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Εισηγητής: Μπαγκλαντές
Η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών Προσφύγων,
Αναγνωρίζοντας το ζήτημα της προσφυγικής κρίσης και τις συνέπειές του σε παγκόσμιο
επίπεδο,
Παρατηρώντας την ευάλωτη και δυσμενή θέση των γυναικών προσφύγων,
Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 5 και 9 της Σύμβασης της Γενεύης, τη Σύμβαση για την
Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών και το έργο της Ύπατης
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,
1. Προτείνει τη διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το τμήμα
Παγκόσμιου Σχολείου «UNIS”, τα οποία θα έχουν ως στόχο τους την κατανόηση και
εξασφάλιση της ισότητας των φύλων απο πρώιμη ηλικία,
2. Συνιστά την διεξαγωγή ενημερώσεων των πολιτών της χώρας υποδοχής με ειδικά
σεμινάρια από ΜΚΟ ή/και οργανώσεις, τα οποία θα περιγράφουν την καθημερινότητα
που βιώνουν οι πρόσφυγες και την κατάσταση στη χώρα προέλευσης, αποσκοπώντας
στην ευαιασθητοποίηση και την κινητοποίησή τους,
3. Παροτρύνει να λαμβάνουν γνώση οι γυναίκες πρόσφυγες των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεων τους και των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχονται από τη χώρα
υποδοχής για να λαμβάνουν νομικές συμβουλές για θέματα που τους αφορούν, με στόχο
την μη καταπάτησής τους,
4. Αιτεί την ύπαρξη διερμηνέων για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ προσφύγων
και εθελοντών,
5. Συνιστά την παροχή δωρεάν μαθημάτων της γλώσσας της χώρας υποδοχής σε όλους
τους πρόσφυγες ανεξαρτήτου φύλου και φυλής, με την υποστήριξη του Υπουργείου
Παιδείας του εκάστοτε κράτου μέλους και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες,
6. Προκρίνει την περαιτέρω παροχή ιατρικής περίθαλψης σε θύματα κακοποίησης καθώς
και ψυχολογικής στήριξης από εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα προσλαμβάνονται
ή θα είναι εθελοντές στους καταυλυσμούς προσφύγων,
7. Προωθεί τη διανυκτέρευση των ασυνόδευτων γυναικών και μητέρων σε ξεχωριστό χώρο
στους καταυλισμούς από τους άντρες, εφόσον είναι επιθυμητό από τις ίδιες,
8. Παροτρύνει την παροχή κατοικιών απο τη δημόσια περιουσία απο χώρες υποδοχής οι
οποίες έχουν τη οικονομική δυνατότητα,
9. Συνιστά την κοινωνικοποίηση μέσα από πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους
γυναικών μέσω των κρατικών υπηρεσιών , από φιλανθρωπικά ιδρύματα και διεθνείς
οργανισμούς,
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10. Ενθαρρύνει την επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών προσφύγων και την ανάπτυξη
των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την αναζήτηση εργασίας,
11. Συστήνει διοργάνωση ετησίου FORUM διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων γυναικών
προσφύγων και κρατικών αξιωματούχων υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ ώστε να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας πολιτείας – ευπαθών ομάδων γυναικών,

