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1ο Πανόραµα 
για την Ισότητα των Ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών

Χαιρετισµός της Γενικής Γραµµατέως Ισότητας, κ. Ευγενίας Τσουµάνη

Κυρίες και κύριοι,

Τα ζητήµατα των ίσων ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων παίζουν κυρίαρχο ρόλο στους πολιτικούς
προβληµατισµούς διεθνώς και αποτελούν σηµαντική προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή σκέψη και δράση.
Συνδέονται δε άµεσα µε την ίδια τη δηµοκρατία και την κοινωνία των ίσων ευκαιριών, την
απαλλαγµένη από διαιρέσεις και διακρίσεις ανάµεσα στους ανθρώπους, που όλοι προσδοκούµε.

Η αρχή της Ισότητας των δύο φύλων καθιερώθηκε στην Ελλάδα µε το Σύνταγµα του 1975 και
θεµελιώνεται συνεχώς µε νέους θεσµούς, µε παρεµβάσεις στο νοµοθετικό επίπεδο που στοχεύουν
στην εξάλειψη των διακρίσεων που σε βάρος των γυναικών παρουσιάζονται σε όλους τους τοµείς της
κοινωνικής και οικονοµικής ζωής της χώρας.

Σηµαντικές πρόοδοι επίσης σηµειώθηκαν µε τη λήψη συνοδευτικών θετικών µέτρων στα πλαίσια και
της εφαρµογής της ∆ιεθνούς Σύµβασης CEDAW , των Οδηγιών της Ε.Ε., της πολιτικής της ένταξης της
ισότητας σε όλες τις πολιτικές, τοµείς στους οποίους οι Πολιτικές Προτεραιότητες για την Ισότητα
(2004-2008) έχουν συµβάλλει ουσιαστικά.

Όµως παρά τις προόδους στο θεσµικό επίπεδο, οι ανισότητες λόγω φύλου είναι εµφανείς
σε όλο το φάσµα της κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης, και ιδιαίτερα στην αγορά
εργασίας αλλά και στην εκπαίδευση, στη συµµετοχή στα κέντρα των αποφάσεων, στις
ευθύνες της οικογενειακής ζωής.

Ταυτόχρονα οι διάφορες µορφές βίας σε βάρος των γυναικών µέσα και έξω από το σπίτι, όπως, επίσης,
η εµπορία και η παράνοµη διακίνηση των γυναικών, υπονοµεύουν τα ανθρώπινα δικαιώµατά τους, και
αποτελούν µία επιπλέον έκφραση διάκρισης λόγω φύλου. Κι’ αυτό γιατί προέρχονται από τις
στερεότυπες αντιλήψεις της κοινωνίας µας για τους ρόλους των δύο φύλων.

Η κινητοποίηση της παγκόσµιας κοινότητας επιβεβαιώνει την κρισιµότητα των θεµάτων ισότητας για
την ανάπτυξη και την ευηµερία των χωρών µας. Στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη των Γυναικών στο Πεκίνο
το 1995 ενδυναµώθηκαν τα δικαιώµατα των γυναικών ως ανθρώπινα δικαιώµατα και σηµειώθηκαν
σηµαντικά βήµατα προόδου της ισότητας σε ολόκληρο τον κόσµο. Στην 49η Σύνοδο της Επιτροπής
του ΟΗΕ για την Κατάσταση των Γυναικών, υπογραµµίστηκε η θετική συµβολή των πολιτικών της
ισότητας στην προαγωγή της ειρήνης, της σταθερότητας, στην καταπολέµηση του αναλφαβητισµού,
(στην πρόληψη των µεταδοτικών νοσηµάτων και του AIDS , στη µείωση της µητρικής και παιδικής
θνησιµότητας) σε όλο τον πλανήτη.

µε στόχο την σφαιρική αντιµετώπιση των ελλειµµάτων.

Στη χώρα µας αυτή την περίοδο έχουν αναληφθεί σοβαρές πολιτικές και δράσεις που η ΓΓΙ υπηρετεί
µε έναν συνεκτικό τρόπο.

Οι πολιτικές µας επικεντρώνονται στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που αφορούν στην
απασχόληση, την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας, την καταπολέµηση των στερεοτύπων και στην
συµµετοχή των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων.

∆ηµιουργούµε νέους θεσµούς όπως η Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα σαν µόνιµο βήµα διαλόγου της
Πολιτείας µε τους Κοινωνικούς Εταίρους και την Κοινωνία των Πολιτών.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουµε στις πολιτικές συµφιλίωσης οικογένειας και εργασίας σε συνεργασία και µε το
Υπ. Απασχόλησης, µε κύριο στόχο την προώθηση περισσότερων γυναικών στην απασχόληση και την
υποστήριξη όχι µόνο των γυναικών αλλά και της οικογένειας µέσα από την ανάληψη ευθυνών γονικής
φροντίδας και από τους άνδρες.

Στηρίζουµε και χρηµατοδοτούµε ΜΚΟ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για δράσεις σχετικές µε
την ενδυνάµωση των γυναικών.

Επιµορφώνουµε µε ειδικό κύκλο σεµιναρίων και σχετικά εγχειρίδια και ωθούµε τις
υποψήφιες γυναίκες που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην πολιτική και στη λήψη
αποφάσεων για την καλύτερη προετοιµασία τους, εκτιµώντας ότι η µεγαλύτερη συµµετοχή
των γυναικών στις αποφάσεις, θα φέρουν θετικότερα, αλλά και πιο άµεσα αποτελέσµατα
στους στόχους µας.

Προετοιµάσαµε ένα σηµαντικό ν/σ για την ενδοοικογενειακή βία -ένα σοβαρό θέµα, ένα
παθογενές σύµπτωµα της κοινωνίας µας -που προωθείται αυτή την περίοδο από το Υπ.
∆ικαιοσύνης.

Κεντρική φιλοσοφία µας είναι αφενός η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων των γυναικών αλλά
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και των µελών της οικογένειας και αφετέρου η µη θυµατοποίηση της γυναίκας.

Μέσα από αυτό το νέο θεσµικό πλαίσιο προωθούνται πρωτοπόροι θεσµοί όπως αυτός της ποινικής
διαµεσολάβησης και της ενεργοποίησης των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη των
θυµάτων.

Κυρίες και κύριοι,

Με τις δράσεις µας για ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης συµβάλλουµε στην αξιοποίηση όλου του
παραγωγικού δυναµικού και ενισχύουµε την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.

Με τις δράσεις µας για την καταπολέµηση της βίας σε βάρος των γυναικών συµβάλλουµε στο σεβασµό
των δικαιωµάτων των γυναικών ως ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Με τις δράσεις µας για ενθάρρυνση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων
ενισχύουµε τη δηµοκρατία και την καλή διακυβέρνηση.

Με την καταπολέµηση των στερεοτύπων µέσω της εκπαίδευσης συµβάλλουµε στην εξάλειψη των
δοµικών αιτίων διαιώνισης των ανισοτήτων λόγω φύλου.

Η ισότητα ευκαιριών όµως δεν αποτελεί «γυναικείο ζήτηµα» αλλά ζήτηµα ολόκληρης της κοινωνίας. Γι’
αυτό µόνο οι δράσεις της Πολιτείας δεν αρκούν.

Σήµερα η ισότητα απαιτεί πολιτική βούληση όλων των συντελεστών της κοινωνίας: Πολιτείας,
κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων, ΜΚΟ, κοινωνίας των πολιτών. Η Πολιτεία δεσµεύεται, η κοινωνία
δεν πρέπει να µείνει αµέτοχη.

Σηµαντική συµβολή για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εργασία µπορούν να παίξουν οι
επιχειρήσεις τόσο µέσα από τον παραγωγικό τους ρόλο όσο και την κοινωνική τους ευθύνη. Οι
οικογενειακές υποχρεώσεις, η µητρότητα, η διαφορετικότητα είναι ένας προσωπικός και συλλογικός
πλούτος που δεν πρέπει να είναι εµπόδιο για την εργασία, την αµοιβή και την εξέλιξη των γυναικών
αλλά µια προστιθέµενη αξία.

Σε πρώτη φάση υπογράψαµε Μνηµόνιο Συνεργασίας µε το ∆ίκτυο για την ΕΚΕ γιατί σ΄ αυτή την φάση
πιστεύουµε ότι είναι καλύτερο να πείσουµε παρά να υποχρεώσουµε. Στηριζόµαστε στο διάλογο και στη
συναίνεση µε τις επιχειρήσεις και βρισκόµαστε ήδη σε προχωρηµένο στάδιο διαλόγου µε τις κορυφαίες
εργοδοτικές οργανώσεις της χώρας µας που σύντοµα θα καταλήξει σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα και
ανάληψη συγκεκριµένων δεσµεύσεων.
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