των γυναικών στη
βοήθεια. ∆υσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες στήριξης µπορεί να είναι κρίσιµες σε
περιπτώσεις όπου γυναίκες έχουν υποστεί
τραυµατικές εµπειρίες και έχουν ανάγκη ιατροφαρµακευτικής ή ψυχοκοινωνικής φροντίδας.

Γυναίκες και κορίτσια που βρίσκονται µόνες
τους αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο περαιτέρω
κακοποίησης ή βίας, εάν δεν στεγάζονται χωριστά από τους άντρες ή εάν δεν λαµβάνονται επαρκή µέτρα ασφαλείας κατά την πρώτη
υποδοχή ή κράτηση.

Αποδυνάµωση γυναικών και
κοριτσιών λόγω διαδικαστικών
εµποδίων και έλλειψης επαρκούς
ενηµέρωσης.

Αδυναµία τεκµηρίωσης αιτήµατος
λόγω πολιτισµικών ή ψυχολογικών
φραγµών, που οδηγεί σε αµφισβήτηση της αξιοπιστίας.

Συνήθως οι άντρες θεωρούνται οι «κύριοι αιτούντες» σε περιπτώσεις που υποβάλλονται
αιτήµατα ασύλου από οικογένειες, και λειτουργούν ως εκπρόσωποι της οικογένειας,
γεγονός που σηµαίνει ότι η ενηµέρωση και
βοήθεια διοχετεύονται µέσω αυτών. Οι γυναίκες µπορεί να µη γνωρίζουν τα δικαιώµατά
τους και να µην αντιλαµβάνονται το δικαίωµά
τους να αιτηθούν άσυλο αυτοτελώς εάν συνοδεύονται από άντρα συγγενή του οποίου το
αίτηµα εξετάζεται. Κατόπιν τούτου, το αίτηµά
τους για την αναγνώριση του καθεστώτος του

Οι γυναίκες µπορεί να µην επιθυµούν να γνωρίζει ο σύζυγος ή η οικογένειά τους για τη
δίωξη που έχουν υποστεί και ως εκ τούτου να
αποσιωπούν τις εµπειρίες ή τους φόβους που
αφορούν άµεσα στην ανάγκη τους για διεθνή
προστασία. Επιπλέον, πιθανόν να διστάζουν
να µιλήσουν για τις εµπειρίες τους όταν τα
άτοµα που λαµβάνουν τις συνεντεύξεις τους
ή οι διερµηνείς που µεταφράζουν είναι άντρες, ή οι ίδιες να µην έχουν πείρα ή αυτοπεποίθηση στις επαφές τους µε άτοµα της
7

Έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία
που παραµένει απαρατήρητη.

όταν δεν έχουν πρόσβαση σε αποτελεσµατική
προστασία και υλική στήριξη.

Οι συνθήκες ψυχολογικής φόρτισης που επικρατούν κατά τη φυγή και τον εκτοπισµό των
προσφύγων µπορούν να προκαλέσουν αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής
βίας και κακοποίησης, τα οποία δεν καταγγέλλονται, ειδικά σε περιπτώσεις που τα θύµατα
δεν έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση σε ενηµέρωση σχετικά µε τη στήριξη και προστασία
που µπορεί να τους παρασχεθεί. Συχνά οι γυναίκες αισθάνονται ότι πρέπει να ανεχθούν
την κακοποίηση εφόσον πιστεύουν ότι δεν
έχουν αυτοτελές δικαίωµα στο προσφυγικό
καθεστώς ή την προστασία.

Έκθεση στην παρενόχληση ή
κακοποίηση από άτοµα σε
θέσεις εξουσίας.
Η έλλειψη στήριξης, η άγνοια των δικαιωµάτων τους και ο φόβος της εξουσίας µπορεί να
προκαλέσει την έκθεση των γυναικών ή των
κοριτσιών σε παρενόχληση ή κακοποίηση από
άτοµα που ελέγχουν την πρόσβαση τους σε
διαδικασίες και έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων και των απασχολούµενων σε υπηρεσίες στήριξης.

Έκθεση στην εµπορία ανθρώπων
(trafficking).

Πρόσθετοι ατοµικοί παράγοντες
κινδύνου.

Ειδικότερα οι µόνες γυναίκες συχνά πέφτουν
θύµατα των εµπόρων και εξαφανίζονται κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, ιδιαίτερα

Ορισµένες κατηγορίες γυναικών µπορεί να
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω της
8

από τη χώρα τους λόγω φόβου δίωξης. Το
πρώτο µέρος ασχολείται µε τις γενικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες και
τα κορίτσια, οι οποίες επηρεάζουν τόσο την
πορεία τους από τη χώρα καταγωγής τους
όσο και την κατάστασή τους όταν φθάσουν
στη χώρα όπου ζητούν προστασία. Υπογραµµίζεται η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίνεται στις πρακτικές ρυθµίσεις για την
υποδοχή τους και για την εξασφάλιση της
πρόσβασής τους στη διαδικασία ασύλου. Το
δεύτερο µέρος συνοψίζει τις µορφές επιβλαβούς µεταχείρισης στις οποίες υποβάλλονται
οι γυναίκες λόγω του φύλου τους και το πώς
αυτές µπορούν να αποτελέσουν βάση για το
προσφυγικό καθεστώς σύµφωνα µε την Σύµβαση του 1951 (και το Πρωτόκολλο του 1967)
για το Καθεστώς των Προσφύγων. Επίσης τονίζει τους παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτίµηση των
αιτηµάτων των γυναικών για προστασία προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία
καθορισµού του καθεστώτος του πρόσφυγα
διεξάγεται µε ευαισθησία προς το φύλο. Το
τρίτο µέρος αναφέρεται στα ζητήµατα που
αφορούν συγκεκριµένα τα κορίτσια και τις ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας που έχουν ως
παιδιά.
Στο τέλος των Οδηγιών αναφέρονται πηγές
στις οποίες µπορεί να ανατρέξει ο αναγνώστης / η αναγνώστρια για περαιτέρω ανάλυση
των σχετικών ζητηµάτων.

Τα µεγάλα ποσοστά βίας και ασθενειών στη Σοµαλία, κάνουν πολύ συχνό το φαινόµενο εγκατάλειψης ανηλίκων
και περιπτώσεις ορφανών παιδιών. Η Ρουούν, δεκαέξι
ετών, φροντίζει τα τρία της αδέλφια. Έφθασαν στο Γκαλκάγιο το 2008 µε τη µητέρα τους, η οποία ένα χρόνο µετά
πέθανε. Ο πατέρας τους αµέσως µετά εξαφανίστηκε,
αφήνοντας τα τέσσερα παιδιά του να ζήσουν µόνα τους.

UNHCR / R. Gangale

εξουσίας, γεγονός που επηρεάζει τη συµπεριφορά και την εικόνα που παρουσιάζουν κατά
την έκθεση του αιτήµατός τους. Εάν έχουν
υποστεί τραυµατικές εµπειρίες πιθανόν να
µην επιθυµούν ή να µη µπορούν καν να τις
αφηγηθούν και ενδεχοµένως να αρνηθούν να
απαντήσουν σε ερωτήσεις κατά τρόπο που
ίσως ερµηνευθεί ως έλλειψη αξιοπιστίας. Οι
γυναίκες και τα κορίτσια µπορεί επίσης να
δυσκολευθούν να πιστοποιήσουν το αληθές
του αιτήµατός τους σε περίπτωση που ο
φόβος δίωξης αφορά ενδοοικογενειακά ζητήµατα, όπως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ή άλλων µορφών δίωξης λόγω
φύλου, συµπεριλαµβανοµένης της δίωξης
λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού.

προσωπικής τους κατάστασης. Οι κατηγορίες
αυτές συµπεριλαµβάνουν γυναίκες οι οποίες:

Είναι µόνες ή είναι επικεφαλής µονογονεϊκών οικογενειών.
Είναι άτοµα µε αναπηρίες ή αντιµετωπίζουν
σοβαρά προβλήµατα υγείας (όπως HIV/AIDS).
Είναι ηλικιωµένες ή χήρες χωρίς οικογένεια
ή στήριξη από την κοινότητα

Αντιτίθενται σε κοινωνικούς κανόνες σχετικά µε ζητήµατα όπως ο σεξουαλικός προσανατολισµός, η αντίθεση στον ακρωτηριασµό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ο αναγκαστικός γάµος.
Είναι άπορες.
Στόχος των Οδηγιών είναι να προσφέρουν βασική καθοδήγηση για την αντιµετώπιση και
µεταχείριση των γυναικών και των κοριτσιών
που φθάνουν στην Ελλάδα έχοντας διαφύγει
9

Έλεγχος / εξακρίβωση (screening)
και καταγραφή3.

Π.∆. 220/2007 (Άρθρο 17) αναφέρονται ως
παραδείγµατα ευάλωτων οµάδων τα ανήλικα,
τα ασυνόδευτοι ανήλικα, οι ανάπηροι, οι ηλικιωµένοι, οι εγκυµονούσες, οι µονογονεϊκές
οικογένειες µε ανήλικα παιδιά καθώς και τα
πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια,
βιασµό ή άλλες σοβαρές µορφές ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας και προβλέπεται ότι οι αρµόδιες αρχές και οι
οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης φροντίζουν για την ειδική τους µεταχείριση.

Πρέπει να γίνεται καταγραφή των γυναικών
και των κοριτσιών από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, το οποίο να γνωρίζει τους
κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες και
τα κορίτσια, έτσι ώστε να εντοπίζονται άτοµα
µε συγκεκριµένες ανάγκες προστασίας και
αρωγής (π.χ. θύµατα βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης, γυναίκες που αντιµετωπίζουν σοβαρές ασθένειες όπως HIV/AIDS, γυναίκες
επικεφαλής οικογενειών και γυναίκες µόνες
ή ασυνόδευτα κορίτσια) καθώς και άτοµα που
ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου4.

Γυναικείο προσωπικό στις
οµάδες καταγραφής.

Οι διατάξεις του Ν.3907/2011 (Άρθρο 11,
παρ. 2) ορίζουν ως ευάλωτες οµάδες τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, τα άτοµα που έχουν
αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ασθένεια,
τους υπερήλικες, τις γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, τις µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα τέκνα, τα θύµατα βασανιστηρίων,
βιασµού ή άλλης σοβαρής µορφής ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας ή εκµετάλλευσης και τα θύµατα εµπορίας
ανθρώπων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
3907/2011, τα πρόσωπα που ανήκουν στις
οµάδες αυτές παραπέµπονται στον αρµόδιο
κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή
προστασίας. Αντίστοιχα, στις διατάξεις του

4

γυναίκες αντιµετωπίζουν ενδοοικογενειακή
βία ή κακοποίηση ή επιθέσεις από µέλη της
κοινότητάς τους. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις και να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε
συµβουλευτική και φροντίδα κατά τρόπο διακριτικό, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο στιγµα-

Θα πρέπει να παρέχεται το συντοµότερο δυνατόν, ενηµέρωση για τα δικαιώµατα των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και για τις
υπηρεσίες αρωγής (ιατροφαρµακευτικής, ψυχοκοινωνικής και νοµικής).

Για πολιτισµικούς και ψυχολογικούς λόγους,
οι γυναίκες και τα κορίτσια µπορεί να µιλήσουν πιο άνετα σε γυναικείο προσωπικό αναφορικά µε τις εµπειρίες και τα προσωπικά
τους στοιχεία, και να παρέχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον καθορισµό των συγκεκριµένων αναγκών τους για
προστασία και αρωγή.

Εφαρµογή ειδικών διατάξεων
για τα ευάλωτα άτοµα.

3

Ενηµέρωση για τα δικαιώµατα
και την διαθέσιµη αρωγή.

UNHCR / S.Schulman

II.

Κατευθυντήριες Οδηγίες
κατά την πρώτη υποδοχή

Το προσωπικό της Ύπατης Αρµοστείας συνοµιλεί µε εκτοπισµένες γυναίκες από το Κονγκό στον καταυλισµό στο Λουσέµπερε.
“Για οκτώ µήνες κοιµόµασταν στους θάµνους και επιστρέφαµε στο χωριό την ηµέρα. ∆εν αντέχαµε να το κάνουµε πια. Είµαι τόσο κουρασµένη. Γι’ αυτό, ήρθαµε εδώ, ” είπε µια γυναίκα, που ο σύζυγός της έχει απαχθεί. “Τώρα, είµαι µόνη µου µε τα τέσσερα παιδίά µου.”

Ορθός σχεδιασµός καταλυµάτων.
Όταν η κράτηση γυναικών είναι αναπόφευκτη,
θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι κρατούνται χωριστά από τους άντρες5 και ότι τα κέντρα πρώτης υποδοχής
(ΚΕ.Π.Υ.) παρέχουν ξεχωριστά και αξιοπρεπή
καταλύµατα για τις γυναίκες, τα οποία θα
µπορούν να κλειδώνονται. Οι γυναίκες σε
κύηση ή λοχεία δεν πρέπει να κρατούνται6.

Σύµφωνα µε το Άρθρο 9, παρ. 7, του Νόµου 3907/2011, Τα στελέχη των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής επιµορφώνονται για το αντικείµενο
της αποστολής τους, µε µέριµνα της Κεντρικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία. Ειδικότερα, οι ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στα ΚΕ.Π.Υ. εκπαιδεύονται στην πιστοποίηση θυµάτων βασανιστηρίων, µε µέριµνα των ως άνω Υπηρεσιών σε συνεργασία
µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Το «Εργαλείο για τον Εντοπισµό Αυξηµένου Κινδύνου» (“Heightened Risk Identification Tool”) της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, περιέχει χρήσιµα ερωτηµατολόγια που µπορεί να διευκολύνουν τον εντοπισµό ατόµων που ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου και την εκτίµηση του βαθµού κινδύνου.
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τισµός των θυµάτων κακοποίησης. Τέλος, θα
πρέπει να διασφαλίζεται η παροχή της φροντίδας από κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό µε ευαισθησία προς το φύλο και τις
πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. Όταν είναι εφικτό, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται από γυναίκες.

Παροχή συµβουλευτικής,
ψυχοκοινωνικής και
ιατροφαρµακευτικής φροντίδας.
Θα πρέπει να υπάρχει συντονισµός για την
παροχή κατάλληλης φροντίδας καθώς και για
την πρόσβαση σε ασφαλείς ξενώνες για όσες
5
6

Το Άρθρο 13, παρ. 6, του Π.∆. 114/2010 προβλέπει ότι οι αρµόδιες αρχές παραλαβής ή εξέτασης αιτηµάτων ασύλου µεριµνούν ώστε οι
γυναίκες να κρατούνται σε χώρο χωριστά από τους άντρες.
Άρθρο 13, παρ. 6, Π.∆. 114/2010.
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III.
Εύκολα προσβάσιµοι µηχανισµοί
για την καταγγελία της
κακοποίησης που διασφαλίζουν
την εµπιστευτικότητα

Κώδικας δεοντολογίας
για το προσωπικό.
Θα πρέπει να θεσπίζονται και να εφαρµόζονται κώδικες δεοντολογίας για όλο το προσωπικό που απασχολείται στην παροχή
υπηρεσιών σε πρόσφυγες, συµπεριλαµβανοµένων των εξωτερικών συνεργατών.

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργία µηχανισµών που να επιτρέπουν σε γυναίκες που
αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίνδυνο να αναφέρουν τις ανησυχίες τους και να καταγγείλουν
τυχόν κακοποίηση, διασφαλίζοντας την εµπιστευτικότητα σχετικά µε την προσωπική τους
κατάσταση. Οι γυναίκες θα πρέπει να ενηµερώνονται για την ύπαρξη αυτών των µηχανισµών και να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης
σε αυτούς.

Ενηµέρωση για τη διαδικασία ασύλου.
Θα πρέπει να παρέχεται ενηµέρωση σε
γλώσσα που κατανοούν και µε ευαισθησία
προς το φύλο, καθώς και να διασφαλίζεται ότι
οι γυναίκες κατανοούν το δικαίωµά τους να
αιτηθούν άσυλο αυτοτελώς. Επίσης, θα πρέπει να εξηγείται ότι κατά τη διαδικασία καθορισµού του καθεστώτος του πρόσφυγα ή
χορήγησης του καθεστώτος επικουρικής
προστασίας, η συλλογή πληροφοριών γίνεται
για την προστασία τους και ότι είναι προς το
συµφέρον τους να συνεργαστούν και να αποκαλύψουν στοιχεία.

Νοµική συνδροµή, υποστήριξη
και προστασία θυµάτων.
Σε περιπτώσεις βίας ή κακοποίησης πρέπει
να παρέχεται νοµική συνδροµή στα θύµατα
καθώς και συνεχιζόµενη στήριξη και, όπου
κρίνεται απαραίτητο, προστασία των µαρτύρων, προκειµένου να ασκηθεί ποινική δίωξη
σε βάρος των αυτουργών, καθώς και κατά τη
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

Συνεργασία µε ΜΚΟ και την
κοινωνία των πολιτών.

Θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για
τους κινδύνους απαγωγής και εµπορίας
καθώς και για το πλαίσιο προστασίας για τα
θύµατα7.
7

(i)Το καθεστώς του πρόσφυγα βάσει
δίωξης λόγω φύλου

Οι διατάξεις του Ν.3064/2002 προβλέπουν την παροχή προστασίας στα θύµατα εµπορίας και, για όσο χρονικό διάστηµα κρίνεται αναγκαίο,
αρωγή για τη στέγαση, τη διατροφή, τη διαβίωση, την περίθαλψη και την ψυχολογική στήριξή τους, καθώς και για την εξασφάλιση νοµικού πα
ραστάτη και διερµηνέα. Το Π.∆. 233/2003 περιγράφει το πλαίσιο της παροχής αρωγής και τις υπηρεσίες που είναι στη διάθεση των θυµάτων
και αναφέρει τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την παροχή στήριξης και προστασίας στα θύµατα. Οι διατάξεις του Ν.3386/2005 προβλέπουν τη δυνατότητα χορήγησης άδειας διαµονής στα θύµατα εµπορίας ανθρώπων, ορίζουν περίοδο περίσκεψης για τα πιθανολογούµενα θύµατα προκειµένου να συνέλθουν και να µπορούν να λάβουν ανεπηρέαστη απόφαση σχετικά µε τη συνεργασία τους µε τις διωκτικές αρχές,
και ορίζουν ότι τα πιθανολογούµενα θύµατα έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη και στις παροχές του Π.∆. 233/2003 κατά την περίοδο περίσκεψης, ενώ παράλληλα οι αρµόδιες εισαγγελικές και αστυνοµικές αρχές πρέπει να φροντίζουν κατά προτεραιότητα για την προστασία και
την ασφάλεια τους.
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Περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά µε την ερµηνεία του ορισµού της Σύµβασης για το Καθεστώς των Προσφύγων στο πλαίσιο των
περιπτώσεων δίωξης λόγω φύλου υπάρχει
στο σχετικό παράρτηµα.

∆έουσα εξέταση της πιθανότητας
η δίωξη να είναι λόγω φύλου.
Η εξέταση αιτηµάτων γυναικών θα πρέπει να
γίνεται µε επίγνωση του γεγονότος ότι το
φύλο τους µπορεί να αποτελεί λόγο της δίωξης που έχουν υποστεί ή φοβούνται ότι θα
υποστούν, καθώς και ότι οι µορφές δίωξης
µπορεί να επηρεάζονται από το φύλο. Συνεπώς ο ορισµός του πρόσφυγα σύµφωνα µε το
Άρθρο 1Α(2) της Σύµβασης του 1951 για το
Καθεστώς των Προσφύγων πρέπει να ερµηνεύεται λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις
ενδεχόµενες διαστάσεις του φύλου κατά την
εξέταση των αιτηµάτων ασύλου8.

(ii) ∆ιαδικαστικές εγγυήσεις για τις
γυναίκες κατά τον καθορισµό του
καθεστώτος του πρόσφυγα
α. Σύστηµα καθορισµού του καθεστώτος του
πρόσφυγα µε ευαισθησία προς το φύλο.
Η διαδικασία του καθορισµού του καθεστώτος του πρόσφυγα πρέπει να διενεργείται µε
ευαισθησία ως προς την κατάσταση και τα αιτήµατα των αιτουσών άσυλο9. Κάποιες γυναίκες µπορεί να διστάζουν να αναφερθούν
στην πραγµατική έκταση της δίωξης που αντιµετώπισαν ή φοβούνται µήπως αντιµετωπίσουν, ή να διστάζουν να µιλήσουν ελεύθερα
εξαιτίας της ντροπής που αισθάνονται για
όσα τους συνέβησαν. Χρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχή και πρέπει να παρέχεται συµβουλευτική προκειµένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα να ξεπεράσουν ψυχολογικά ή
κοινωνικά εµπόδια και να εκθέσουν τα αιτήµατά τους.

Πιθανολόγηση δίωξης λόγω φύλου όταν
παρουσιάζονται ορισµένα στοιχεία.
Αιτήµατα ασύλου που βασίζονται στη δίωξη
λόγω φύλου συµπεριλαµβάνουν ενδεικτικά τα
ακόλουθα στοιχεία (αλλά όχι µόνο):

Οι κρατικοί φορείς που είναι αρµόδιοι για την
υποδοχή των γυναικών θα πρέπει να συνεργάζονται µε µη κυβερνητικές ή άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προκειµένου
να επωφελούνται από την εξειδίκευσή τους σε
σχέση µε διάφορες πτυχές της παροχής αρωγής (π.χ. ψυχοκοινωνική ή νοµική συνδροµή)
και να µεγιστοποιήσουν την προστασία που παρέχεται στις γυναίκες πρόσφυγες.

Ενηµέρωση για τον κίνδυνο
απαγωγής και εµπορίας
(trafficking.)

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον
καθορισµό του καθεστώτος του πρόσφυγα.

Πράξεις σεξουαλικής βίας.
Eνδοοικογενειακή βία.
Aναγκαστικός οικογενειακός προγραµµατισµός.

Kλειτοριδεκτοµή
Τιµωρία για παραβίαση κοινωνικών ηθών.
∆ιακρίσεις κατά οµοφυλόφιλων.
8
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Οι διαδικασίες καθορισµού του καθεστώτος
του πρόσφυγα πρέπει να διενεργούνται κατά
τρόπο που να διασφαλίζει ότι:

Ειδικότερα η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της οικογενειακής βίας,
7 Απριλίου 2011 (υπογεγραµµένη από την Ελλάδα την 11 Μαΐου 2011), που θα τεθεί σε εφαρµογή µόλις κυρωθεί από 10 υπογράφοντα κράτη, επι
βάλλει στα κράτη (Άρθρο 60, παράγραφος 1) να λάβουν τα απαραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι η οφειλόµενη στο φύλο
βία κατά των γυναικών µπορεί να αναγνωρισθεί ως µορφή δίωξης κατά την έννοια του Άρθρου 1Α(2) της Σύµβασης για το Καθεστώς των Προσφύ
γων και ως µορφή σοβαρής βλάβης που δικαιολογεί την παροχή επικουρικής/συµπληρωµατικής προστασίας.
Το Άρθρο 60, παρ. 2, της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της
οικογενειακής βίας ορίζει ότι τα κράτη «θα λάβουν τα απαραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για την ανάπτυξη διαδικασιών υποδοχής και
υπηρεσιών στήριξης για αιτούντες άσυλο καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες για το φύλο και διαδικασίες ασύλου µε ευαισθησία προς το
φύλο, συµπεριλαµβανοµένων του καθορισµού του καθεστώτος του πρόσφυγα και της αίτησης για διεθνή προστασία».
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Μια Αφγανή µητέρα µε το παιδί της, έχοντας διασχίσει τα
σύνορα από την Τουρκία, κοιµούνται στο δάσος, στο χωριό
Νέα Βύσσα στο νοµό Έβρου.
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και για την πρόσβαση σε αυτήν, καθώς και
να τους παρέχονται νοµικές συµβουλές, µε
τρόπο και σε γλώσσα που κατανοούν.
Η συνέντευξη µε τις γυναίκες αιτούσες
άσυλο πρέπει να διεξάγεται κατ’ιδίαν, χωρίς
να είναι παρόντα τα µέλη της οικογένειας13,
ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητά τους να
παρουσιάσουν διεξοδικά τους λόγους της αίτησής τους14 και να αναφερθούν σε γεγονότα
τα οποία µπορεί να απέφευγαν να συζητήσουν παρουσία άλλων από φόβο ή ντροπή.
Η συνέντευξη πρέπει να διεξάγεται σε περιβάλλον που να ενθαρρύνει τη συζήτηση,
να επιτρέπει στη γυναίκα να αισθανθεί
άνετα και να διασφαλίζει την εµπιστευτικότητα15 της συνέντευξης.
Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής
της συνέντευξης από γυναίκα µε τη συνδροµή γυναίκας διερµηνέα16, ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις όπου εγείρονται ζητήµατα σεξουαλικής βίας ή βίας λόγω φύλου.
Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης και οι διερµηνείς πρέπει να γνωρίζουν τις πολιτισµικές ή θρησκευτικές ευαισθησίες ή τα
ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά17 της
αιτούσας άσυλο, όπως είναι η ηλικία και το
επίπεδο µόρφωσης.
Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης πρέπει να
διατηρούν ουδετερότητα, ευαισθησία και
αντικειµενικότητα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και να αποφεύγουν σωµατικές ή
άλλες κινήσεις που µπορεί να εκλαµβάνονται ως απειλητικές ή πολιτισµικά απρεπείς
ή ακατάλληλες.

UNHCR / Mathias Depardon

Ολοι οι υπεύθυνοι της συνέντευξης γνωρίζουν τους τρόπους µε τους οποίους το
φύλο και η ηλικία επηρεάζουν την εξέταση
του αιτήµατος ασύλου καθώς και αν κάποιες
συγκεκριµένες µορφές επιβλαβούς µεταχείρισης συνιστούν δίωξη.
Υπάρχουν εκτενείς πληροφορίες για την
κατάσταση στις χώρες προέλευσης καθώς
και για τα ειδικότερα προβλήµατα που αντι
µετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια.
Όλα τα ενήλικα και εξαρτώµενα µέλη της
οικογένειας του «κύριου αιτούντος» δίνουν
χωριστή συνέντευξη για τον καθορισµό του
καθεστώτος του πρόσφυγα, (α) αν δεν έχει
διεξαχθεί χωριστή συνέντευξη καταγραφής,
ή (β) εάν από τη συνέντευξη καταγραφής
προκύπτει ότι εκτός από τον «κύριο αιτούντα», άλλα µέλη της οικογένειας ενδεχοµένως έχουν επιπρόσθετα ή αυτοτελή
αιτήµατα, ή /και (γ) εάν κάποια πληροφορία
που προέκυψε από τη συνέντευξη του «κύριου αιτούντος» υποδεικνύει ότι κάποιο
άλλο µέλος της οικογενείας του µπορεί να
έχει αυτοτελές αίτηµα.
Οι γυναίκες έχουν πρόσβαση σε συµβουλευτική σχετικά µε τη διαδικασία ασύλου µε
τρόπο και σε γλώσσα που κατανοούν,
καθώς και ενηµέρωση σχετικά µε το ενδεχοµένο κάποιες µορφές δίωξης λόγω φύλου
να συνιστούν προϋποθέσεις αναγνώρισης
του καθεστώτος του πρόσφυγα.
∆ιατίθενται ειδικά καταρτισµένες γυναίκες
υπεύθυνες συνεντεύξεων και διερµηνείς
για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων µε γυ-

ναίκες αιτούσες άσυλο10, ιδιαίτερα όταν πιθανολογείται ότι έχουν υποστεί σεξουαλική
βία ή βία λόγω φύλου.
∆ιατίθεται επιπλέον ειδικευµένη συµβουλευτική και στήριξη σε θύµατα τραυµατικών
εµπειριών, προκειµένου να δηµιουργηθεί
σχέση εµπιστοσύνης και να τις ενθαρρύνει
να αποκαλύψουν την πραγµατική έκταση της
δίωξης που έχουν υποστεί.
Τα αιτήµατα ατόµων που ανήκουν σε ευάλωτη οµάδα (όπως ορίζεται από το Άρθρο
17 του Π.∆. 220/200711) εξετάζονται κατά
προτεραιότητα, σύµφωνα µε το Π.∆.
114/201012.
Οι αρµόδιες αρχές που αποφασίζουν επί
των αιτηµάτων ασύλου οφείλουν να λαµβά-

Άρθρο 10, παρ. 1 Π.∆. 114/2010.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 17 του Π.∆. 220/2007, παραδείγµατα ευάλωτων οµάδων είναι οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι ανάπηροι,
οι ηλικιωµένοι, οι εγκυµονούσες, οι µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα παιδιά, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστή
ρια, βιασµό ή άλλες σοβαρές µορφές ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας.
Άρθρο 8, παρ. 4, Π.∆. 114/2010.
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νουν υπόψη ότι µόνο η αδυναµία προσκόµισης εγγράφων αποδεικτικών στοιχείων δε
θίγει την αξιοπιστία της αιτούσας. Συχνά οι
γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε έγγραφα
και συνήθως δεν υπάρχουν γραπτά στοιχεία
σχετικά µε την κακοποίηση. Συνεπώς είναι
απαραίτητο να παρέχεται το ευεργέτηµα
της αµφιβολίας.
β. Η συνέντευξη ασύλου

Ο ι γυναίκες πρέπει να ενηµερώνονται ότι
υπάρχει η δυνατότητα να αναγνωριστεί αυτοτελώς στο πρόσωπό τους το καθεστώς
του πρόσφυγα ή το καθεστώς της επικουρικής προστασίας βάσει των ισχυρισµών τους.
Πρέπει να ενηµερώνονται για τη διαδικασία
καθορισµού του καθεστώτος του πρόσφυγα
13
14
15
16
17

Άρθρο 10, παρ. 7, Π.∆. 114/2010.
Άρθρο 10, παρ. 9, Π.∆. 114/2010.
Άρθρο 10, παρ. 8, Π.∆. 114/2010.
Άρθρο 10, παρ. 1, Π.∆. 114/2010.
Άρθρο 10, παρ. 9α, Π.∆. 114/2010.
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ΙV.
Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης οφείλουν να
επιτρέπουν στην αιτούσα άσυλο να παρουσιάζει τους ισχυρισµούς της µε ελάχιστες
διακοπές.
Οι υπεύθυνοι των συνεντεύξεων πρέπει να
έχουν την αρµόζουσα κατάρτιση και εξειδίκευση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η αιτούσα είναι θύµα σεξουαλικής κακοποίησης18.
Πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσβαση σε
υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης πριν από
τη συνέντευξη19 µε δυνατότητα περαιτέρω
συµβουλευτικής εάν κριθεί απαραίτητη.
Οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπώνονται κατά
τρόπο που να επιτρέπει την αποκάλυψη των
ζητηµάτων που αφορούν το αίτηµα ασύλου,
λαµβάνοντας υπόψη ότι µπορεί να µην συνάδουν απαραίτητα µε καθιερωµένες αντιλήψεις, π.χ. σχετικά µε τις έννοιες της
πολιτικής δράσης ή των βασανιστηρίων, τις
οποίες η αιτούσα µπορεί να µην συνδέει µε
τον τύπο κακοµεταχείρισης που έχει υποστεί ή φοβάται (όπως βιασµό, σεξουαλική
κακοποίηση, κλειτοριδεκτοµή κλπ).
Όπου κρίνεται σκόπιµο, οι συνεντεύξεις θα
πρέπει να προγραµµατίζονται κατά τρόπο
που να λαµβάνει υπόψη τραυµατικές εµπειρίες και τυχόν απροθυµία της αιτούσας να
συζητήσει κάποια ζητήµατα. Στις περιπτώσεις αυτές, µια δεύτερη ή και άλλες συµπληρωµατικές συνεντεύξεις µπορεί να
επιτρέψουν τη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης.
Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης πρέπει να
κατανοούν τις τραυµατικές εµπειρίες και τη
18
19

συγκινησιακή φόρτιση των αιτουσών άσυλο
και να διακόπτουν τη συνέντευξη όταν η αιτούσα άσυλο πιέζεται ψυχολογικά.
Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης πρέπει να
µελετούν τις πληροφορίες που αφορούν στη
χώρα καταγωγής, και ειδικότερα πληροφορίες σχετικά µε τη θέση της γυναίκας ενώπιον του νόµου, τα πολιτικά δικαιώµατα των
γυναικών, το οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατά τους, τα πολιτισµικά και κοινωνικά
ήθη της χώρας και τις συνέπειες της παραβίασής τους, την επικράτηση επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, τη συχνότητα και
τους τύπους της βίας που ασκείται σε
βάρος των γυναικών, την προστασία που
τους παρέχεται, τις τιµωρίες που προβλέπονται για τους αυτουργούς της βίας και
τους κινδύνους που µπορεί να αντιµετωπίσει µια γυναίκα όταν επιστρέψει στη χώρα
καταγωγής της µετά την υποβολή του αιτήµατος ασύλου.
Η αξιοπιστία των αιτουσών άσυλο δεν πρέπει να εξαρτάται από τον τύπο και το επίπεδο της συγκίνησης που εκδηλώνουν οι
γυναίκες όταν διηγούνται τις εµπειρίες
τους. Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης και οι
αρµόδιες αρχές που αποφασίζουν επί των
αιτηµάτων ασύλου πρέπει να κατανοούν ότι
οι πολιτισµικές διαφορές και οι τραυµατικές
εµπειρίες παίζουν σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό της συµπεριφοράς. Σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να είναι σκόπιµο να
αναζητηθούν ψυχολογικές ή ιατρικές γνωµατεύσεις σχετικά µε την κατάσταση και τις
εµπειρίες των αιτουσών.

Άρθρο 10, παρ. 9α, Π.∆. 114/2010.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 10, παρ. 1, του Π.∆. 114/2010, πριν από τη συνέντευξη χορηγείται στον αιτούντα/ στην αιτούσα άσυλο, εφόσον το
επιθυµεί, εύλογος χρόνος (συνολικά µέχρι δύο µήνες) προκειµένου να προετοιµασθεί κατάλληλα και να συµβουλευθεί νοµικό ή άλλο σύµ
βουλο για να τον/ την επικουρεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
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Κατευθυντήριες Οδηγίες για
την προστασία των κοριτσιών

Τα κορίτσια που είναι ασυνόδευτα ή έχουν
χωριστεί από τις οικογένειές τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην εµπορία ανθρώπων
(trafficking) και σε άλλες µορφές κακοποίησης. Έχουν ειδικές ανάγκες που σχετίζονται
µε την ηλικία τους και το γεγονός ότι στερούνται της φροντίδας του γονέα ή άλλου
υπεύθυνου για τη φροντίδα τους και µπορεί
να υποφέρουν κοινωνικά και ψυχολογικά
λόγω του αποχωρισµού τους από την οικογένειά τους. Πρέπει να αντιµετωπίζονται πρωτίστως ως παιδιά και να δίνεται δευτερεύουσα σηµασία στο µεταναστευτικό καθεστώς τους20.

Ο καθορισµός του βέλτιστου συµφέροντος
πρέπει να στηρίζεται στις προσωπικές περιστάσεις κάθε κοριτσιού και να συνεκτιµά την
κατάσταση της οικογένειας του κοριτσιού, την
κατάσταση που επικρατεί στη χώρα καταγωγής του, τις ευπάθειες του κοριτσιού, την
ασφάλεια και τους κινδύνους στους οποίους
εκτίθεται και τις ανάγκες προστασίας του,
καθώς και την πνευµατική και σωµατική του
υγεία, τις συνθήκες εκπαίδευσης αλλά και τις
κοινωνικο - οικονοµικές συνθήκες22.
Εκτός από τις κατευθυντήριες οδηγίες για
την προστασία των γυναικών που ισχύουν εξίσου για την προστασία των κοριτσιών, οι ακόλουθες ειδικότερες κατευθυντήριες οδηγίες
θα πρέπει να τηρούνται:

Η θεµελιώδης αρχή, που πρέπει να τηρείται
σε όλες τις αποφάσεις και ενέργειες που
αφορούν στα κορίτσια, είναι η προτεραιότητα
του βέλτιστου συµφέροντός τους. Σύµφωνα
µε το Άρθρο 3, παρ. 1, της Σύµβασης για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού21 «Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά, είτε αυτές
λαµβάνονται από δηµοσίους ή ιδιωτικούς οργανισµούς κοινωνικής προστασίας, είτε από
τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή τα νοµοθετικά όργανα, πρέπει να λαµβάνεται πρωτίστως υπόψη το συµφέρον του παιδιού.» Η
προτεραιότητα του βέλτιστου συµφέροντος
των παιδιών κατοχυρώνεται στη σχετική ελληνική νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων του
Άρθρου 18, παρ. 1, του Π.∆. 220/2007, του
Άρθρου 12, παρ. 7, του Π.∆. 114/2010 και
του Άρθρου 20 του Ν.3907/2011.
20
21
22
23

∆ιορισµός επιτρόπου
Όταν κατά την πρώτη υποδοχή προκύπτει η
παρουσία κοριτσιών που είναι ασυνόδευτα ή
έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους,
πρέπει να λαµβάνονται άµεσα µέτρα για το
διορισµό επιτρόπου (γυναίκας κατά προτίµηση) για τη διασφάλιση των συµφερόντων
τους23. Τα µέτρα αυτά συµπεριλαµβάνουν την
άµεση ενηµέρωση των αρµόδιων τοπικά Εισαγγελέων Ανηλίκων ή των Εισαγγελέων
Πρωτοδικών, προκειµένου να ενεργήσουν ως
προσωρινοί επίτροποι για τα ασυνόδευτα κορίτσια και να τα εκπροσωπήσουν/ συνδράµουν στη διαδικασία καθορισµού του

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά, ∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών, 2009.
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, 1989, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Νόµο 2101/1992.
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά, ∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών, 2009. Επίσης Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης
Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τον Καθορισµό του Βέλτιστου Συµφέροντος των Παιδιών, 2008 (στην αγγλική γλώσσα).
Άρθρο 19, παρ. 1, Π.∆. 220/2007.
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καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης επικουρικής προστασίας. Ο/Η Εισαγγελέας Ανηλίκων θα πρέπει να ενεργήσει για το διορισµό
επιτρόπου, του οποίου/ της οποίας οι αρµοδιότητες αρχικά είναι :

ταθέτουν µε διάφορα µέσα, προφορικά, εγγράφως ή/ και σχεδιάζοντας.

Κάθε κορίτσι εκπροσωπείται από ενήλικα
που γνωρίζει το ιστορικό του και προστατεύει το συµφέρον του. Το Άρθρο 12, παρ.
1, του Π.∆. 114/2010 ορίζει ότι ο/ η επίτροπος ή ο/ η ασκών/ ασκούσα τη σχετική
πράξη επιτροπείας καλείται και δύναται να
παρίσταται στην προσωπική συνέντευξη του
ανηλίκου ναι να υποβάλει ερωτήσεις ή παρατηρήσεις.

Να διασφαλίζει ότι τα κορίτσια έχουν την κατάλληλη φροντίδα, στέγη και παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Ένα κορίτσι πρόσφυγας από την ∆ηµοκρατία της Κεντρικής Αφρικής, φροντίζει τον µικρό της αδελφό. Συχνά σε
καιρούς πολέµου, οι οικογένειες χωρίζουν και τα µεγαλύτερα παιδιά αναλαµβάνουν την ευθύνη των µικρότερων.

Να συµβουλεύεται και να συµβουλεύει τα
κορίτσια.

Να αποτελεί το σύνδεσµο µεταξύ των κοριτσιών και των διαφόρων οργανώσεων που
µπορεί να παρέχουν υπηρεσίες στα κορίτσια.

και ορίζει ότι ανήλικα παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους και ασυνόδευτα
ανήλικα κρατούνται µόνο για τον απαραίτητο
χρόνο έως την ασφαλή παραποµπή τους σε
κατάλληλες δοµές φιλοξενίας ανηλίκων.

Εξαίρεση από το µέτρο της κράτησης.
Τα ασυνόδευτα κορίτσια δεν πρέπει ποτέ να
κρατούνται για λόγους που αφορούν µόνο
στην παράνοµη είσοδό τους στη χώρα24. Σύµφωνα µε το Άρθρο 37(β) της Σύµβασης για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού «Η σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση ενός παιδιού πρέπει να είναι
σύµφωνη µε το νόµο, να µην αποτελεί παρά
ένα έσχατο µέτρο και να είναι της µικρότερης
δυνατής χρονικής διάρκειας». Ο κανόνας
αυτός επαναλαµβάνεται στο Άρθρο 32, παρ.
1, του Νόµου 3907/2011. Επιπλέον, το
Άρθρο 13, παρ. 6, του Π.∆. 114/2010 προβλέπει την αποφυγή της κράτησης ανηλίκων

24

UNHCR / E.Parsons / March 2003

Να διασφαλίζει ότι όλες οι αποφάσεις που
αφορούν στα κορίτσια διέπονται από την αρχή
του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού.

Παροχή κατάλληλης
και ασφαλούς στέγασης.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 19, παρ. 2, του Π.∆.
220/2007, όταν υποβάλλεται αίτηση ασύλου
από ασυνόδευτο ανήλικο, οι αρµόδιες αρχές
παραλαβής και εξέτασης της αίτησης «διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες στέγασης του παιδιού ικανοποιούνται µε τη φιλοξενία του σε
ενήλικους συγγενείς, σε ανάδοχο οικογένεια,
σε Κέντρο Φιλοξενίας µε ειδική υποδοµή για
ανηλίκους ή σε άλλους χώρους φιλοξενίας

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά, ∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών, 2009.
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Οι συνεντεύξεις διεξάγονται κατά τρόπο φιλικό προς τα παιδιά, που συµπεριλαµβάνει
συχνά διαλείµµατα και ατµόσφαιρα που είναι
ανεπίσηµη και δεν είναι επιθετική.

κατάλληλους για ανηλίκους και ότι η στέγαση
του παιδιού το προστατεύει από τον κίνδυνο
της εµπορίας ή της εκµετάλλευσης».

Οι υπεύθυνοι/ ες της συνέντευξης και οι
διερµηνείς είναι ειδικά καταρτισµένοι / ες
στη διεξαγωγή συνεντεύξεων µε παιδιά και
απευθύνονται στα κορίτσια σε απλή γλώσσα
που µπορούν να κατανοήσουν.

Ειδικές διαδικασίες για τον καθορισµό του καθεστώτος του πρόσφυγα.

Επιπλέον το Π.∆. 114/2010 επαναλαµβάνει
την υποχρέωση να διασφαλίζεται το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού κατά την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τις
αιτήσεις ασυνόδευτων ανηλίκων.

Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι ευαίσθητες προς τις ειδικές ανάγκες των κοριτσιών και να διασφαλίζουν ότι:

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από ασυνόδευτα κορίτσια εξετάζονται σύµφωνα µε την
κανονική (όχι ταχύρρυθµη) διαδικασία, κατά
προτεραιότητα, όπως προβλέπει το Άρθρο
12, παρ. 2, του Π.∆. 114/2010.

Κατάλληλη κατάρτιση προσωπικού25.
‘Οσοι παρέχουν υπηρεσίες σε ασυνόδευτα
κορίτσια πρέπει να έχουν κατάλληλη κατάρτιση και συνεχιζόµενη επιµόρφωση σε σχέση
µε τα δικαιώµατα και τις ιδιαίτερες ανάγκες

Είναι κατάλληλα προσαρµοσµένες στο επίπεδο αντίληψης των κοριτσιών, κατά τρόπο
που να τους παρέχεται η δυνατότητα να κα-

25 Το Άρθρο 3, παρ. 3, της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού ορίζει ότι « Τα Συµβαλλόµενα Κράτη µεριµνούν ώστε η λειτουργία των
οργανισµών, των υπηρεσιών και των ιδρυµάτων που αναλαµβάνουν παιδιά και που είναι υπεύθυνα για την προστασία τους να είναι σύµφωνη
µε τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τις αρµόδιες αρχές, ιδιαίτερα στον τοµέα της ασφάλειας και της υγείας και σε ότι αφορά τον
αριθµό και την αρµοδιότητα του προσωπικού τους, καθώς και την ύπαρξη µιας κατάλληλης εποπτείας». Επιπλέον το Άρθρο 19, παρ. 3, του
Π.∆. 220/2007 ορίζει ότι το προσωπικό που ασχολείται µε υποθέσεις ασυνόδευτων ανηλίκων πρέπει να διαθέτει ή να λαµβάνει κατάλληλη
κατάρτιση σχετικά µε τις ανάγκες των ανηλίκων.
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V.
τους, καθώς και για την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων επικοινωνίας µαζί τους. Η
κατάρτιση πρέπει επίσης να διασφαλίζει την
ευαισθητοποίηση ως προς το φύλο και τα θέµατα πολιτισµικής φύσης και την κατανόηση
της διαπολιτισµικής επικοινωνίας. Το προσωπικό των συνοριακών αστυνοµικών υπηρεσιών και άλλοι αρµόδιοι φορείς πρέπει να
επιµορφώνονται προκειµένου να διεξάγουν
φιλικές προς τα παιδιά συνεντεύξεις.

ται επαφές µε οργανώσεις, συµπεριλαµβανοµένων και ΜΚΟ, που έχουν εµπειρία στο χειρισµό θεµάτων που αφορούν σε ασυνόδευτα
κορίτσια και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι
φορείς αυτοί µπορούν να παρέχουν εξειδικευµένη βοήθεια και να συµβάλλουν σε προσπάθειες σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο για
την αναζήτηση της οικογένειας των κοριτσιών
και τις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης, όπου κρίνεται ως κατάλληλη βιώσιµη
λύση και µόνο όταν δεν θέτει σε κίνδυνο το
κορίτσι ή τα µέλη της οικογένειάς του. Η αναζήτηση της οικογένειας στηρίζεται στη συναίνεση που παρέχει το κορίτσι, αφού έχει
ενηµερωθεί σχετικά, και πρέπει να διέπεται
από την αρχή της εµπιστευτικότητας.

Συνεργασία µε οργανώσεις και
ιδρύµατα που ειδικεύονται
στα θέµατα των παιδιών.
Το συντοµότερο δυνατόν µετά τον εντοπισµό
ασυνόδευτων κοριτσιών, θα πρέπει να γίνον-

Παράρτηµα – Η ερµηνεία του ορισµού του πρόσφυγα
στο πλαίσιο των περιπτώσεων δίωξης λόγω φύλου
Ανοχή απαγορευµένων
πρακτικών από το κράτος.

Κατά την εξέταση αιτηµάτων που αφορούν
δίωξη λόγω φύλου, πρέπει -όπως µε όλα τα
αιτήµατα- να αξιολογείται η ύπαρξη βάσιµου
και δικαιολογηµένου φόβου δίωξης και κατά
πόσον ο φόβος οφείλεται σε έναν από τους
λόγους που αναφέρονται στη Σύµβαση του
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων.

Ακόµα και σε περιπτώσεις όπου µια διωκτική
πρακτική (π.χ. η κλειτοριδεκτοµή) έχει απαγορευθεί από το κράτος, η συνέχιση της πρακτικής αυτής αποτελεί δίωξη εάν το κράτος
την ανέχεται ή αδυνατεί να τη σταµατήσει
αποτελεσµατικά.

α. Τι συνιστά δίωξη λόγω φύλου;

∆υσανάλογα αυστηρή τιµωρία.

Πράξεις σεξουαλικής βίας.

Αν η ποινή ή η τιµωρία που επιβάλλεται για τη
µη συµµόρφωση σε µια πολιτική ή για την παράβαση ενός νόµου είναι δυσανάλογη, µπορεί να αποτελεί δίωξη. Κατά συνέπεια,
µπορεί να συνιστά δίωξη η αυστηρή τιµωρία
των γυναικών που παραβιάζουν τα κοινωνικά
ήθη της κοινότητάς τους.

µπορούν να χαρακτηρισθούν ως σοβαρές παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και
θεωρείται ότι συνιστούν δίωξη26. Ο βιασµός
και άλλες µορφές βίας που οφείλονται στο
φύλο, όπως είναι η βία που σχετίζεται µε την
προίκα, ο ακρωτηριασµός των γυναικείων
γεννητικών οργάνων, η ενδοοικογενειακή βία
και η εµπορία ανθρώπων, είναι πράξεις που
συχνά αποτελούν µορφές δίωξης, είτε από
κρατικά είτε από µη κρατικά όργανα.

Εφαρµογή νόµων µε µεθόδους
που παραβιάζουν δικαιώµατα.
Η υλοποίηση πολιτικών στα πλαίσια θεµιτών
νόµων µπορεί να συνιστούν δίωξη εάν οι µέθοδοι εφαρµογής τους παραβιάζουν θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα, π.χ. αναγκαστικές εκτρώσεις.

MONUC / Marie Frechon / September 2008

Νόµοι που αντιβαίνουν στα
διεθνή πρότυπα των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.
Κάποιοι νόµοι, οι οποίοι µπορεί να προέρχονται
από παραδοσιακούς ή πολιτισµικούς κανόνες
και πρακτικές, ενδεχοµένως δεν συµφωνούν
µε τα διεθνή πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η εφαρµογή αυτών των νόµων αυτή καθεαυτή µπορεί να αποτελεί δίωξη.

26

Σωρευτικό αποτέλεσµα διακρίσεων.
Ενώ η διακριτική µεταχείριση δεν µπορεί από
µόνη της να συνιστά δίωξη, η συστηµατική
διάκριση ή η λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση
µπορεί, σωρευτικά, να αποτελεί δίωξη, π.χ.

Άρθρο 60 της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέµηση της Βίας Κατά των Γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας.

∆ηµοκρατία του Κονγκό: Μια εκτοπισµένη Κονγκολέζα µητέρα κατασκηνώνει για ασφάλεια κοντά στη στρατιωτική βάση του Ο.Η.Ε.
στο Μασίσι. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην επαρχία του βόρειου Κιβού είναι πολύ δύσκολη, µε περίπου 1 εκατοµµύριο εκτοπισµένους στις αρχές του 2009.
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σοβαροί περιορισµοί του δικαιώµατος να κερδίζει κάποιος τα προς το ζην, να ασπάζεται τη
θρησκεία της επιλογής του ή να έχει πρόσβαση στις διαθέσιµες δοµές εκπαίδευσης ή
υπηρεσίες υγείας.

στρέψουν, όπως π.χ. αντίποινα από τα κυκλώµατα δουλεµπόρων, την πιθανότητα να
καταστούν εκ νέου θύµατα εµπορίας, τον
εξοστρακισµό από την κοινότητα ή την οικογένειά τους, ή σοβαρές διακρίσεις. Συνεπώς,
η εµπορία µπορεί να αποτελέσει τη βάση αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας όταν η
χώρα καταγωγής δεν µπορεί ή δεν επιθυµεί
να παρέχει προστασία από τη βλάβη αυτή.

Μη αναγνώριση δικαιωµάτων,
παράλειψη προστασίας από το
κράτος.
Σηµαντική µορφή διάκρισης µπορεί να αποτελεί η παράλειψη του κράτους να εγγυηθεί
προστασία από σοβαρή βλάβη (όπως η ενδοοικογενειακή βία). Η µορφή αυτή διακριτικής
µεταχείρισης προκαλεί σοβαρή βλάβη της
οποίας ο αυτουργός παραµένει ατιµώρητος,
και µπορεί να συνιστά δίωξη.

Νόµοι που παραβιάζουν κοινωνικούς κανόνες
ή η ανοχή καταχρηστικών πρακτικών από το
κράτος δεν µπορούν να δικαιολογηθούν µε
βάση το σεβασµό για το εθιµικό δίκαιο ή την
πολιτιστική πολυµορφία. Το άρθρο 5 της Σύµβασης για την εξάλειψη όλων των µορφών
διακρίσεων κατά των γυναικών απαιτεί από τα
κράτη «Να τροποποιήσουν τα σχέδια και τα
πρότυπα κοινωνικοπολιτιστικής συµπεριφοράς του άνδρα και της γυναίκας µε σκοπό να
φθάσουν στην εξάλειψη των προκαταλήψεων
και των εθιµικών ή κάθε άλλου τύπου συνηθειών που βασίζονται στην ιδέα της κατωτερότητας ή της ανωτερότητας του ενός ή του
άλλου φύλου ή στην ιδέα ενός στερεότυπου
ρόλου των ανδρών και των γυναικών»27.

Εµπορία ανθρώπων (trafficking).
Κάποιες γυναίκες που είτε είναι, ή κινδυνεύουν να γίνουν, θύµατα εµπορίας ανθρώπων, µπορεί να έχουν βάσιµους λόγους για
την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα. Η αναγκαστική ή παραπλανητική
«στρατολόγηση» των γυναικών µε σκοπό τον
εξαναγκασµό τους στην πορνεία ή στη σεξουαλική εκµετάλλευση αποτελεί βία ή κακοποίηση που οφείλεται στο φύλο και µπορεί να
οδηγήσει στο θάνατο. Μπορεί να θεωρηθεί
µορφή βασανιστηρίου και σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής µεταχείρισης. Επιπλέον,
τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων µπορεί να αντιµετωπίζουν σοβαρές επιπτώσεις όταν επι27

β. Πώς ερµηνεύονται οι λόγοι δίωξης της Σύµβασης στο πλαίσιο της δίωξης λόγω φύλου;
Σύµφωνα µε τη Σύµβαση του Συµβουλίου της
Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέµηση
της Βίας Κατά των Γυναικών και της Ενδοοι-

Άρθρο 5, Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεως κατά των γυναικών, 18 ∆εκεµβρίου 1979, η οποία κυρώθηκε από
την Ελλάδα µε το Νόµο 1342/1983.
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κογενειακής Βίας, τα κράτη πρέπει να «διασφαλίσουν ότι οι λόγοι της Σύµβασης ερµηνεύονται µε ευαισθησία προς το φύλο και ότι
όπου διαπιστώνεται ότι ο φόβος δίωξης οφείλεται σε έναν ή περισσότερους από τους λόγους αυτούς, θα χορηγείται άσυλο στους
αιτούντες»28.

µε αυτούς τους κώδικες µπορεί να εκληφθεί
ως απόδειξη ότι η γυναίκα πρεσβεύει απαράδεκτες θρησκευτικές για το καθεστώς απόψεις, ανεξάρτητα από τα πραγµατικά
θρησκευτικά της πιστεύω. Μια γυναίκα µπορεί να αντιµετωπίσει δίωξη λόγω των ιδιαίτερων θρησκευτικών πεποιθήσεών της ή
πρακτικών ή των αποδιδόµενων σ’ αυτήν πεποιθήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της άρνησής της να υποστηρίζει συγκεκριµένα
πιστεύω, να ασκεί τα λατρευτικά καθήκοντα
ή να εναρµονίζει τη συµπεριφορά της µε τα
διδάγµατα της επίσηµης θρησκείας.

Φυλή.
Η δίωξη για λόγους φυλής µπορεί να εκφραστεί µε διαφορετικούς τρόπους σε βάρος των
αντρών και των γυναικών. Για παράδειγµα, ο
διώκτης µπορεί να επιλέξει να καταστρέψει
την εθνοτική ταυτότητα της φυλετικής οµάδας σκοτώνοντας, ακρωτηριάζοντας ή διατάσσοντας τη φυλάκιση των αντρών, ενώ οι
γυναίκες θεωρούµενες ως µέσο αναπαραγωγής της εθνοτικής ή της φυλετικής ταυτότητας διώκονται µε διαφορετικό τρόπο, όπως
είναι η σεξουαλική βία ή ο έλεγχος των γεννήσεων.

Εθνικότητα.
Αν και η δίωξη λόγω εθνικότητας (όπως και η
δίωξη λόγω φυλής) δεν διακρίνει ιδιαιτέρως
τους άντρες ή τις γυναίκες, σε πολλές περιπτώσεις από τη φύση της δίωξης συνάγεται η
ύπαρξη φόβου που οφείλεται στο φύλο. Συνήθως πρόκειται για τη σεξουαλική βία που
ασκείται σε βάρος γυναικών και κοριτσιών.

Θρησκεία.

Συµµετοχή σε ιδιαίτερη
κοινωνική οµάδα.

Σε κάποια κράτη η θρησκεία επιβάλλει συγκεκριµένους ρόλους ή κώδικες συµπεριφοράς στις γυναίκες και στους άντρες
αντίστοιχα. Μια γυναίκα µπορεί να εκφράζει
βάσιµο και δικαιολογηµένο φόβο δίωξης για
λόγους θρησκείας όταν τιµωρείται επειδή αρνείται να εκπληρώσει τον προκαθορισµένο
ρόλο της ή να συµµορφωθεί µε τους κώδικες
συµπεριφοράς. Η παράλειψη συµµόρφωσης
28

Η ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα είναι µια οµάδα
ανθρώπων µε κοινά χαρακτηριστικά, πλην
αυτού του κινδύνου δίωξης, ή που εκλαµβάνονται ως οµάδα από την κοινωνία. Το χαρακτηριστικό είναι συχνά έµφυτο, ανεπίδεκτο
αλλαγής ή θεµελιώδες για την ταυτότητα των
µελών της οµάδας, τη συνείδησή τους ή την

Άρθρο 60, παρ. 2
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Αυτή η νεαρή µητέρα έχει εκτοπιστεί τρεις φορές από την περιοχή Ρουτσχούρου του βόρειου Κιβού. “Την τελευταία φορά που φύγαµε (το 2010), όταν φτάσαµε στο Ρουµπάρι…Εκεί µε βίασαν και έµεινα έγκυος σε αυτό το παιδί,” είπε, προσθέτοντας ότι την φροντίζει ο πατέρας της. “Οι γείτονες αποδέχονται το παιδί και, ειδικά λόγω του κρύου, νιώθουν άσχηµα γι’αυτή.”

άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους.
Οι γυναίκες αποτελούν ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα κοινωνικής οµάδας που καθορίζεται από έµφυτα και ανεπίδεκτα αλλαγής
γνωρίσµατα που τις ξεχωρίζουν ως κοινωνική
οµάδα, η οποία συχνά υποµένει διαφορετικά
κριτήρια και επίπεδο µεταχείρισης.

φόβο δίωξης λόγω πολιτικών πεποιθήσεων
προϋποθέτει ότι η αιτούσα την προστασία
έχει ή θεωρείται ότι έχει πεποιθήσεις που
δεν είναι ανεκτές από τις αρχές ή την κοινωνία και οι οποίες επικρίνουν τις πολιτικές, τις
παραδόσεις ή τις µεθόδους. Επίσης προϋποθέτει ότι αυτές οι πεποιθήσεις έχουν ήδη
υποπέσει ή θα µπορούσαν να υποπέσουν
στην αντίληψη των αρχών ή των ενδιαφερόµενων µερών της κοινωνίας ή ότι αποδίδονται
στην αιτούσα άσυλο. ∆εν είναι πάντα αναγκαίο να έχει εκφρασθεί η πολιτική πεποίθηση ή να έχει υποστεί ήδη η αιτούσα άσυλο
δίωξη ή διακριτική µεταχείριση. Σε αυτές τις
περιπτώσεις το κριτήριο του βάσιµου και δικαιολογηµένου φόβου δίωξης θα αξιολογηθεί
εκ του αποτελέσµατος που συνεπάγεται για
την αιτούσα άσυλο η επιστροφή στη χώρα κα-

Πολιτικές πεποιθήσεις.
Οι πολιτικές πεποιθήσεις, ως λόγος φόβου
δίωξης, πρέπει να ερµηνεύονται ευρέως,
ώστε να ενσωµατώνουν κάθε πεποίθηση, για
οποιοδήποτε θέµα που αφορά το µηχανισµό
του κράτους, την κυβέρνηση, την κοινωνία ή
την πολιτική. Μπορεί να περιλαµβάνουν και
πεποιθήσεις σχετικές µε τους ρόλους του
φύλου, ή πρακτικές όπως η κλειτοριδεκτοµή.
Ο περί ασύλου ισχυρισµός που στηρίζεται στο
24

UNHCR /R. Gangale

UNHCR / S. Schulman

Η Χαµπίµπο, 25 ετών, µε το µικρότερο από τα τέσσερα παιδιά της, τον ενός έτους Ράκµο. Η οικογένεια έφτασε στο Γκαλκάγιο στις
αρχές Ιουνίου, αφού διέφυγε από τις εχθροπραξίες στην πρωτεύουσα της Σοµαλίας, Μογκαντίσου.

ταγωγής της. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
το γεγονός ότι συνήθως οι γυναίκες εµπλέκονται λιγότερο σε σχέση µε τους άντρες σε
πολιτικές δραστηριότητες ιδιαίτερα υψηλού
επιπέδου και συχνά ασχολούνται µε «χαµηλού επιπέδου» πολιτικές δραστηριότητες οι
οποίες αντανακλούν τους ρόλους του φύλου.
Για παράδειγµα οι γυναίκες µπορεί να απασχολούνται στην παροχή ιατρικών φροντίδων
στους ασθενείς επαναστάτες στρατιώτες,
στη στρατολόγηση οπαδών ενός κόµµατος ή
στην προετοιµασία και στη διανοµή φυλλαδίων. Συχνά στις γυναίκες αποδίδονται οι πολιτικές απόψεις των οικογενειών τους ή των
αντρών συγγενών τους και υποµένουν διώξεις λόγω των δραστηριοτήτων των αντρών
του κοινωνικού και συγγενικού τους περιβάλλοντος. Εξίσου σηµαντικό είναι να γίνεται αν-

τιληπτό ότι µια γυναίκα µπορεί να αρνείται να
δραστηριοποιηθεί σε κάποιους τοµείς όπως
είναι η παροχή γευµάτων σε στρατιώτες των
εθνικών ενόπλων δυνάµεων, στάση που µπορεί να ερµηνευθεί από τους διώκτες ως υποστήριξη αντίθετων πολιτικών πεποιθήσεων
και να οδηγήσει σε δίωξη.
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VI.

Μια νεαρή µητέρα και το µωρό της στο καταφύγιο τους
στον καταυλισµό προσφύγων Καλίνγκα, στο Μασίσι.
Το κορίτσι γέννησε αφού βιάστηκε από ένoπλους άνδρες.
“Η κόρη µου δεν είναι καλά. ∆εν είναι καλά από τότε,
όταν τραυµατίστηκε πολύ βαθιά,” λέει η µητέρα της.

Πηγές / Παραποµπές

(εκτός αν επισηµαίνεται διαφορετικά, τα κείµενα που αναφέρονται παρακάτω µπορούν να ανευρεθούν στη βάση δεδοµένων, “Refworld”, της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
στην ιστοσελίδα www.refworld.org. Τα Ελληνικά κείµενα µπορούν να ανευρεθούν στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
www.unhcr.gr).
• Προστασία των Γυναικών.
UNHCR, Εγχειρίδιο για την Προστασία των Γυναικών, Ιανουάριος 2008.
(Κείµενο στην Αγγλική γλώσσα: Handbook for the Protection of Women and Girls)
UNHCR, Εργαλείο για τον Εντοπισµό Αυξηµένου Κινδύνου, Ιούνιος 2010.
(Κείµενο στην Αγγλική γλώσσα: Heightened Risk Identification Tool)
UNHCR, Σεξουαλική βία και βία που βασίζεται στο φύλο εναντίον προσφύγων, επαναπατρισθέντων και εσωτερικά εκτοπισµένων ατόµων: Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρόληψη και Αντιµετώπισή της, 2003. (Κείµενο στην Αγγλική γλώσσα: Sexual and Gender-Based Violence against
Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response)
Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, CM(2011)49 Final, 7 April 2011. (κείµενο στην Αγγλική
γλώσσα) [http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/DomesticViolence.htm]
Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, 18 ∆εκεµβρίου
1979, κύρωση µε το Νόµο 1342/1983. [http://www.isotita.gr/index.php/docs/326]
Πόρισµα Εκτελεστικής Επιτροπής της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για τις
Γυναίκες και τα Κορίτσια σε Κίνδυνο, Νο. 105, 2006. (Κείµενο στην Αγγλική γλώσσα: Executive
Committee Conclusion on Women and Girls at Risk, No. 105 (LVII), 2006)
Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την κράτηση
των αιτούντων άσυλο.
• Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα.

UNHCR / S. Schulman

UNHCR, ∆ίωξη λόγω γένους στα πλαίσια ερµηνείας του άρθρου 1 Α (2) της Σύµβασης του 1951
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Κορίτσι πρόσφυγας από το Λουκ της Νότιας
Σοµαλίας που έχει βιώσει τον πόλεµο.

και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, Μάιος 2002.
UNHCR, Κατευθυντήριες Οδηγίες Για Τη ∆ιεθνή Προστασία Των Προσφύγων: «Συµµετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα» στα πλαίσια του Άρθρου 1 Α (2) της Σύµβασης της Γενεύης του 1951
και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, Μάιος 2002.
UNHCR, Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Εξέταση των Αιτηµάτων Ασύλου των Παιδιών στο πλαίσιο των άρθρων 1 (Α) 2 και 1 (ΣΤ) της Σύµβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για
.το Καθεστώς των Προσφύγων, ∆εκέµβριος 2009
UNHCR, ∆ιασφαλίζοντας την Ευαισθησία προς το Φύλο στα πλαίσια του Καθορισµού του Καθεστώτος του Πρόσφυγα και της Μετεγκατάστασης. (Κείµενο στην Αγγλική γλώσσα: Ensuring Gender Sensitivity in the context of Refugee Status Determination and Resettlement, modules 1, 2 and
3, Regional Bureau for Europe, October 2005)
UNHCR, Εγχειρίδιο για τις ∆ιαδικασίες και τα Κριτήρια Καθορισµού του Καθεστώτος των Προσφύγων σύµφωνα µε τη Σύµβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των
Προσφύγων.
UNHCR, Οδηγίες για το Χειρισµό των Αιτηµάτων Ασύλου στις Περιπτώσεις Ακρωτηριασµού των
Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων, Μάιος 2009.
UNHCR, Η εφαρµογή του άρθρου 1 Α (2) της Σύµβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του
1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων στα θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή στα πρόσωπα που
κινδυνεύουν από την εµπορία ανθρώπων, Απρίλιος 2006.
• Προστασία των κοριτσιών.
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού.
[http://www.unric.org/el/human-rights-greek/26232]
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά, ∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών, 2009.

UNHCR / P. Wiggers / March 2009

Κατευθυντήριες οδηγίες Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τον Καθορισµό
του Βέλτιστου Συµφέροντος του Παιδιού, Μάιος 2008. (Κείµενο στην Αγγλική γλώσσα: UNHCR
Guidelines on Determining the Best Interests of the Child)
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Κατευθυντήριες αρχές Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την πολιτική και τη
διαδικασία στα πλαίσια εξέτασης αιτηµάτων ασύλου ασυνόδευτων παιδιών, 1997.
Κατευθυντήριες Οδηγίες Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και Ελληνικής Αρχής
Συνηγόρου του Πολίτη για τα Ασυνόδευτα Παιδιά που Ζητούν Άσυλο, 2005.
• Ελληνική Νοµοθεσία
Νόµος 3907/2011 - Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων
υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις.
Νόµος 3064/2002 - Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών.
[http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_3064_2002.pdf]
Νόµος 3386/2005 – Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. [http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_3386_2005.pdf]
Προεδρικό ∆ιάταγµα 114/2010 - Kαθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και
ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου «σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για
τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα»
(L 326/13.12.2005).
Προεδρικό ∆ιάταγµα 220/2007 - Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη (ΕΕL 31/6.2.2003).

Η Χάουα, 28 χρονών, µε τον τεσσάρων µηνών γιο της,
σε καταυλισµό στο Μποσάσο. Εγκατέλειψαν το Κισµάγιο
στη Νότια Σοµαλία το 2004 για να γλιτώσουν από τις
συγκρούσεις.

UNHCR / R. Gangale

Προεδρικό ∆ιάταγµα 233/2003 - Προστασία και αρωγή στα θύµατα των εγκληµάτων των άρθρων
323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, κατά το άρθρο 12 του Ν.3064/2002.
[http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/PD_233_2003.pdf]
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Καταπίεση: Αφγανές γυναίκες,
κατά την περίοδο του καθεστώτος των
Ταλιµπάν, περιµένοντας στη σειρά για
να προµηθευτούν φαγητό.
UNHCR / F. Pagetti

Η Μαριάµ, η οποία διέφυγε από το
Μογκαντίσου, περιµένει την κάρτα
εγγραφής της στο προσωρινό κέντρο,
στο Ντόλο Άντο. UNHCR / P. Wiggers /
March 2009

Σουδανοί πρόσφυγες από την περιοχή
του Νταρφούρ στο ανατολικό Τσάντ το
2004. Υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν
τις εστίες τους, για να αποφύγουν
επιθέσεις από ένοπλες οµάδες.
UNHCR / H. Caux / July 2004

