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Εργαστήρι
«Φύλο, Μετανάστευση, Εργασία στην Ελλάδα της κρίσης.
Προβλήματα της Δεύτερης Γενιάς»
Η Επιστημονική Εταιρεία οργανώνει Εργαστήρι με θέμα «Φύλο, Μετανάστευση, Εργασία στην Ελλάδα της
κρίσης. Προβλήματα της Δεύτερης Γενιάς». Το Εργαστήρι έχει ως σκοπό να αναδείξει τα ειδικότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετανάστριες δεύτερης γενιάς όσον αφορά τα δικαιώματά τους,
την εκπαίδευση, την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και να ανιχνεύσει προτάσεις για την υπερνίκησή τους
στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης. Έτσι, δίπλα στην ενημέρωση και πληροφόρηση των γυναικών
μεταναστριών και γενικότερα των πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών που διαβιούν νόμιμα στην Ελλάδα, σκοπός
του εργαστηρίου είναι και η ευαισθητοποίηση των ελλήνων πολιτών και των αρχών για τα ειδικότερα
ζητήματα που προκύπτουν από το φύλο της μετανάστευσης και ειδικότερα αυτά των μεταναστριών δεύτερης
γενιάς. Το Εργαστήρι είναι το τρίτο στην σειρά και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΩΡΑ
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. Οι μετανάστριες γυναίκες γυρίζουν την πλάτη στην αδήλωτη εργασία» στο πλαίσιο της Πράξης
3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναίκειων Οργανώσεων)» (Α’ Και Β’ Κύκλος) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του
Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006,
του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» (ΓΓΙΦ/ΕΥΕ).
To Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 και ώρα 17.00 στην Αθήνα, Γραφεία
ΕΠΕΚΣΑ, Κλεισόβης 12, Πλ. Κάνιγγος.
Υπεύθυνη Δράσης και Συμβουλευτικής: Κα Κατερίνα Πενταβίνη,
Τηλ επικοινωνίας 210 3303060, Εmail :info@epeksa.gr
Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ), είναι ένα, πολιτικά ανεξάρτητο, κέντρο
επιστημονικής έρευνας, κοινωνικού προβληματισμού και παρέμβασης που έχει την μορφή αστικής, μη κερδοσκοπικής
οργάνωσης. Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ισότητας,
όπως καταγράφονται σε βασικά κείμενα, οικουμενικές διακηρύξεις και σε συντάγματα των λαών, των διεθνών
οργανισμών και του ΟΗΕ. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας αποβλέπουν στην επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτική
προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, ως βασικής διάστασης του σύγχρονου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος.
Ειδικότερα πεδία έρευνας και παρέμβασης είναι: οι κοινωνικές ανισότητες και η φτώχεια, οι δημόσιες πολιτικές
απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης, υγείας-φροντίδας και κοινωνικής ασφάλισης, οι πολιτικές για την οικογένεια, το παιδί
και το φύλο, η κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η μετανάστευση, η
κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, η νεολαία, ο πολιτισμός. Η Εταιρεία προωθεί τους σκοπούς της μέσα από εκδόσεις,
τη διεξαγωγή επιστημονικών και άλλων συνεδρίων και ημερίδων, την οργάνωση εκδηλώσεων, την εκπόνηση ερευνών και
μελετών, τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα, τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ» που αφορά την υλοποίηση της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)» (Α’ & Β’
ΚΥΚΛΟΣ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με δικαιούχο την «Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογών – Γενική Γραμματεία ισότητας των Φύλων» (ΕΥΕ-ΓΓΙΦ).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

