ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 18/10/2013
Με την παρουσία πολυπληθούς κοινού διεξήχθη την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013, και ώρα 16.00-21.00 στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ ( Χαρ.Τρικούπη 1 και Λαγουμιτζή) η Ημερίδα της Επιστημονικής Εταιρείας με θέμα
«Μετανάστευση και Φύλο. Aπό την Αδήλωτη Εργασία στην Ένταξη».
Η Ημερίδα, που είναι η πρώτη μιας σειράς τριών εργαστηρίων και δύο Ημερίδων που διεξάγονται στο πλαίσιο του
έργου ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ», είχε ως
στόχο να παρουσιάσει μια συνολική αποτύπωση της κατάστασης και των προβλημάτων των γυναικών μεταναστριών
που εργάζονται στην Ελλάδα όπως τα έχει αναδείξει η επιστημονική έρευνα και η πρακτική εμπειρία. Διακεκριμένοι
επιστήμονες και ερευνητές παρουσίασαν απόψεις, ερευνητικά συμπεράσματα, προτάσεις για το ζήτημα της
αδήλωτης εργασίας κυρίως των μεταναστριών γυναικών αλλά και γενικότερα της μετανάστευσης στην Ελλάδα.
Το πρώτο πάνελ για τα προβλήματα της αδήλωτης εργασίας των μεταναστριών γυναικών συντόνισε η Μ. Καραμεσίνη,
Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθύντρια Εργαστηρίου Σπουδών
Φύλου. Εισηγήσεις παρουσίασαν οι Γ. Κουζής, Καθηγητής Παντείου Παν/μιου (Μετανάστριες και αδήλωτη εργασία:
Συνδυασμός απόλυτης εκμετάλλευσης),Α. Καψάλης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, (Σύγχρονες τάσεις
αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας και απασχόληση μεταναστριών) και ο Δρ. Μ. Χάλαρης, πρ. Ειδικός Γραμματέας
ΣΕΠΕ Υπουργείου Εργασίας (Η αποτύπωση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας). Το δεύτερο πάνελ με θέμα
Φύλο και Μετανάστευση συντόνισε η Μ. Στρατηγάκη, Επ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου
Πανεπιστημίου ενώ ομιλητές ήταν οι N. Καμπούρη, Βασική ερευνήτρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου στο Τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Παν/μιου, (Φύλο, μετανάστευση και δια-εθνικά δίκτυα: Ευρήματα από το
ερευνητικό πρόγραμμα GeMIC), Δ. Παρσάνογλου, Δρ Κοινωνιολογίας, επίσης Ερευνητής στο Εργαστήριο Σπουδών
Φύλου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο,(Το ερευνητικό πρόγραμμα MIG@NET: Μετανάστευση και Φύλο στην ψηφιακή
εποχή) καθώς και η Μ. Παπαγιαννοπούλου, Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος (Πολιτικές διαχείρισης της διεθνούς
σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου).
Οι ομιλίες, παρεμβάσεις και προτάσεις των παρευρισκομένων επικεντρώθηκαν σε τέσσερεις άξονες: α) την
διερεύνηση της επίδρασης της κρίσης στην αδήλωτη εργασία, β) τους τρόπους ελέγχου-μείωσης της αδήλωτης
εργασίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία ύπαρξης πολιτικής βούλησης καθώς πρόκειται για πολιτικό και
όχι τεχνικό ζήτημα, γ) τη διάσταση του φύλου και τη σύνδεση του φαινομένου με την ελληνική κοινωνία, δ) τη
μεθοδολογία αποτύπωσης της αδήλωτης εργασίας.
Τα συμπεράσματα και οι παρεμβάσεις της Ημερίδας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής Εταιρείας.
Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ
ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» και αφορά την υλοποίηση της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο.
(Γυναικείων Οργανώσεων)» (Α΄ & Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με δικαιούχο την η
ΕΥΕ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη
Κλεισόβης 12, Αθήνα 10678, Τηλ. 210-3303060, Φαξ 210-3801777,
E-mail: epeksa@otenet.gr, www.epeksa.gr

