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  Δρ Λιάνα ΜΑΪΛΛΗ- Πρόεδρος της MdM Ελλάδας και εθελόντρια παιδίατρος.  

H Δρ Μαΐλλη εξήγησε τις συνέπειες της έλλειψης  παροχής περίθαλψης κατά την κύηση και τον 

τοκετό στην Ελλάδα, καθώς και την επικίνδυνα χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. 

 
 

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από κοινού με  τους Ευρωβουλευτές: 

Karin KADENBACH (S&D) 
Jean-Luc BENNAHMIAS (ALDE) 
Νίκος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ (Πράσινοι) 

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE (EPP) 



Οι επιπτώσεις της κρίσης  
 

Στην Ελλάδα 3 στους 4 από τους 11 εκατομμύρια Έλληνες έχουν χάσει την ιατροφαρμακευτική τους 

κάλυψη. Ανασφάλιστες έγκυες γυναίκες πρέπει τώρα να φέρουν το πλήρες κόστος της περίθαλψης 

κύησης και τοκετού , η οποία έχει καταστεί αδύνατη για τη μέση οικογένεια, τόσο  των μεταναστών 

όσο και των Ελλήνων. Ωστόσο, κάποια μαιευτήρια φτάνουν ακόμα και στο σημείο να αρνηθούν την 

παράδοση των πιστοποιητικών γέννησης όσο οι γονείς δεν πληρώνουν τον λογαριασμό του 

νοσοκομείου. Οικονομικά εμπόδια επίσης αποκλείουν έναν αυξανόμενο αριθμό παιδιών από την 

πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Για παράδειγμα, όλο και περισσότερα παιδιά είναι 

ανεμβολίαστα επειδή οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας - όπου τα παιδιά είχαν προηγουμένως  ελεύθερη 

πρόσβαση - εξαφανίζονται αργά. Πάνω από  1200€ πρέπει τώρα να δοθούν για να ακολουθηθεί το 

πρόγραμμα εμβολιασμών ...  

 

 
© MdM Greece 
«Σε 9 μήνες, οι εξωτερικές ομάδες της MdM, εξέτασαν συνολικά 10.633 παιδιά και έκαναν 6.580 

εμβολιασμούς», εξήγησε η  Δρ Λιάνα ΜΑΪΛΛΗ   
Γιατί είναι τόσο σημαντική η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη; Ο Δρ Rémi LAPORTE , εθελοντής  

παιδίατρος ο οποίος εργάζεται στη Μασσαλία (Γαλλία) εξήγησε: «Ο εμβολιασμός είναι μία από τις πιο 

αποτελεσματικές ιατρικές πρακτικές για τη διάσωση ζωών και ετών ζωής σε μία πληθυσμιακή 

κλίμακα. Επιπλέον, η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη πρέπει να επιτευχθεί για να αποκτηθεί                     

'συλλογική ανοσία', που απαιτείται για την εξάλειψη παθήσεων όπως ιλαρά. Αλλά μόνο περίπου το 

60% των παιδιών που ήρθαν στα κέντρα υγείας της MdM σε όλη την Ευρώπη το 2012, είχαν 

εμβολιαστεί εναντίον του τετάνου, της ηπατίτιδας  B ή της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς. 

Για όλες αυτές τις παθήσεις, υπάρχει ένα ασφαλές και εξαιρετικά οικονομικό εμβόλιο. Τόσο το ΕΚΠΕΝ 

όσο και ο ΠΟΥ έχουν αναπτύξει ειδικές στρατηγικές για να πλησιάσουν πληθυσμούς που 

αντιμετωπίζουν πολλαπλές αδυναμίες - παρόλα αυτά οι περισσότερες παραμένουν  ανεφάρμοστες 

από τις αρχές.»  

                                                                       

Πολλά διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα τονίζουν την ανάγκη για καθολικά προσβάσιμη βασική 

πρωτοβάθμια περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών. Στην πράξη, κατά ειρωνεία της 

τύχης, ομάδες πληθυσμού περισσότερο ευάλωτες σε ασθένειες οι οποίες μπορούν να προληφθούν με 

το εμβόλιο, είναι αντιμέτωπες με τα πιο σοβαρά οικονομικά, νομικά και διοικητικά εμπόδια για τον 

εμβολιασμό: παράνομοι μετανάστες, άστεγοι, άποροι  πολίτες της ΕΕ ή υπήκοοι.   

Κάρτα εμβολιασμού που δίνεται από ομάδα της  MdM  

 



 
© Julien de Weck 

 

Στην  Ισπανία, το βασιλικό διάταγμα 16/2012 με θέμα «επείγοντα μέτρα για να εξασφαλιστεί η 

βιωσιμότητα του εθνικού συστήματος υγείας» απέκλεισε παράνομους ενήλικες μετανάστες από τις 

βασικές υπηρεσίες υγείας και αύξησε αισθητά το ποσό των ιδιωτικών πληρωμών (π. χ. για φάρμακα, 

συμπεριλαμβανομένων των χρόνιων ασθενειών).  Ως εκ τούτου, ένα δημόσιο σύστημα υγείας που 

κάποτε ήταν καθολικό, καταστράφηκε. Οι άνθρωποι με μικρό εισόδημα, οι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι 

και οι χρόνια πάσχοντες, χτυπιούνται  ιδιαίτερα σκληρά. Τα μέτρα λιτότητας έχουν επιδεινώσει την 

πρόσβαση και την προσφορά στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και την ποιότητά της . Αν και οι 

έγκυες γυναίκες και τα παιδιά ,χωρίς νόμιμα έγγραφα δεν θα έπρεπε να έχουν επηρεαστεί από τα 

μέτρα, έχουν συχνά στερηθεί την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

έτους, εξήγησε ο Δρ. Álvaro GONZÁLEZ , Πρόεδρος της MdM Ισπανίας. 

© MdM Spain 

Αλλά η κρίση δεν επηρεάζει μόνο χώρες, όπως την Ελλάδα, την Ισπανία ή την Πορτογαλία. Στο Βέλγιο , 

όπως εξήγησε  ο Δρ. Kathia VΑΝ EGMONT,  «οι παράνομοι μετανάστες γίνονται εύκολα εξιλαστήρια 

θύματα, παρόλο που αντιπροσωπεύουν μόνο 0,1 % της εθνικής συνολικής δαπάνης για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη». Στις Βρυξέλλες, υπάρχει μια ανησυχητική αύξηση του αριθμού των 

άστεγων γυναικών στα χειμερινά καταφύγια έκτακτης ανάγκης (από 0 σε 11% του συνολικού αριθμού 



των άστεγων ασθενών  που παρακολουθούνται από την MdM). Στη Γαλλία ,ο  Δρ. Jean-Fran çois 

CORTY παρατήρησε ότι, το 46% των εγκύων γυναικών που παρακολουθούνταν  από την  MdM έλαβαν 

φροντίδα κύησης πολύ αργά. Υπάρχει μια σταθερή αύξηση του αριθμού των ανηλίκων που 

στράφηκαν στην  MdM: αυτοί τώρα αποτελούν περισσότερο από 12% των ασθενών. 

 «Πολλές αρχές πλέον ανασυντάσσουν υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη παρέμβαση και 

πρόληψη στο πλαίσιο πιέσεων συμφωνίας του προϋπολογισμού τους. Άλλες επεμβάσεις παραμένουν 

συχνά πολύ επιφανειακές, χωρίς πραγματικά να αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες ανισότητες στην 

κοινωνία, διαιωνίζοντας το καθεστώς του "μας" και "τους" : αυτοί που μπορούν να παρέχουν στον 

εαυτούς τους και αυτοί που δεν μπορούν. Η τάση να ρίχνουμε αλλού την ευθύνη είναι πολύ 

διαδεδομένη στην κοινωνία μας».  
«Αλλά μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην τρέχουσα κρίση, είναι η τάση να μας 

τραβούν την προσοχή οι επιπτώσεις της και όχι οι αιτίες της. Είμαστε μάρτυρες της τεράστιας 

συγκέντρωσης πλούτου τα τελευταία 30 χρόνια… αλλά και μιας σταθερής διάβρωσης της αλληλεγγύης 

της κοινωνίας μας, με πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην ατομική ευθύνη και ευκαιρία».  

Η Jana HAINSWORTH - Γενική Γραμματέας της EUROCHILD 

 

Τι μπορεί να κάνει η ΕΕ; Τι μπορούν να κάνουν οι Ευρωβουλευτές;  
Τη συζήτηση επόπτευε η  Ευρωβουλευτής Karin KADENBACH (S&D), πρώην Περιφερειακή Υπουργός 

Υγείας της Αυστρίας και σήμερα μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής ENVI. Η εισηγήτρια 

επεσήμανε την έλλειψη στοιχειώδης γνώσης σε θέματα υγείας ως μία από τις κύριες αιτίες  πίσω από 

τις υγειονομικές ανισότητες. Επίσης υπενθύμισε ότι λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση, η 

Λιθουανική Προεδρία της ΕΕ εξέδωσε την Διακήρυξη του Βίλνιους, αναγνωρίζοντας πόσο τα μέτρα 

λιτότητας έθεσαν το σύστημα περίθαλψης της  Ευρώπης υπό σοβαρή πίεση. Η Διακήρυξη καλεί  τις 

ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την ΕΕ να αναλάβουν άμεση δράση προκειμένου να αποτραπεί 

περαιτέρω ζημιά, ιδίως μέσω της αύξησης των επενδύσεων στον τομέα της προαγωγής της υγείας και 

πρόληψης ασθενειών, με την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και 

να διασφαλίσει ότι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας, βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία.  

 



Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉΣ  Jean-Luc BENNAHMIAS (ALDE) υπενθύμισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 

ήδη λάβει μια σταθερή στάση όσον αφορά τις επιπτώσεις της κρίσης στην υγειονομική περίθαλψη.  

Το 2013, η έκθεση του Ευρωβουλευτή  Jean LAMBERT (Πράσινοι) (ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση 

επίσης) οδήγησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - με συντριπτική πλειοψηφία - να παροτρύνει τα κράτη 

μέλη να παρέχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε δωρεάν, καθολική και υγειονομική περίθαλψη 

υψηλής ποιότητας  για ευάλωτες ομάδες παρά την οικονομική κρίση (ψήφισμα του ευρωπαϊκού 

κοινοβουλίου της 4 Ιουλίου 2013 σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στην πρόσβαση στην 

περίθαλψη για τις ευπαθείς ομάδες). 

 

«Θα επιτύχουμε στις δημοσιονομικές πολιτικές, αλλά με τι κόστος αν οι κοινωνίες μας 

καταστρέφονται με εξαίρεση ένα 30 με 40% του πληθυσμού; Όταν οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν σε 

ανθρωπιστική κρίση, τότε είναι παράλογο να κοιτάζουμε μόνο τους μάκρο-οικονομικούς και 

φορολογικούς δείκτες », δήλωσε ο Ευρωβουλευτής Νίκος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ (Πράσινοι). «Η προστασία του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου είναι η βάση της ευρωπαϊκής ιδέας, αλλά αν οι άνθρωποι δεν 

βλέπουν ένα μέλλον, δεν θα συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό σχέδιο και θα  στραφούν προς ακραία 

ρατσιστικά κόμματα. Αυτό πρέπει να είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους μας εδώ και τώρα», 

πρόσθεσε. 

 

 «Αφήνοντας ευάλωτα άτομα χωρίς πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ή στις υπηρεσίες 

φροντίδας, είναι μια ψευδής οικονομία καθώς αυτό μπορεί να έχει μια μακροπρόθεσμη αρνητική 

επίδραση τόσο στο κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όσο και στην ατομική και δημόσια 

υγεία». - Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (4 Ιουλίου 2013) σχετικά με τις επιπτώσεις της 

κρίσης στην πρόσβαση στην περίθαλψη των ευπαθών ομάδων. 

 «Στο πλαίσιο της αυξανόμενης οικονομικής αστάθειας, τα άκρο-δεξιά κόμματα έχουν εκμεταλλευτεί 

με επιτυχία τον φόβου του εκλογικού σώματος.  ( …) Όταν η ρητορεία του αποδιοπομπαίου τράγου 

φτάνει στις συναντήσεις όπου διαπραγματεύονται οι πολιτικές, η ψήφιση νόμων που εισάγουν 

διακρίσεις και αποκλείουν την προοδευτική και περιεκτική νομοθεσία γίνεται πραγματικότητα. 

Παράνομοι μετανάστες όλο και περισσότερο ενοχοποιούνται και η πρόσβασή τους στις βασικές 

υπηρεσίες (κοινωνικές υπηρεσίες, υγειονομική περίθαλψη και στέγαση) όλο και περισσότερο 

περιορίζεται».  

Eve GEDDIE - Πολιτική Αξιωματούχος της PICUM 

 

Η Jana HAINSWORTH (EUROCHILD) υπενθύμισε σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο του μειονεκτήματος ,στην οποία καλεί τα κράτη μέλη να 

«διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά μπορούν να κάνουν πλήρη χρήση του καθολικού δικαιώματος 

υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης μέσω της πρόληψης των ασθενειών και της 

προαγωγής της υγείας καθώς και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας», ειδικά 

συμπεριλαμβανομένων παιδιών από παράνομους τους γονείς.   

Καθολική πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα, 

προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι να 

συμπεριληφθεί σε ένα εκλογικό μανιφέστο της ΕΕ . Αυτό ακριβώς  προτείνει ο Ευρωβουλευτής 
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Γενικός Γραμματέας της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, 



στην  πολιτική του ομάδα. Πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το καθεστώς 
διαμονής τους, έχουν δικαίωμα σε προσβάσιμη καθολική υγειονομική περίθαλψη και αυτό είναι 
που πρέπει να διατηρήσουμε σε όλη την ΕΕ».  
Παρά τη συγκέντρωση ορισμένων από τα καλύτερα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στον κόσμο, 

και παρά τις πολλές ενθαρρυντικές (ακόμα μη δεσμευτικό) δηλώσεις από την ΕΕ, πολλά άτομα σε 

ολόκληρη την Ευρώπη δεν έχουν πρόσβαση σε βασική πρόληψη και περίθαλψη, 

συμπεριλαμβανομένων και πολλές έγκυες γυναίκες και παιδιά. «Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι 

ισχυρές, συγκεκριμένες δράσεις και δεσμευτικής νομοθεσίας», κατέληξε η Μαρία MELCHIOR , μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου της MdM Γαλλία και Δρ. Liana MAILLI . 

 

Συστάσεις ευρωπαϊκής πολιτικής από τους Γιατρούς του Κόσμου  
1. Οι Γιατροί του Κόσμου καλούν τις εθνικές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 

διασφαλίσουν  δημόσια συστήματα υγείας που να βασίζονται στην αλληλεγγύη, την ισότητα, τη 
δικαιοσύνη, ανοικτά σε όλους όσους ζουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , και όχι 
συστήματα που να βασίζονται σε μια λογική κέρδους .  

 

• Προληπτικές, χαμηλής αφετηρίας και οικονομικά προσιτές ιατρικές υπηρεσίες όπου θα 

υπάρχει φροντίδα για όλους τους ασθενείς άνευ όρων, ανεξαρτήτως του καθεστώτος 

διαμονής.   

 

• Εφαρμογή των συστάσεων του ΕΚΠΕΝ: θεραπεία για μολυσματικές ασθένειες, προσιτή σε 

όλους ως ελάχιστο μέτρο δημόσιας υγείας.  Όλα τα παιδιά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 

πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στα εθνικά προγράμματα εμβολιασμού και της 

υγειονομικής περίθαλψης.  

 

• Όλες οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να έχουν δίκαιη πρόσβαση σε φροντίδα πριν και μετά τον 

τοκετό  υπό τις βέλτιστες συνθήκες.   

 

• Σχετικά με παράνομους μετανάστες, οι απόψεις των ΜΚΟ και του FRA  πρέπει να επιβληθούν: 

άρση των περιοριστικών νομοθετικών πλαισίων, ώστε να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση 

σε όλες τις μορφές της ουσιαστικής προληπτικής και θεραπευτικής υγειονομικής περίθαλψης· 

περισσότερες προσπάθειες θα πρέπει να καταβληθούν από τα κράτη μέλη για την ενημέρωση 

των παράνομων μεταναστών και επαγγελματιών υγείας σχετικά με τα δικαιώματά τους στην 

πρόσβαση ιατρικής περίθαλψης.   

 

2. Οι εθνικές κυβερνήσεις, η ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, πρέπει να καταπολεμήσουν ενεργά 
ομιλίες μίσους και λαϊκισμό, και συνομιλίες κατά των μεταναστών με τάση ενοχοποίησης. Σε 

ορισμένες χώρες, επείγοντα μέτρα πρέπει να ληφθούν για να σταματήσει η καθημερινή βία και 

ατιμωρησία. Σε άλλες χώρες, βασιζόμαστε σε πολιτικούς ηγέτες για την καταπολέμηση των πιο ήπιων 

συμπτωμάτων ξενοφοβίας. Καταγγέλλουμε τον μύθο του «τουρισμού υγείας» μεταξύ των ευάλωτων 

μεταναστών.  

 

3. Το Διεθνές Δίκτυο των Γιατρών του Κόσμου προτρέπει την ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης να 

αναπτύξει μέσα για την προστασία των σοβαρά άρρωστων μεταναστών από απέλαση σε χώρες 

όπου δεν θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση υγειονομικής περίθαλψης. Και τα δύο αυτά 

θεσμικά όργανα αντιτάσσονται σθεναρά στη θανατική ποινή, όμως, όταν κάποιοι παράνομοι 

μετανάστες με τον ιό HIV/AIDS, νεφρική βλάβη, καρκίνο, ηπατίτιδα, κ λπ. στέλνονται πίσω στη χώρα 

καταγωγής τους, η σοβαρή επιδείνωση της υγείας τους ή ακόμη και, για ορισμένους από αυτούς, η 



πιθανότητα θανάτου τους, πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν και να αποφευχθούν πάση θυσία, 

προστατεύοντας τους στην Ευρώπη. 

 

Περαιτέρω ανάγνωση 
  
EUROCHILD - www.eurochild.org  
Πώς η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση πλήττει παιδιά & νέους στην Ευρώπη (2012). Έκθεση 

που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται μέσω μελών της Eurochild.  

Τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρύθμισης (NRP) του 2013 από την άποψη της παιδικής  φτώχειας και 

ευημερίας.   

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κολέγιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας - www.ebcog  
Τα πρότυπα για την φροντίδα και την υγεία των γυναικών στην Ευρώπη (του 2011) 

  

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) - www.ecdc.europa.eu  
Ανασκόπηση των εστιών και εμποδίων για τον εμβολιασμό με MMR  μεταξύ δυσπρόσιτων πληθυσμών 

στην Ευρώπη (2012) 

Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δημόσιας Υγείας (EPHA) - www.epha.org  
Ενημέρωση (του 2011) σχετικά με τις επιπτώσεις των πολιτικών γραμμών της ΕΕ για την υγεία των 

παιδιών  

Συστάσεις (2012) για την παιδική φτώχεια, υγεία και ευεξία .  

Ανάλυση των μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παιδική φτώχεια (2013) 

  

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) - www.fra.europa.eu  
Μετανάστες σε έκτακτες καταστάσεις: πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε 10 κράτη μέλη της 

ΕΕ (του 2011)  

Εξέταση θεμελιωδών δικαιωμάτων σχετικά με τη σύλληψη παράνομων μεταναστών (2012)  

Ανισότητες και πολλαπλές διακρίσεις στην πρόσβαση και ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης 

(2013)  

 

Médecins du Monde - Διεθνές Δίκτυο των Γιατρών του Κόσμου  - www.mdm-international.org  
Πρόσβαση στην περίθαλψη στην Ευρώπη σε περιόδους κρίσης και αυξανόμενης ξενοφοβίας (2013)  

Πρόσβαση στην περίθαλψη ατόμων αποκλειόμενων  από 14 πόλεις από 7 Ευρωπαϊκές χώρες. Τελική 

έκθεση  κοινωνικών και ιατρικών δεδομένων που συλλέχθηκαν το 2012. Πλήρη επιδημιολογική 

έκθεση.  

Ενημέρωση της νομοθεσίας σε 10 ευρωπαϊκές χώρες (2013)  

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για ευάλωτες ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έτος 2012  

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για παράνομους μετανάστες σε 11 ευρωπαϊκές χώρες (2009)  

 

Nils Muižnieks,  Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  
Έκθεση μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, από 28 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2013  

Έκθεση μετά την επίσκεψή του στην Ισπανία, από 3 έως 7 Ιουνίου 2013 

  

Πλατφόρμα Διεθνούς Συνεργασίας για τους Ανεπίσημους Μετανάστες (PICUM) - www.picum.org  
Έκθεση  της PICUM (2012) : Στρατηγικές για να δοθεί τέλος στη διπλή  βία εναντίον γυναικών χωρίς 

άδεια παραμονής - Προστασία δικαιωμάτων και εξασφάλιση της δικαιοσύνης  

 



Δελτίο τύπου (2013): Κανείς δεν είναι παράνομος: Βάζοντας τέλος στην ποινικοποίηση των παράνομων 

μεταναστών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους  

 

Toolkit (2013-2014 ) Δομικές στρατηγικές για τη βελτίωση της προστασίας των παράνομων παιδιών  

στην Ευρώπη  

 

 

Περαιτέρω πληροφορίες  
Nathalie.Simonnot@medecinsdumonde.net  

Frank.Vanbiervliet@medecinscumonde.net 

 

Αυτό το έργο έχει υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ένταξη των μεταναστών 

(EPIM). Το EPIM είναι μια πρωτοβουλία του NEF, του Δικτύου Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων. Το βασικό 

περιεχόμενο αυτής της σύνοψης  ανήκει στους συγγραφείς  και το περιεχόμενο δεν αντανακλά 

απαραιτήτως τις θέσεις του NEF, του EPIM ή των Συνεργατικών Ιδρυμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 


