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1. Γενικά Θέμαηα
Γηαηί ελζωκαηώλεηαη ε ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζηα πξνγξάκκαηα Leonardo
Assure project?
Η αεηθόξνο αλάπηπμε έρεη νινέλα απμαλόκελε δήηεζε από εμεηδηθεπκέλνπο
ηερληθνύο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γπλαηθώλ.
Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα εμεηάζηνύλ νη πηπρέο ηεο έληαμεο ησλ δύν θύισλ ζην
επαγγεικαηηθό πξνθίι, ην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ην πξόγξακκα θαηάξηηζεο.
Πξέπεη λα ζηείινπκε έλα ζεκαληηθό κήλπκα γηα ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο καο:
ηελ επίηεπμε ηεο ηζόηεηαο ησλ επθαηξηώλ γηα γπλαίθεο θαη άλδξεο, κε ζηόρν ηελ
απνθπγή ησλ δηαθξίζεσλ ιόγσ θύινπ, είλαη απαξαίηεηε όρη κόλν γηα ηελ
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία
επνηθνδνκεηηθώλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ.
Σηαδηνδξνκία γηα ηηο γπλαίθεο
Κνηηάδνληαο ηελ πνζνηηθή θαηαλνκή ησλ δύν θύισλ, ε εηθόλα αξρίδεη λα
αλαδύεηαη ζηελ επηινγή ησλ επαγγεικάησλ "ηππηθά αξζεληθά" θαη "ηππηθά
γπλαηθεία». Μνινλόηη νη άλδξεο έρνπλ έλα επξύ θάζκα επαγγεικάησλ γηα λα
επηιέμνπλ, επίζεο επηιέγνπλ ππέξ ησλ «ηππηθά γπλαηθείσλ» επαγγεικάησλ σο
πσιεηέο ή ζεθ, θαη κέρξη ην 50% ησλ γπλαηθώλ επηιέγνπλ ηξία επαγγέικαηα
(ιηαληθήο πώιεζεο, θνκκσηηθή θαη πσιεηώλ).
Σπρλέο ζπδεηήζεηο θαη ζηεξεόηππα
• "Οη γπλαίθεο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία"
• "Θα ζέιακε λα πξνζιεθζνύλ γπλαίθεο, αιιά ππάξρεη έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ
γπλαηθώλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο"
• "Οη γπλαίθεο είλαη ιηγόηεξν θαηάιιειεο γηα εγεηηθέο ζέζεηο"
• "Οη γπλαίθεο έρνπλ ιηγόηεξε θηλεηηθόηεηα"
• "Οη γπλαίθεο αληηπξνζσπεύνπλ πςειόηεξνπο θηλδύλνπο από ηελ άπνςε
δηαρείξηζεο"
• "Οη γπλαίθεο είλαη βαζηθνί θάηνρνη ηδησηηθώλ ππνρξεώζεσλ, νηθνγελεηαθώλ θαη
ελ κέξεη δηαζέζηκεο ζπλεπώο ην θόξην εξγαζίαο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλν "

2.Ιζόηηηα ηων θύλων – Οπιζμόρ και έννοιερ.
Η ιζόηηηα ηων θύλων βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη όινη νη ηνκείο ηεο θνηλσλίαο
καο δηαξζξώλνληαη κε βάζε ην θύιν.
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Γιάζηαζη ηος θύλος ζπλεπάγεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα δηαθνξεηηθά
ζπκθέξνληα θαη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο θαη ηε ζπλερή πξόνδν όζνλ αθνξά
ηηο πξνζέζεηο ηεο θνηλσλίαο.
Σν θνηλσληθό κνληέιν κεηαδίδεηαη από γεληά ζε γεληά κέζα από απηό πνπ
νλνκάδνπκε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο ζηελ νπνία νη άλζξσπνη
αθνκνηώλνπλ θαη θάλνπλ ηα δηθά ηνπο, πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά ζηνηρεία πνπ
πξνάγνπλ θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη έληαμε ζηελ θνηλσλία.
Απηή ε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο δηαθέξεη αλάινγα κε ην θύιν ησλ
αλζξώπσλ, κε ηελ αλάζεζε δηαθνξεηηθώλ κνληέισλ θαη ξόισλ γπλαηθώλ θαη
ησλ αλδξώλ όζνλ αθνξά ην ηη είλαη εθ παξαδόζεσο γηα απηνύο θαη άιινπο.
Γηα λα εμεγήζνπκε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη βηνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμύ
ησλ δύν θύισλ κεηαηξέπνληαη ζε αληζόηεηεο, ρξεζηκνπνηνύκε δύν βαζηθέο
έλλνηεο: ην ζεμ θαη ην θύιν. Δλώ ην ζεμ αλαθέξεηαη ζηηο βηνινγηθέο δηαθνξέο
κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ην θύιν κε ηηο δηαθνξέο ηνπ εμεγεί όηη νη γπλαίθεο
θαη νη άλδξεο θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλνη, δηαθέξνπλ κεηαμύ ησλ πνιηηηζκώλ
θαη ησλ ηζηνξηθώλ ρξόλσλ θαη, σο εθ ηνύηνπ, κπνξνύκε λα ηνπο αιιάμνπκε.
Πνηνο πξέπεη λα ην θάλεη?
Η ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ αλαγλσξίδεηαη ζηα ζπληαγκαηηθά
θείκελα ησλ ρσξώλ ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο. ρεδόλ όιεο απηέο νη ρώξεο
πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρή ηεο ηζόηεηαο σο ζεκειηώδεο αλζξώπηλν δηθαίσκα πνπ
δελ κπνξεί λα πθίζηαληαη δηαθξίζεηο κε βάζε ην θύιν, ηε θπιή, ηε ζξεζθεία ...
Γηα λα επηηεπρζεί πξαγκαηηθή ηζόηεηα, είλαη αλαγθαίν λα πξνζπαζήζνπλ γηα
απηό. Κάζε πξόζσπν, νληόηεηα θαη νξγάλσζε έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεη ηηο
ηδέεο θαη ηνπο ηξόπνπο, λα θάλεη ηα πξάγκαηα έηζη, ώζηε λα κπνξνύκε λα
απνιαύζνπκε όιν θαη θαιύηεξα νξγαλσκέλεο θαη δηθαηόηεξεο θνηλσλίεο.
Σα νθέιε ηεο ηζόηεηαο γηα ηελ εξγαζία είλαη πξνθαλήο, δηόηη ζε κηα θαηάζηαζε
ίζσλ επθαηξηώλ, νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο κπνξνύλ από κηα πλεπκαηηθή,
ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή άπνςε,λα κπνξνύλ λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα
αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο. Η θαηάζηαζε απηή θαζηζηά δπλαηή ηε
κεηακόξθσζε θαη ηελ αιιαγή, όρη κόλν ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο αιιά θαη ζην
πεξηβάιινλ πνπ δνύκε: ηελ νηθνγέλεηα, ηελ εξγαζία, ηελ πγεία, ην πεξηβάιινλ,
θιπ.
Με απηή ηελ έλλνηα, ην ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλύνπλ νη θνηλσλίεο καο ζηελ
ηζόηεηα ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ επθαηξηώλ κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ έρεη
αιιάμεη κε ηελ πάξνδν ησλ θαηξώλ, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ηζόηεηα
επεξεάδεη κόλν ηηο γπλαίθεο ζην λα γίλνπλ κηα θεληξηθή πηπρή ηεο δσήο ηεο
αλάπηπμεο (πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά) .
Πξέπεη επίζεο λα γλσξίδνπκε όηη δελ πξέπεη κόλν λα αιιάμνπλ θαη λα θάλνπλ
λόκνπο θαη θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ζε απηνύο ηνπο ηνκείο, αιιά
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πξέπεη λα εξγαζηνύκε γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζόηεηαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ζην
ζπίηη, ζηε δνπιεηά ...
Με ζηόρν ηε κεηαηξνπή ηεο ηππηθήο ηζόηεηαο ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη
πξαγκαηηθή ηζόηεηα, νη δεκόζηεο αξρέο λα αλαπηύμνπλ κέηξα θαη λα ζέζνπλ ζε
κεραληζκνύο θαη πόξνπο γηα ηελ πξνώζεζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ίζσλ
επθαηξηώλ κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ ζηελ θνηλσλία καο.
Με απηό ηνλ ηξόπν, νη ίζεο επθαηξίεο κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ έρνπλ
ζρεδηαζηεί, ώζηε λα είλαη βέβαην όηη νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο κπνξνύλ λα
ζπκκεηέρνπλ ηζόηηκα ζε όιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο: νηθνλνκηθή, πνιηηηθή,
θνηλσληθή, ηε ιήςε απνθάζεσλ, θάζε δξαζηεξηόηεηα
θαη εθπαίδεπζε, ηελ
θαηάξηηζε, ηελ απαζρόιεζε .. .
ην ρώξν εξγαζίαο, ε ηζόηεηα ησλ θύισλ είλαη ε επζύλε δηαρείξηζεο ηνπ
επίπεδνπ, θαζώο θαη θάζε εξγαδόκελνο εθ ησλ πξνηέξσλ ιακβάλεη ππόςε ηηο
δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπκθεξόληα ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλδξώλ, γηα
λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο ηεο ηζόηεηαο ησλ επθαηξηώλ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ:
 Όζνλ αθνξά ηηο δνκέο
 ηελ νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ αθνινπζηώλ ηεο δηαδηθαζίαο
 ηα απνηειεζκάηα θαη πξντόλησλ
 Δπηθνηλσλία θαη δεκόζηεο ζρέζεηο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο
Σηόρνη
 Ίζεο επθαηξίεο γηα άληξεο θαη γπλαίθεο
Ο ζθνπόο απηόο επηηπγράλεηαη όηαλ όιεο νη δνκέο θαη νη δηαδηθαζίεο ιήςεο
απνθάζεσλ θαηεπζύλνληαη πξνο ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξώλ θαη γπλαηθώλ
όζνλ αθνξά ηε ζεμνπαιηθόηεηά ηνπο, ηνλ ηξόπν δσήο θαη ηελ θαηαλνκή ηεο
εμνπζίαο, ηνπο πόξνπο θαη ηελ απαζρόιεζε.
Όπσο είλαη γλσζηό, είλαη δπλαηόλ λα ζπλερίζεη αθνινπζώληαο ηα παξαθάησ
βήκαηα:
• Γεκηνπξγία ζεκάησλ ή ηνκείο παξέκβαζεο
• Καζνξηζκόο ησλ ζηόρσλ ηεο ηζόηεηαο ησλ επθαηξηώλ πνπ πξέπεη λα
επηηεπρζνύλ γηα θάζε ηνκέα παξέκβαζεο
• Ρύζκηζεηο ελεξγεηώλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ γηα ηελ επίηεπμε
θάζε ζηόρνπ ηεο ηζόηεηαο
• Καζνξηζκόο ησλ πόξσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξάζεσλ
θαη ησλ δεζκεύζεσλ ησλ νξγαληζκώλ θαη ησλ ηδξπκάησλ γηα ηελ
αλάπηπμε ηέηνησλ δξάζεσλ.
Απνζαθήληζε ηωλ δηαθνξεηηθώλ όξωλ

 Ιζόηηηα εςκαιπιών: σο πνιηηηθόο
Η ηζόηεηα ησλ επθαηξηώλ είλαη έλα είδνο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο
ππνζηεξίδνληαο όηη ην ζύζηεκα είλαη θνηλσληθά δίθαην, όηαλ ν θαζέλαο έρεη
πηζαλώο νπζηαζηηθά ηηο ίδηεο επθαηξίεο γηα πξόζβαζε ζηελ θνηλσληθή
πξόλνηα θαη έρεη ηα ίδηα πνιηηηθά θαη αζηηθά δηθαηώκαηα.
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Πνιηηηθά, είλαη αληίζεην πξνο ηελ βεβαίσζε όηη ε θνηλσληθή δηθαηνζύλε είλαη
ε ηζόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Σππηθά ίζεο επθαηξίεο πξνηηκώληαη από ηελ
πνιηηηθή δεμηά πηέξπγα θαηά ηελ απνηειεζκαηηθή νηθνλνκηθή ηζόηεηα, ή ε
ηζόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πξνηηκάηαη από ηελ πνιηηηθή αξηζηεξή πιεπξά.
Τπάξρεη ηζόηεηα επθαηξηώλ όηαλ θάζε άηνκν έρεη ηελ ίδηα δπλαηόηεηα
πξόζβαζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό ή νηθνλνκηθό θαιό. Ιζόηεηα ησλ
απνηειεζκάησλ από ηελ άιιε πιεπξά ζεκαίλεη όηη θάζε πξόζσπν έρεη
δηθαίσκα λα ιακβάλεη ην ίδην πνζό ηνπ θνηλσληθνύ ή νηθνλνκηθνύ θαινύ,
όπσο νπνηνζδήπνηε άιινο.
Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη ηζόηεηα επθαηξηώλ ζε κηα θιήξσζε ζηελ νπνία
θάζε πξόζσπν πνπ ιακβάλεη έλα αξηζκό ιαρείνπ. Ωζηόζν, ζε απηό ην
παξάδεηγκα δελ ζα ππήξρε ηζόηεηα απνηειεζκάησλ, θαη ζην ηέινο έλα
πξόζσπν ζα έπαηξλε ην ιαρείν θαη άιινη δελ έρνπλ ηίπνηα. Η ηζόηεηα ησλ
απνηειεζκάησλ ζα ππήξρε αλ ην ιαρείν ήηαλ ρσξηζκέλν ζε ίδηα θνκκάηηα
θαη θαηαλέκεηαη κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ.

 Γιάζηαζη ηων θύλων:
Η δηάζηαζε ηνπ θύινπ ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) θαη 'αξράο
νξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (COM) ην 1996 (COM (96) 67 ηειηθό), σο
εμήο: (...)κινηηοποίηζη όλυν ηυν γενικών πολιηικών και μέηπυν ειδικά για ηην

επίηεςξη ηηρ ιζόηηηαρ, λαμβάνονηαρ ενεπγά και ανοισηά ςπότη, ζηο ζηάδιο
ηος ζσεδιαζμού οι πιθανέρ επιπηώζειρ ηοςρ ζηην ανηίζηοιση καηάζηαζη ηυν
ανδπών και ηυν γςναικών.
Τπνγξακκίζηεθε όηη: Η ζςζηημαηική εξέηαζη ηυν διαθοπών μεηαξύ ηυν
ζςνθηκών, καηαζηάζευν και αναγκών ηυν γςναικών και ηυν ανδπών ζηο
ζύνολο ηυν κοινοηικών πολιηικών και ηυν δπάζευν, είναι ηο βαζικό
σαπακηηπιζηικό ηηρ απσήρ ηηρ «ενζυμάηυζηρ» πος η ενέκπινε Επιηποπή.
Αςηό δεν ζημαίνει απλά να κάνει κοινοηικά ππογπάμμαηα ή πόποςρ πιο
πποζιηούρ ζηιρ γςναίκερ, αλλά ηαςηόσπονη κινηηοποίηζη ηυν νομικών
μέζυν, οικονομικών πόπυν και αναλςηικέρ και οπγανυηικέρ δςναηόηηηερ ηηρ
Κοινόηηηαρ, πποκειμένος να ειζασθεί ζε όλοςρ ηοςρ ηομείρ η επιθςμία για ηη
δημιοςπγία ιζοπποπημένυν ζσέζευν μεηαξύ γςναικών και ανδπών .
Μηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία όινη νη άλζξσπνη είλαη ειεύζεξνη λα αλαπηύμνπλ
ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο θαη λα θάλνπλ επηινγέο ρσξίο ηνπο
πεξηνξηζκνύο πνπ επηβάιινληαη από ηνπο παξαδνζηαθνύο ξόινπο, θαη
ιακβάλνληαο ππόςε, ηελ απνηίκεζε θαη ηελ πξνώζεζε δηαθνξεηηθώλ
ζπκπεξηθνξώλ, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ αλδξώλ θαη ησλ
γπλαηθώλ.
Η πξνζέγγηζε απηή αλαγλσξίδεη ηνπο δηαθνξεηηθνύο ξόινπο θαη ηα
θαζήθνληα πνπ εθηεινύληαη από ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ζε κηα
θνηλσλία, βνεζά ζηνλ εληνπηζκό ησλ αηηηώλ πνπ παξάγνληαη θαη βνεζά
ζηελ δηακόξθσζε κεραληζκώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ θελώλ,
θαζώο ην πξόβιεκα δελ έγθεηηαη ζε γπλαίθεο ή άλδξεο, αιιά ζε θνηλσληθά
θαηαζθεπαζκέλεο ζρέζεηο ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ απνθιεηζκνύ.
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Ο ζηόρνο είλαη λα επηηεπρζεί ε ηζόηεηα ησλ θύισλ. Η δηάξθεηα ηεο ηζόηεηαο
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη παξαδόζεηο, θαη σο εθ
ηνύηνπ είλαη ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ επηζπλάςνπλ. Ο όξνο ηεο
ηζόηεηαο Adela Cortina αλαθέξεηαη ζηελ ηζνδπλακία ππό ηελ έλλνηα όηη ηα
ζέκαηα έρνπλ ηελ ίδηα αμία, θαη σο εθ ηνύηνπ είλαη "ίζε". Ιζόηεηα
παξαδέρεηαη δηαθνξέο, αιιά όρη ηηο αληζόηεηεο.
Η ηζόηεηα ησλ θύισλ ζεκαίλεη έλα νινθιεξσκέλν θαη θαζνιηθό δηθαίσκα
ησλ αλδξώλ θαη ησλ γπλαηθώλ λα απνιακβάλνπλ ηελ ηζαγέλεηα, όρη κόλν
πνιηηηθά, αιιά θαη πνιηηηθά θαη θνηλσληθά. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη νη γπλαίθεο
θαη νη άλδξεο πξέπεη λα γίλνπλ ίζνη, αιιά όηη ηα δηθαηώκαηά ηνπο, νη επζύλεο
θαη νη επθαηξίεο ηνπο δελ ζα εμαξηόληαη από ην αλ έρνπλ γελλεζεί αξζεληθό ή
ζειπθό. Σν κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζόηεηαο είλαη ε ηζόηεηα ησλ θύισλ,
λνείηαη ε δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλδξώλ, ζύκθσλα κε ηηο
αληίζηνηρεο αλάγθεο ηνπο.


Γςναικεία/ανηπική εξέλιξη : ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο γηα άληζε
κεηαρείξηζε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο νη βηνινγηθέο δηαθνξέο
κεηαμύ ησλ θύισλ έρνπλ νδεγήζεη ζε αληζόηεηεο κεηαμύ αλδξώλ θαη
γπλαηθώλ, ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία, νη γπλαίθεο είλαη ζε πην
κεηνλεθηηθή ζέζε, δηόηη, ζε γεληθέο γξακκέο, ηη “πξέπεη λα θάλεη έλαο
άληξαο” είλαη πην αμηόινγν από ην "ηη πξέπεη λα θάλεη κηα γπλαίθα”. Οη
γπλαίθεο δελ ζπκκεηέρνπλ κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο νη άλδξεο ζηελ θνηλσληθή
θαη πνιηηηθή δσή, όπνπ ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην κέιινλ θαη
ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο καο. Ρίρλνληαο κηα καηηά, είλαη πξνθαλέο όηη νη
γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ ιηγόηεξν ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε δεκόζηα ζθαίξα.



Ίζη μεηασείπιζη: απαγόξεπζε ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο δηάθξηζεο
(ίζε έληαμε, ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζεμνπαιηθή παξελόριεζε).
Ίζεο επθαηξίεο γηα γπλαίθεο θαη άλδξεο γηα ηελ απαζρόιεζε είλαη κηα
ηζόξξνπε ζπκκεηνρή αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζην ρώξν εξγαζίαο
απνθεύγνληαο έηζη ηηο δηαθξίζεηο ζηε
κεηαρείξηζε ιόγσ θύινπ θαη
θαζηζηώληαο ην ζεκειηώδεο δηθαίσκα ηνπ θαζελόο λα αληηκεησπίδεηαη επί
ίζνπο όξνπο.
Η ηζόηηκε ζπκκεηνρή αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο επηηξέπεη
ηελ θαιύηεξε ρξήζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηόκνπ, επηηπγράλνληαο ηελ
ειεύζεξε έθθξαζε γπλαηθώλ θαη αλδξώλ, ρσξίο ηελ ύπαξμε ζηεξενηύπσλ
θαη ξόισλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Με απηό ηνλ ηξόπν, ε
ηζόηεηα ησλ επθαηξηώλ επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ
ηθαλνηήησλ ησλ αηόκσλ, αλεμάξηεηα από ηνλ θνηλσληθό ηνπο ξόιν θαη
ρσξίο ζηεξεόηππα.



Η ππόοδορ ηων γςναικών: Δπέθηαζε ηεο αξρήο ηεο ηππηθήο
ηζόηεηαο. Πξνώζεζε κέηξσλ γηα ηηο γπλαίθεο. Γξνκνιόγεζε γηα ξύζκηζε
ησλ δηαθξίζεσλ ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ.
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ε αληίζεζε κε ηελ "ηζόηεηα", ν όξνο δηάθξηζε ζεκαίλεη δηαρσξηζκόο θαη
δηαθνξνπνίεζε, κε ηελ πξόζεζε όηη έλα θόκκα ζα επσθειεζεί πεξηζζόηεξν
από έλα άιιν.
Η άκεζε δηάθξηζε πεξηιακβάλεη θαηώηεξε ζεξαπεία ζε έλα άηνκν ή κηα
νκάδα πνπ βαζίδεηαη ζην θύιν, ηε θπιεηηθή, ζξεζθεπηηθή, πνιηηηθή, θιπ.
ήκεξα είλαη πνιύ δύζθνιν λα βξεζεί κηα πεξίπησζε άκεζεο δηάθξηζεο,
δεδνκέλνπ όηη ηηκσξείηαη από ην λόκν.
Ωζηόζν, δελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηώζεηο ηεο έκκεζεο δηάθξηζεο, δηόηη
αθόκα θη αλ πνιινί λόκνη, θνηλσληθά πξόηππα θαη πξαθηηθέο κεηαρεηξίδνληαη
ηζόηηκα άλδξεο θαη γπλαίθεο, ζην ηέινο ζα ππάξμνπλ αξλεηηθέο ή άληζεο
επηπηώζεηο γηα ηηο γπλαίθεο, επεηδή ην όξην ειηθίαο είλαη κεηνλέθηεκα γηα ηηο
γπλαίθεο
ζε
ζρέζε
κε
ηελ
θαηάζηαζε
ησλ
αλδξώλ.
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Ευθφνη του
Διοικητικοφ επιπζδου

Παροχή προςωπικοφ
και οικονομικοί
πόροι

Ιςότητα των
ευκαιριών και
ςτόχων

Ιςότητα των
ευκαιριών εςωτερική
εκ των προτζρων

Ευθφνη και
δυνατότητα ελζγχου

Εγκαταστάσεις
εφαρμογών

Αποδοχή των
ενεργών προςώπων

Ανάλυςη

Δομζσ και
διαδικαςίεσ
ενοποίηςησ

Γνώςη και
τεχνογνωςία

8

3- Ιζόηηηα ηων θύλων-Ανάλςζη
Πνξεία ησλ δηαδηθαζηώλ πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ ελζσκάησζε ηεο
δηάζηαζεο ηνπ θύινπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ:
• Βαζηθή αλάιπζε
•

Καζνξηζκόο ζηόρσλ

•

Αλάπηπμε ησλ κέηξσλ

•

Δθαξκνγή

•

Αμηνιόγεζε

Πηγή: Καηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ για ηην ενζωμάηωζη ηηρ διάζηαζηρ ηος θύλος
(LEONARDO DA VINCI PROJECT Νέεο αηηήζεηο γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ απαζρόιεζε, SMETIC, PROJECT Nº E/01/B/F/PP-115.565)

1 – Η ελζωκάηωζε ηεο ηζόηεηαο ηωλ θύιωλ – Θέκαηα ζρεηηθά γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο βαζηθήο αλάιπζεο.
• Ποιερ είναι οι ανιζόηηηερ ζηην ενζυμάηυζη ηος θύλος ζηον ηομέα ηος
ππογπάμμαηορ?
•

Οι άνηπερ και οι γςναίκερ ηηρ ομάδαρ έσοςν διαθοπεηικά πποβλήμαηα και
ανάγκερ? Ποια είναι αςηά?

•

Υπάπσοςν ζςγκεκπιμένα εμπόδια ζηην ενζυμάηυζη ηυν δύο θύλυν?
Ποια είναι αςηά?

2 – Η ελζωκάηωζε ηεο ηζόηεηαο ηωλ θύιωλ – Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ
ζηόρν.
• Τι εςκαιπίερ ιζόηηηαρ έσοςν ενζυμαηυθεί ζηοςρ ζηόσοςρ ηος έπγος?
•

Έσοςν οπιζηεί ζηόσοι ή μεπική ζηόσοι πος αθοπούν ηην ιζόηηηα ηυν
εςκαιπιών μεηαξύ ανδπών και γςναικών?

3 – Η ελζωκάηωζε ηεο ηζόηεηαο ηωλ θύιωλ – Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ
αλάπηπμε ηωλ κέηξωλ.
• Πώρ μποπεί να διαζθαλιζηεί η ίζη ππόζβαζη και οι δςναηόηηηερ
ζςμμεηοσήρ για ηοςρ άνδπερ και ηιρ γςναίκερ?
•

Πώρ μποπεί να διαζθαλιζηεί όηι οι γςναίκερ και οι άνδπερ υθελούνηαι
εξίζος από ηο έπγο?
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•

Πώρ μποπούμε να αποηπέτοςμε μια επανάλητη ανιζοηήηυν μεηαξύ ηυν
θύλυν ζηο έπγο?

•

Πώρ ηο έπγο θα ζςμβάλει ζηη μείυζη ηυν ανιζοηήηυν?

•

Ποιερ πιθανέρ επιλογέρ είναι διαθέζιμερ για απόδοζη με βάζη ηα
αποηελέζμαηα ηηρ ανάλςζηρ?

•

Τι δςζκολίερ μποπούν να πποκύτοςν ζηην ππακηική εθαπμογή?

•

Ποια λύζη μποπεί να εθαπμοζηεί για ηην επίηεςξη ηυν ζηόσυν με ηον
καλύηεπο δςναηό ηπόπο? γιαηί?

4 – Η ελζωκάηωζε ηεο ηζόηεηαο ηωλ θύιωλ – Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ
εκθύηεπζε.
• Έσεηε λάβει ςπότη όλα ηα κπιηήπια για ηην ςλοποίηζη ηος έπγος?

• Ποιερ δςζκολίερ πποέκςταν καηά ηην ππακηική εθαπμογή?

4- Γιάζηαζη ηος θύλος και ιζόηηηα ηων θύλων ζηην
Δςπωπαϊκή Ένωζη.
Δςπωπαϊκή Κοινόηηηα ηηρ Σςνθήκηρ – Άπθπο 2: Η Δπξσπατθή Έλσζε
βαζίδεηαη ζηηο αμίεο πνπ είλαη θνηλέο γηα όια ηα θξάηε κέιε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ.
Δςπωπαϊκή Κοινόηηηα ηηρ Σςνθήκηρ – Άπθπο 3: Η Δπξσπατθή Έλσζε
θαηαπνιεκά (...) ηηο δηαθξίζεηο θαη πξνσζεί (...) ηελ ηζόηεηα κεηαμύ γπλαηθώλ θαη
αλδξώλ (...).
Δςπωπαϊκόρ Φάπηηρ ηων Θεμελιωδών Γικαιωμάηων – Άπθπο 23: Ιζόηεηα
κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε όινπο ηνπο ηνκείο,
κεηαμύ άιισλ ζηελ απαζρόιεζε, ηελ εξγαζία θαη ηελ ακνηβή. Η αξρή ηεο
ηζόηεηαο δελ απνθιείεη ηε δηαηήξεζε ή ηε ζέζπηζε κέηξσλ πνπ πξνβιέπνπλ
εηδηθά πιενλεθηήκαηα ππέξ ηνπ ιηγόηεξν εθπξνζσπνύκελνπ θύινπ.
Η ηζόηεηα ησλ επθαηξηώλ κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ έγηλε έλα εηδηθό θαζήθνλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη νξίζηεθε σο νξηδόληηνο ζηόρνο γηα όινπο ηνπο
ηνκείο πνιηηηθήο. Η πξνώζεζε θαη ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ΔΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο έληαμεο ησλ δύν θύισλ (mainstreaming).
Ίζεο επθαηξίεο ζηελ Επξωπαϊθή Έλωζε
Έλα κεγάιν κέξνο ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επηθεληξώλεηαη
θπξίσο ζηηο επηπηώζεηο ησλ δηαθξίζεσλ ιόγσ θύινπ ζηελ εξγαζία. Σα κέηξα
απηά, ηα νπνία παξέρνπλ πιενλεθηήκαηα ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ζε έλα από ηα
δύν θύια, είλαη απαξαίηεηα εάλ ζέινπκε λα δηνξζώζνπκε ηε δηαθνξά πνπ
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ππάξρεη ζήκεξα. ύκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο
Δξγαζίαο (ΓΟΔ), κηα ζεηηθή εηδηθή κεηαρείξηζε δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη όηη
εηζάγεη δηαθξίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ, κε ζηόρν ηελ
επίηεπμε πξαγκαηηθήο ηζόηεηαο ησλ εηδώλ. Η ζεηηθή δξάζε, όρη κόλν δελ
ππνλνκεύεη ηελ αξρή ηεο ηζόηεηαο αιιά είλαη θαη έλα νπζηαζηηθό κέξνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο αξρήο.
Η ζηξαηεγηθή ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο γηα ηελ ηζόηεηα κεηαμύ γπλαηθώλ
θαη αληξώλ 2010-2015
Απηή ε ζηξαηεγηθή αληηπξνζσπεύεη ην πξόγξακκα εξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο γηα ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ, κε ζηόρν λα ελζαξξύλεη ηηο εμειίμεηο ζε
εζληθό επίπεδν θαη λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηα άιια
επξσπατθά ζεζκηθά όξγαλα θαη κε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο.
Οη δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη από ηελ ΔΔ αθνινπζνύλ ηε πξνζέγγηζε ηεο
ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θύινπ (πνπ ζεκαίλεη ηελ ελζσκάησζε ηεο
δηάζηαζεο ηνπ θύινπ ζε όινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο) θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα.
Η ζηξαηεγηθή επηθεληξώλεηαη ζηα αθόινπζα ζέκαηα:






Ιζόηηκε νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία
Ίζε ακνηβή γηα ίζε εξγαζία θαη εξγαζία ίζεο αμίαο
Ιζόηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ
Αμηνπξέπεηα, αθεξαηόηεηα θαη ηεξκαηηζκόο ηεο βίαο ιόγσ θύινπ
Η ηζόηεηα ησλ θύισλ ζηηο εμσηεξηθέο δξάζεηο

Άιια εξγαιεία ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο γηα ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ:
 Η εηήζια έκθεζη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηζόηεηα κεηαμύ
γπλαηθώλ θαη αλδξώλ, πνπ εζηηάδεηαη θάζε ρξόλν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
ζέκα θαη επηζεκαίλεη ηηο θαιέο πξαθηηθέο ησλ θξαηώλ κειώλ.
 Η Σςμβοςλεςηική Δπιηποπή απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο ησλ
θξαηώλ κειώλ, ησλ επξσπατθώλ νξγαλώζεσλ ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ
θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ. Ο ξόινο ηνπο είλαη λα ζπκβνπιεύνπλ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαη ηηο λνκνζεηηθέο
πξσηνβνπιίεο.
 Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο θαη εκηίμηζη ηων επιπηώζεων.
Δλζσκάησζε ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο
πνιηηηθήο ηεο Δπηηξνπήο, κέζσ ηεο εθηίκεζεο ησλ επηπηώζεσλ θαη ησλ
δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο. Η Δπηηξνπή ζα απμήζεη ηε βάζε γλώζεσλ
ζρεηηθά κε ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ.
 Οη δείκηερ ιζόηηηαρ ηων θύλων. Οη δείθηεο απηνί θαζνξίζηεθαλ ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Πεθίλνπ. Οη δείθηεο απηνί
θαιύπηνπλ δηάθνξνπο ηνκείο, όπσο νη γπλαίθεο θαη ε θηώρεηα, ε
Δθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ησλ γπλαηθώλ, γπλαίθεο θαη πγεία, βία θαηά
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ησλ γπλαηθώλ, γπλαίθεο θαη έλνπιεο δπλάκεηο, γπλαίθεο θαη νηθνλνκία,
γπλαίθεο ζηελ εμνπζία θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζεζκηθνί κεραληζκνί
γηα ηελ πξόνδν ησλ γπλαηθώλ, ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ,
γπλαίθεο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο, γπλαίθεο θαη ην πεξηβάιινλ θαη ε
παηδηθή ειηθία.
Δηδηθνί δείθηεο ζηνλ ηνκέα ησλ γπλαηθώλ θαη ην πεξηβάιινλ είλαη:
-

Πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλδξώλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή,
ιήςε απνθάζεσλ ζε εζληθό επίπεδν ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ

-

Πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλδξώλ ζηελ αιιαγή ηνπ
θιίκαηνο, ιήςε απνθάζεσλ ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ηελ
Δπηηξνπή

-

Πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλδξώλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή,
ιήςε απνθάζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν

-

Πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλδξώλ κεηαμύ ησλ απνθνίησλ
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ απνθνίησλ (επίπεδα ISCED
5 θαη 6), ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηηο ηερλνινγίεο ζε επίπεδν ΔΔ
θαη ζε επίπεδν θξαηώλ κειώλ

 Σν Δπξσπατθό Ιλζηηηνύην γηα ηελ Ιζόηεηα ησλ Φύισλ. Σν Ιλζηηηνύην
ηδξύζεθε κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1922/2006 θαη ε έδξα ηεο
βξίζθεηαη ζην Βίιληνπο, Ληζνπαλία.

Η ηζόηεηα ηωλ θύιωλ θαη ηα δηαξζξωηηθά ηακεία
Ο θαλνληζκόο ησλ Γηαξζξσηηθώλ Σακείσλ απνζθνπεί εηδηθόηεξα θαη όζνλ
αθνξά ηελ ηζόηεηα κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ, λα δεκηνπξγεζνύλ λέεο
κνξθέο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη
επαγγεικαηηθήο δσήο, ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμύ ησλ θύισλ θαη ηελ
πξνώζεζε θαλέλα δηαρσξηζκό ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Η ηζόηεηα ησλ Φύισλ έρεη παξνπζηάζεη σο βαζηθή αξρή ηελ πνιηηηθή ζπλνρή
ηεο ΔΔ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ πιαηζίσλ ηνπο.
Καηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνύ (2007-2013) είρε ζηόρν λα
παξνηξύλεη ηα θξάηε κέιε λα θάλνπλ κεγαιύηεξε ρξήζε ησλ δηαξζξσηηθώλ
ηακείσλ γηα ηε ζηήξημε κέηξσλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ εμάιεηςε ησλ
αληζνηήησλ θαη ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ.
Ο γεληθόο θαλνληζκόο 1083/2006 γηα ηα δηαξζξσηηθά ηακεία θαη ην Σακείν
πλνρήο αθηέξσζε έλα εηδηθό άξζξν (άξζξν 16) γηα ηελ «Ιζόηεηα κεηαμύ
αλδξώλ θαη γπλαηθώλ θαη κε δηάθξηζε». Απηό ην άξζξν, πξνβιέπεη όηη ηα θξάηε
κέιε θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξέπεη λα δηαζθαιίζεη όηη ε ηζόηεηα κεηαμύ
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αλδξώλ θαη γπλαηθώλ θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θύινπ
πξνσζνύληαη θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα εθαξκνγήο ησλ ηακείσλ.
Σν Κνηλσληθό Δπξσπατθό Σακείν έρεη κέρξη ζήκεξα ηα θύξηα πξνγξάκκαηα γηα
ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ έξγσλ. Σν Δπξσπατθό
Κνηλσληθό Σακείν 1081/2006, αλαθέξεηαη ζηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ
θύισλ:
Άξζξν. 3, (β), (iii) πξνζδηνξίδεη «επηθξαηνύζα ηάζε θαη εηδηθά κέηξα γηα ηε
βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ απαζρόιεζε θαη ηελ αύμεζε ηεο δηαξθνύο
ζπκκεηνρήο θαη πξνόδνπ ησλ γπλαηθώλ ζηελ απαζρόιεζε, θαζώο θαη γηα ηελ
εμάιεηςε ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ην θύιν ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, κεηαμύ άιισλ ηελ αληηκεηώπηζε βαζύηεξσλ αηηηώλ ησλ κηζζνινγηθώλ
δηαθνξώλ ιόγσ θύινπ ».
Άξζξν. 6 απαηηεί από ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ, ζηα επηρεηξεζηαθά ηνπο
πξνγξάκκαηα, ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ θαη ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη λα
πεξηιακβάλεη κηα πεξηγξαθή ηνπ πώο είλαη νξγαλσκέλε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ
θύθινπ ηεο πνιηηηθήο (πξνεηνηκαζία, πινπνίεζε, παξαθνινύζεζε θαη
αμηνιόγεζε.
Άξζξν. 10 πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηα θξάηε κέιε λα ππνβάινπλ έθζεζε
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θύινπ θαη ηνπ
θάζε θύινπ ζπγθεθξηκέλε δξάζε.

5. Το θύλο και η διάζηαζη ηηρ ιζόηηηαρ ηων ππαζίνων θέζεων
επγαζίαρ επικενηπώθηκε ζηο πποθίλ ηεσνικόρ αειθοπίαρ
Ο ηξέρσλ παγθόζκηνο ηξόπνο δσήο επεξεάδεη ζεκαληηθά ην θιίκα θαη ηηο
ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθόηεξα θαη ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ έληαζε δελ
είλαη βηώζηκν από κηα καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή. Γηα λα κεηώζεηε ηηο
πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, είλαη απνιύησο επείγνλ θαη αλαγθαίν λα αιιάμεηε
ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο γηα κηα πξάζηλε νηθνλνκία, πνπ είλαη θνηλσληθά,
νηθνλνκηθά θαη νηθνινγηθά βηώζηκε.
Γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε δεκηνπξγία
παξάιιεια κηαο δίθαηεο θνηλσλίαο, όπνπ όιεο νη βαζηθέο αλάγθεο
ηθαλνπνηνύληαη κε ίζνπο όξνπο γηα θάζε αλζξώπηλν νλ (παξόλ θαη κέιινλ) είλαη
απνιύησο αλαγθαία. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ηζόηεηα ησλ θύισλ απνηειεί
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο εμειίμεο θαη ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα πξάζηλε
νηθνλνκία πνπ πξέπεη λα είλαη "πξάζηλε γηα όινπο», ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην
έρεη δειώζεη.
Ωο κέξνο απηήο ηεο κεηάβαζεο θαη κηιάκε γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, δύν ηάζεηο
είλαη ζε ζέζε:
 Η δεκηνπξγία ησλ ιεγόκελσλ «πξάζηλσλ» ζέζεσλ εξγαζίαο ζε έλα επξύ
θάζκα ηνκέσλ, θπξίσο ηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο (αλαλεώζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο), ησλ θαηαζθεπώλ (ελεξγεηαθά απνδνηηθά θηίξηα, κεραλήκαηα
θαη ηα λέα πιηθά), ησλ κεηαθνξώλ (νηθνινγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη
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νρεκάησλ, ηελ νηθνινγηθή θηλεηηθόηεηα ), ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο έξεπλα,
θ.ιπ.
 Σν πξαζίληζκα ησλ παξαδνζηαθώλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνπο
παξαδνζηαθνύο ηνκείο όπσο ε πγεία, παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο
ηξνθίκσλ, ην ιηαληθό εκπόξην, ηνλ ηνπξηζκό, ηε δηνίθεζε, ηε δηαθήκηζε,
ηε δηαρείξηζε, ηελ εθπαίδεπζε, θιπ. Απηό ζεκαίλεη λέεο απαηηήζεηο
δεμηνηήησλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνηύπσλ.
Η δεκηνπξγία λέσλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο έρεη έλα ηεξάζηην δπλακηθό σο
θηλεηήξηα δύλακε ηεο αλάπηπμεο, αιιά ελέρεη θηλδύλνπο: απηό εμαξηάηαη ζε
κεγάιν βαζκό από ηηο δεμηόηεηεο θαηάξηηζεο, θαη ηελ εκπεηξία ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηείλεη λα επηθεληξσζεί ζε παξαδνζηαθά αλδξνθξαηνύκελα
θιάδνπο θαη επαγγέικαηα.
Από ηελ άιιε πιεπξά, ζηνπο παξαδνζηαθνύο ηνκείο πνπ ζα πξέπεη επίζεο λα
είλαη κέξνο ηεο κεηαηξνπήο ζε κηα βηώζηκε νηθνλνκία, όπσο δηνηθεηηθέο ζέζεηο
εξγαζίαο, ηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο, θ.ιπ. είλαη
ζήκεξα πεξηζζόηεξν γπλαηθνθξαηνύκελνη ηνκείο.
Γηα απηέο ηηο ηάζεηο ην λα αιιάμεη θάησ από ηελ πξννπηηθή ηεο ηζόηεηαο ησλ
θύισλ, ηόζν ε εθπαίδεπζε όζν θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο παξαδνζηαθήο
ζπκπεξηθνξέο θαη ηα ζηεξεόηππα είλαη βαζηθό. Δπηπιένλ, νη πξάζηλεο ζέζεηο
εξγαζίαο δελ είλαη απαξαίηεηα δίθαηεο. Η εθπαίδεπζε θαη ε πνιηηηθή
απαζρόιεζε πξέπεη λα ιάβεη όια απηά ηα δεηήκαηα ππόςε πνπ ζπλεπάγεηαη ε
επαηζζεηνπνίεζε εληόο θαηά ηα όξγαλα ιήςεεσο απνθάζεσλ.
Τν ζεκείν εθθίλεζεο
Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη νη γπλαηθείεο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο είλαη
δηαθνξεηηθέο από απηέο ησλ αλδξώλ (ιηγόηεξν ελεξγνβόξεο, ιηγόηεξν έληαζεο
πόξσλ) θαη, επηπιένλ, ην λα έρνπλ ηελ πξνζπκία λα ελεξγνύλ θηιηθά πξνο ην
πεξηβάιινλ θαη ην λα μεθηλήζνπλ πξάζηλεο δξάζεηο θαίλεηαη λα είλαη ηζρπξόηεξν
ζε ζύγθξηζε κε ηνπο άλδξεο
Απηό πξέπεη λα είλαη έλα πιενλέθηεκα γηα λα αξρίζνπλ, όηαλ κηιάκε γηα ηε
ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζε κηα πξάζηλε νηθνλνκία (ζε όια ηα επίπεδα: ιήςε
απνθάζεσλ, νη επηινγέο ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ θαξηέξα δνπιεηά), αιιά ε
πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη νη γπλαίθεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιιά εκπόδηα:
- Οη γπλαίθεο πνπ ζπλήζσο ππνεθπξνζσπνύληαη ζε ηνκείο είλαη πην
πηζαλό λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο (ηεο επηζηήκεο
θαη ηεο ηερλνινγίαο εληαηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο), επεηδή ...
- Πνιύ ζπρλά δελ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο, ηα πξνζόληα θαη
ηελ εκπεηξία γηα λα επσθειεζνύλ από ηηο επθαηξίεο ζηελ πξάζηλε
νηθνλνκία, επεηδή ...
- Δίλαη ιηγόηεξν πηζαλό από ηνπο άλδξεο λα επηιέγνπλ επηζηεκνληθά θαη
ηερλνινγηθά ζέκαηα. Σα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
εμαθνινπζνύλ λα ζεσξνύληαη ζε νξηζκέλεο ρώξεο, σο αξζεληθά
πξνζαλαηνιηζκέλα επεηδή ...
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-

Έρνπλ επεξεαζηεί από ηνπο παξαδνζηαθνύο θνηλσληθνύο θαη
πνιηηηζηηθνύο ξόινπο ησλ θύισλ θαη ηελ αλεπαξθή ηζόηεηα ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ απνπζία
κνληέισλ.

Δθηόο από απηέο ηηο δπζθνιίεο πξόζβαζεο, νη γπλαίθεο επίζεο,
ππνεθπξνζσπνύληαη ζηηο ιήςεηο απνθάζεσλ, ελ κέξεη ιόγσ ησλ παξαπάλσ
αηηηώλ θαη ελ κέξεη ιόγσ ηεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο θαη ησλ
πθηζηάκελσλ αληζνηήησλ (κεηαμύ ησλ δύν θύισλ) θελό πνπ ζήκεξα θαζηζηά
πην δύζθνιν γηα ηηο γπλαίθεο ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζέζεσλ.
Η ηζόηεηα ησλ θύισλ θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε κηα πξάζηλε
νηθνλνκία κέρξη ηώξα ήηαλ ζρεηηθά απνύζα από πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο πνπ
νδεγνύλ ζε αληζόηεηεο κεηαμύ ησλ θύισλ.
Η εθπαίδεπζε είλαη ην θιεηδί γηα λα ζπάζεη ην ζηεξεόηππν ησλ γπλαηθώλ ζε
νξηζκέλνπο βηνκεραληθνύο θιάδνπο θαη επαγγέικαηα θαη λα δνζνύλ θίλεηξα
ζηηο γπλαίθεο λα έρνπλ κηα ζεηηθή καηηά ζηελ πξάζηλε θαξηέξα έρνληαο θαηά λνπ
όηη νη πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη κηα επθαηξία γηα ηνλ θαζέλα,
μεθηλώληαο κε θάζε επίπεδν δεμηνηήησλ κε πνιινύο ηξόπνπο θαη ηνκείο, ζε
νπνηαδήπνηε ειηθία.
Η πξάζηλε νηθνλνκία ρξεηάδεηαη ηόζν ηνπο άλδξεο όζν θαη ηηο γπλαίθεο λα
αλαπηύμνπλ ην πιήξεο δπλακηθό θαη εηδηθά επηρεηξεκαηίεο θαη εηδηθεπκέλνπο
εξγαδνκέλνπο είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε δηαδηθαζία.
Ο δξόκνο πξνο ην κέιινλ
Τπάξρεη κηα κεηάβαζε ζηε ρώξα θαη ε ηζόηεηα ησλ θύισλ πξέπεη λα είλαη
παξνύζα ζε όινπο ηνπο πεξηβαιινληηθνύο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
όξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ, ηα νπνία ζα δηαζθαιίζνπλ ηε θσλή ησλ γπλαηθώλ
ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ
πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πνιηηηθέο, θαζώο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ
αλάπηπμε ηεο λέαο πνιηηηθήο πξνηάζεηο ζηνλ ηνκέα.
Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζην δηαγσληζκό γηα
πξαζηλε νηθνλνκία, νη γπλαίθεο πξέπεη λα έρνπλ ηηο ίδηεο ηθαλόηεηεο, ηα
πξνζόληα θαη αξκνδηόηεηεο κε ηνπο άλδξεο.
Γηα λα είλαη κηα δίθαηε πξαγκαηηθόηεηα, πνιιά από ηα κέηξα θαη ηηο πνιηηηθέο ζα
πξέπεη λα μεθηλήζνπλ ή λα αλαζεσξεζνύλ ζύκθσλα κε ηε δηάζηαζε ηνπ θύινπ:
• Τπάξρεη αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε γηα ηηο πξάζηλεο ή
νηθνινγηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. Η ηθαλόηεηα θαη ηα πξνζόληα ηόζν ησλ
γπλαηθώλ όζν θαη ησλ αλδξώλ πξέπεη λα είλαη ηα ίδηα, ώζηε λα κπνξνύλ
λα αληαγσληζηνύλ επί ίζνηο όξνηο γηα ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ αηνκηθή
εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο.
• Τπάξρεη αλάγθε γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο αεηθνξίαο θαη
ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε
ησλ πξνγξακκάησλ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη.
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•
•
•

Τπάξρεη αλάγθε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παξαδνζηαθώλ ξόισλ ησλ
θύισλ θαη ησλ ζηεξενηύπσλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαξηέξα ζέζεσλ
εξγαζίαο θαη ηε ζπκθηιίσζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο.
Τπάξρεη αλάγθε λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηε ιήςε
απνθάζεσλ θαη ηνλ θνηλσληθό δηάινγν.
Τπάξρεη αλάγθε γηα ηε ζηήξημε βηώζηκσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πξάζηλε
επηρεηξεκαηηθόηεηα λα δηνηθνύληαη από γπλαίθεο πνπ εηδηθεύνληαη ζε
θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγίεο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.

Η ηζόηεηα κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ γηα ηνλ δηαγσληζκό ησλ πξάζηλσλ
ζέζεσλ εξγαζίαο ζα εκπινπηίζεη ηελ νηθνλνκία, ζα επσθειεζεί από ην ηαιέλην
θαη ηνπο πόξνπο ηνπ θαζελόο. Η δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ
θηλδύλνπ, ην δηαθνξεηηθό επίπεδν ηεο θαηαλάισζεο, ε δηαθνξεηηθή βνύιεζε γηα
ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλδξώλ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε επξύηεξεο πξννπηηθέο, ζε πνιιαπιά ζεκεία ζέαζεο θαη πην
νινθιεξσκέλεο ιύζεηο γηα ηηο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πνιηηηθώλ
απαζρόιεζεο θαη ν ζπλδπαζκόο θαη ησλ δύν. Καηά ηε δηαρείξηζε δεκηνπξγίαο
πξάζηλσλ ζέζεσλ απαζρόιεζεο, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο
θαηάθπηεο πεξηνρέο όπνπ ε αλεξγία ησλ γπλαηθώλ είλαη εμαηξεηηθά πςειή.
Γεδνκέλνπ όηη ζηελ αγνξά εξγαζίαο δελ είλαη πξνο ην παξόλ ε ίδηα γηα ηηο
γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο, ε κεηάβαζε ζε κηα βηώζηκε νηθνλνκία πξέπεη λα
εμαζθαιίζεη ίζνπο όξνπο πξόζβαζεο ζε πξάζηλεο θαη νηθνινγηθόηεξεο ζέζεηο
εξγαζίαο γηα νιόθιεξε ηελ θνηλσλία, μεθηλώληαο από ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
θαηάξηηζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ.
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πνιπκνξθία ησλ απόςεσλ, νη γπλαίθεο θαη νη
άλδξεο πξέπεη λα έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο λα επεξεάζνπλ.

16

6. Σηήπιξη ηων πόπων
Βιβλιογπαθία:


Δγρεηξίδην γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θύινπ: ηελ
απαζρόιεζε, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία.
Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2008



ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ ηζόηεηα κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ 2010-2015



«επαλεμέηαζε ηεο εθαξκνγήο ζηελ ΔΔ ζηνλ ηνκέα Κ ηεο Πιαηθόξκαο
Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ: γπλαίθεο θαη ην πεξηβάιινλ. Ιζόηεηα ησλ θύισλ θαη
ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. Κύξηα επξήκαηα ". EIGE (Δπξσπατθό Ιλζηηηνύην
γηα ηελ Ιζόηεηα ησλ Φύισλ), 2012.



«Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην Έθζεζε ζρεηηθά κε ην ξόιν ησλ γπλαηθώλ ζηελ
πξάζηλε νηθνλνκία» (2012/2035 (INI)). Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ησλ
Γπλαηθώλ θαη Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ - Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, 2012.



«Γπλαίθεο θαη πεξηβάιινλ: ε ηζόηεηα ησλ θύισλ θαη ηελ αιιαγή ηνπ
θιίκαηνο" Δπξσπατθό Ιλζηηηνύην γηα ηελ Ιζόηεηα ησλ Φύισλ (EIGE). 2012

Γιαδικηςακοί πόποι :
 UNIFEM. Σακείν αλάπηπμεο γηα ηηο γπλαίθεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ.
http://www.unwomen.org/. (Last visit: October 2013).

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή - Γεληθή Γηεύζπλζε Γηθαηνζύλεο - Ιζόηεηα ησλ Φύισλ.
(Σειεπηαία επίζθεςε: Οθηώβξηνο 2013).
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm

 Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθώλ θαη Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ. (Σειεπηαία επίζθεςε: Οθηώβξηνο 2013).
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home.html

 Πώο κπνξνύλ νη γπλαίθεο λα επσθειεζνύλ από ηηο πξάζηλεο ζέζεηο
εξγαζίαο; -Μηα πξνζέγγηζε ηεο ΓΟΔ
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120301ATT39684/20
120301ATT39684EN.pdf

 Σν Κόκκα ησλ Πξαζίλσλ. Η δηάζηαζε ηνπ θύινπ ηνπ Πξάζηλνπ New Deal
http://www.greens-efa.eu/the-gender-dimensions-of-the-green-new-deal-4876.html

 Σειηθή έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ (γπλαίθεο ζηελ ηνκέα ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ
ελέξγεηαο), ζειίδεο 96 - 122
http://moodle.adapt.it/file.php/7/FINAL_REPORT/ricerca_WiRES.pdf
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 Πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο: γηα αμηνπξεπή εξγαζία ζε κηα βηώζηκε, ε
Παγθόζκηα Low-Carbon - πξαγκαηηθέο δπλαηόηεηεο, ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο.
ηηγκηόηππα από ηελ έθζεζε. UNEP
http://www.unep.org/civil-society/Implementation/GreenJobs/tabid/104810/Default.aspx
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