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Δελτίο τφπου 

Φφλο και Μετανάςτευςη ςτην Πανδημία  

Ακινα, 7 Ιουλίου 2021 

Σο Εργαςτιριο πουδϊν Φφλου του Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργάνωςε τον Μάιο δφο 

διαδικτυακζσ εκδθλϊςεισ ςτο πλαίςιο του ζργου ProGender. τθν διάλεξθ με τίτλο 

«Μετανάςτευςη ςτη Νορβηγία: Ιςτορία, Φφλο και Παρόν» που πραγματοποιικθκε ςτισ 

10 Μαΐου 2021 θ ομιλιτρια Guro Korsnes Kristensen (Κακθγιτρια ςε κζματα φφλου και 

ιςότθτασ, Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Διεπιςτθμονικϊν πουδϊν 

Πολιτιςμοφ, ςτο Νορβθγικό Πανεπιςτιμιο Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ- ΝΣNU) παρουςίαςε 

το μεταναςτευτικό και προςφυγικό ηιτθμα τθσ Νορβθγίασ κατά τθν πανδθμία.  

Αρχικά ζκανε μια ιςτορικι αναδρομι των μεταναςτευτικϊν και προςφυγικϊν ειςροϊν από 

τθ δεκαετία του 1950. Σο 2020 καταγράφθκαν 38.000 νζοι μετανάςτεσ εκ των οποίων το 

52% ιταν άνδρεσ και το 48% γυναίκεσ. Η πλειοψθφία των ανδρϊν μεταναςτϊν 

προζρχονταν από τθν Πολωνία, τθ Λικουανία και τθ Ρουμανία και των γυναικϊν από τισ 

Φιλιππίνεσ, τθν Σαϊλάνδθ και τθ Ρωςία. Σο εργατικό δυναμικό των ανδρϊν απαςχολικθκε 

ςτθ βιομθχανία και τθ γεωργία, ενϊ των γυναικϊν ςτθν οικιακι εργαςία. Οι απολαβζσ των 

οικιακϊν εργατριϊν είναι χαμθλζσ και ςτθ διάρκεια του Covid-19 θ κατάςταςθ 

επιδεινϊκθκε. 

τθ διάρκεια του κορωνοϊοφ, πολλοί μετανάςτεσ και πολλζσ μετανάςτριεσ μολφνκθκαν και 

νοςθλεφτθκαν. Αυτό εξθγείται επειδι οι περιςςότεροι ηουν ςε μικρά διαμερίςματα με 

εκτεταμζνεσ οικογζνειεσ και επίςθσ γιατί οι πλθροφορίεσ για τθ διάδοςθ και τθ μόλυνςθ 

του ιοφ δεν ζφταςαν ζγκαιρα. Τπιρξε κακυςτζρθςθ από τθ μεριά τθσ κυβζρνθςθσ ςτθν 

ενθμζρωςθ ςχετικά με τον Covid-19 ςε διαφορετικζσ γλϊςςεσ. 

Όςον αφορά τον προςφυγικό πλθκυςμό, οι περιςςότερεσ ειςροζσ είναι από άνδρεσ από το 

Αφγανιςτάν και τθ υρία. Σο 2015 ζγιναν 31.000 αιτιςεισ αςφλου. φμφωνα με επίςθμα 

ςτοιχεία το 4,4% του Νορβθγικοφ πλθκυςμοφ ζχει προςφυγικζσ ρίηεσ. Αναφορικά με τθν 

εγκατάςταςι τουσ, ςτθ δεκαετία του 1990, αναπτφχκθκε ςτρατθγικι για τθ μείωςθ τθσ 

ςυγκζντρωςθσ προςφφγων ςτισ μεγάλεσ πόλεισ. Κακϊσ ςτθ Νορβθγία υπάρχουν πολλζσ 

αγροτικζσ περιοχζσ, ο ςτόχοσ ιταν να διαμοιραςτεί ο προςφυγικόσ πλθκυςμόσ ςε όλθ τθ 

χϊρα για να αποφευχκοφν τα γκζτο και για να αυξθκεί θ δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ με 

το ντόπιο πλθκυςμό. Λόγω του Covid-19, ο αρικμόσ των αιτοφντων αςφλου ιταν 

μειωμζνοσ, κακϊσ και οι πρόςφυγεσ μετεγκατάςταςθσ ι για οικογενειακι επανζνωςθ.  



 

2 
Εργαςτιριο πουδϊν Φφλου: Λ. υγγροφ 136, Ακινα 17671, Σθλ. 2109201516 

www.genderstudies.panteion.gr  www.facebook.com/genderpanteion 

Η δθμόςια ςυηιτθςθ με τίτλο «Μετανάςτευςη και φφλο κατά τη διάρκεια τησ 

πανδημίασ», πραγματοποιικθκε ςτισ 26 Μαΐου 2021 ςε ςυνεργαςία με το RIKK- Ινςτιτοφτο 

για το Φφλο, τθν Ιςότθτα και τθ Διαφορά (Πανεπιςτθμίου τθσ Ιςλανδίασ) και το Κζντρο 

Ζρευνασ για το Φφλο (Νορβθγικό Πανεπιςτιμιο Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ). υμμετείχαν: 

 Η Τατιάνα Παπαναςταςίου (Υπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ- UNHCR) 

αναφζρκθκε ςτισ ζμφυλεσ επιπτϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ αναφορικά με 

τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ. Ο αρικμόσ των επιηωςϊν ζμφυλθσ βίασ μειϊκθκε 

ςθμαντικά το δεφτερο εξάμθνο του 2020, επειδι δεν υπιρχε πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ 

ι δεν υπιρχαν τα μζςα να αναφερκοφν περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ, όπωσ παλαιότερα. 

Οι προκλιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ ιταν θ περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε 

υπθρεςίεσ υγείασ, ςε ξενϊνεσ φιλοξενίασ και ςε υπθρεςίεσ εργαςιακισ 

ςυμβουλευτικισ και απαςχόλθςθσ. 

 Η Όλγα Λαφαζάνη (Μεταδιδακτορικι Ερευνιτρια ςτο Ελλθνικό Ίδρυμα Ερευνϊν) 

ζκανε μια κριτικι αποτίμθςθ του κυβερνθτικοφ ςχεδίου για τθν καραντίνα ςτθ 

διάρκεια του κορωνοϊοφ. Από τθν εμπειρία τθσ με τον μεταναςτευτικό και προςφυγικό 

πλθκυςμό ανζφερε ότι το μινυμα «ΜΕΝΟΤΜΕ ΠΙΣΙ ΜΕΝΟΤΜΕ ΑΦΑΛΕΙ» δεν 

μποροφςε να εφαρμοςτεί και να ζχει τα προβλεπόμενα αποτελζςματα ςε μετανάςτεσ, 

πρόςφυγεσ, άςτεγουσ αλλά και ςε κακοποιθμζνεσ γυναίκεσ. Σόςο θ ζννοια του ςπιτιοφ 

όςο και τθσ αςφάλειασ μεταβάλλεται ανάλογα με τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των 

υποκειμζνων.  

 Η Alma Belem Serrato (Ψυχολόγοσ από τθν Ιςλανδία) προςζγγιςε με όρουσ 

ψυχολογίασ τθ μετανάςτευςθ και τθν ζννοια τθσ διάκριςθσ. Παρουςίαςε μια μελζτθ με 

πικικουσ κάνοντασ μια παράλλθλθ ςφγκριςθ με τθν πανδθμία και τον εγκλειςμό. Η 

υψθλι κοινωνικι κζςθ δίνει προτεραιότθτα ςτθν πρόςβαςθ ςε πόρουσ, όταν μιλάμε 

για προνόμια και ςτθ διάρκεια τθσ καραντίνασ οι πρόςφυγεσ ιταν από τισ πιο 

ευάλωτεσ ομάδεσ, τόςο ςε ψυχικι όςο και ςωματικι υγεία.  

 Η Anna Maria Wojtynska (Ανκρωπολόγοσ, Μεταδιδακτορικι Ερευνιτρια ςτο 

Πανεπιςτιμιο τθσ Ιςλανδίασ) από τθν εμπειρία τθσ ςε ζρευνεσ πεδίου με τθν Πολωνικι 

κοινότθτα μεταναςτϊν τθσ Ιςλανδίασ, ανζφερε πωσ οι Πολωνοί αποτελοφν τθ 

μεγαλφτερθ ομάδα μεταναςτϊν από το 1996. Οι περιςςότεροι μετανάςτεσ είναι 

εργαηόμενοι ςε χαμθλόμιςκεσ κζςεισ εργαςίασ. Ανζφερε ότι ςτθ διάρκεια τθσ 

πανδθμίασ οι Πολωνοί μετανάςτεσ χαρακτθρίςτθκαν ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ 

ωσ απειλι για τθν υγεία και ωσ οικονομικό βάροσ τθσ κοινωνίασ, κακϊσ πολλοί ζχαςαν 

τθ δουλειά τουσ και ιταν άνεργοι. Αυτό προκάλεςε τθν κοινωνικι αντίδραςθ από τουσ 

πολίτεσ και ζςπευςαν να δείξουν τθν υποςτιριξι τουσ. 
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 Η Sonia Ahmadi (Ακτιβίςτρια και φμβουλοσ Ζρευνασ ςτο NTNU) μίλθςε αποκλειςτικά 

για τουσ πρόςφυγεσ τθσ Νορβθγίασ. Σο γεγονόσ ότι οι πρόςφυγεσ προζρχονται από 

διαφορετικι κουλτοφρα (γλϊςςα, κοινωνικοί κϊδικεσ, ζλλειψθ πρόςβαςθσ ςτουσ 

πόρουσ) τουσ κακιςτά εκ ων πραγμάτων ευάλωτουσ. Οι γυναίκεσ είναι αυτζσ που 

φροντίηουν τα παιδιά και οι άνδρεσ είναι αυτοί που φροντίηουν για το ειςόδθμα. 

Αποτζλεςμα αυτοφ είναι ότι οι γυναίκεσ δεν ζχουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν τθ 

γλϊςςα, να εκπαιδευτοφν, να βρουν δουλειά και να γίνουν οικονομικά ανεξάρτθτεσ. 

Χωρίσ τθν εξοικείωςθ ςτθ γλϊςςα, οι γυναίκεσ δεν μποροφν να εργαςκοφν ζξω από το 

ςπίτι, ι ακόμθ και αν δουλεφουν κάνουν εργαςίεσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ. Ο κορωνοϊόσ 

δθμιοφργθςε περιςςότερεσ ευαλωτότθτεσ ςτισ γυναίκεσ προςφφγιςςεσ, είτε ζχαςαν τθ 

δουλειά τουσ, είτε ιταν εκτεκειμζνεσ ςτον ιό, είτε ζχαςαν τισ κοινωνικζσ τουσ επαφζσ.  

 Η Sanna Julie Rødsten Jacobsen (Εκελόντρια ςτο Νορβθγικό Ερυκρό ταυρό) με 

αφορμι τθ Διπλωματικι τθσ εργαςία αναφζρκθκε ςτθν εκελοντικι τθσ δράςθ με 

αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ πρόςφυγεσ 15-23 ετϊν, αγόρια και κορίτςια, για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ μοναξιάσ και τθν κοινωνικι ζνταξθ. Επίςθσ αναφζρκθκε ςτθν 

εκελοντικι εργαςία με μια ομάδα κοριτςιϊν (15-25 ετϊν) που είχε ςτόχο τθ γνωριμία 

με άλλα κορίτςια τθσ ίδιασ θλικίασ από διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ. 

 

Σα βίντεο των εκδθλϊςεων ζχουν αναρτθκεί ςτθ ςελίδα ςτο Facebook @ProGenderproject   

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ  

email progender@panteion.gr  

Facebook https://www.facebook.com/ProGenderproject ,  

Ιnstagram https://www.instagram.com/progenderproject/  

Twitter https://twitter.com/ProGender_hub    

 
Το ζργο ProGender: A Digital Hub on Gender, the Covid-19 Crisis and its Aftermath, 
χρθματοδοτείται από το Ταμείο Διμερών Σχζςεων του Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χώρου τθσ περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014– 2021) που υπάγεται ςτο 
Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. Οι επιχορθγιςεισ ΕΟΧ αντιπροςωπεφουν τθ ςυμβολι τθσ 
Ιςλανδίασ, του Λιχτενςτάιν και τθσ Νορβθγίασ ςε μια πράςινθ, ανταγωνιςτικι και χωρίσ 
αποκλειςμοφσ Ευρώπθ. Υπάρχουν δφο γενικοί ςτόχοι: θ μείωςθ των οικονομικών και κοινωνικών 
ανιςοτιτων ςτθν Ευρώπθ και θ ενίςχυςθ των διμερών ςχζςεων μεταξφ των δοτριών χωρών και 15 
χωρών τθσ ΕΕ ςτθν Κεντρικι και Νότια Ευρώπθ και ςτθ Βαλτικι. Οι τρεισ δότριεσ χώρεσ 
ςυνεργάηονται ςτενά με τθν ΕΕ μζςω τθσ ςυμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Για 
τθν περίοδο 2014-2021, οι επιχορθγιςεισ του ΕΟΧ ανζρχονται ςε 1,55 δις. Ευρώ. 
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