ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τι σημαίνει σήμερα να είσαι γυναίκα Πόντια από την πρ.ΕΣΣΔ;
Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο με τίτλο «Γυναίκα,
Πόντια, παλιννοστούσα από την πρώην ΕΣΣΔ: Τα πολλαπλά φορτία»
με αφορμή την ολοκλήρωση του ομότιτλου προγράμματος (Τετάρτη
30 Σεπτεμβρίου 2015, Αθήνα) και οι συζητήσεις που ακολούθησαν
ανέδειξαν ζητήματα που συνεχίζουν σήμερα, σχεδόν 20 χρόνια μετά
τη μαζική εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, να απασχολούν την
ομάδα των «παλιννοστούντων», δηλαδή των ομογενών από την
πρώην ΕΣΣΔ.
Ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε στο Συνέδριο με τη συμβολή
των συνέδρων, εισηγητριών (Κ. Κασιμάτη, Μ. Λαυρεντιάδου, Ε.
Παπαδάτου, Ν. Καλαϊτσίδη, Σ. Ανδριτσοπούλου), εκπροσώπων
φορέων του δημόσιου τομέα (Μ. Κόκκινος, ΓΓΑΕ), εκπροσώπων των
Ποντιακών Συλλόγων και των ίδιων των Ποντίων γυναικών από την
πρ.ΕΣΣΔ, περιστράφηκε γύρω από το ερώτημα αν η απόδοση της
ελληνικής ιθαγένειας/υπηκοότητας (που τείνει να καλύψει το σύνολο
της ομάδας) αρκεί για να θεωρήσουμε ότι η κοινωνική ένταξη των
μελών της έχει ολοκληρωθεί.
Η απάντηση στην οποία κατέληξαν οι εργασίες του Συνεδρίου
ενισχύουν τα εμπειρικά στοιχεία που συγκέντρωσε ο Νόστος -έχει
δημιουργηθεί από Ποντιακά σωματεία με στόχο την καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού και την προστασία των δικαιωμάτωνκατά την διετή υλοποίηση του ομότιτλου με το συνέδριο
προγράμματος. Σύμφωνα μ’ αυτά, οι συνθήκες αποκλεισμού που
βιώνουν οι παλιννοστούσες έχουν δυστυχώς παγιωθεί: οι πολλαπλές
ταυτότητες που φέρουν λειτουργούν συχνά αντιφατικά, με
αποτέλεσμα τη διαιώνιση του «φαύλου κύκλου» του κοινωνικού
αποκλεισμού. Η αποκρυστάλλωσή του συνδέεται εμπειρικά και
βιβλιογραφικά με την παγίδευση του ατόμου εκτός της διαδικασίας
κοινωνικής ένταξης. Για τις παλιννοστούσες η συνθήκη αυτή γίνεται
ακόμη βαρύτερη καθώς βρέθηκαν στο μεταίχμιο δύο κόσμων, του
«υπαρκτού σοσιαλισμού» και του καπιταλιστικού, όπου εμπλέκονται
διαφορετικές εκφάνσεις της ταυτότητας του φύλου. Η εμπειρία μας
δείχνει επίσης ότι η ομαλοποίηση του καθεστώτος παραμονής στη
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χώρα και η απόδοση της υπηκοότητας δεν αρκούν για την
ολοκλήρωση της ένταξης. Έτσι, σήμερα οι παλιννοστούσες
βρίσκονται πολλαπλά περιθωριοποιημένες: υπερ-εκπροσωπούνται
π.χ. στα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης αλλά όχι στις
αντίστοιχες θέσεις απασχόλησης, αποτελούν το 52% της συνολικής
ομάδας στόχου αλλά υπο-εκπροσωπούνται σε θέσεις ευθύνης στους
συλλόγους εκπροσώπησης.
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