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Η ομάδα εργασίας για την ισότητα σκέφθηκε διάφορους τρόπους για την 
επίλυση αυτού του θέματος. Την ισότητα την αντιμετωπίζουμε ως ένα μεγάλο 
θέμα, που αφορά όλους τους λαούς και όλα τα κοινωνικά στρώματα το ίδιο. 
Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ συζήτηση πάνω στα θέματα της ισότητας όχι 
μόνο στην Ελλάδα, τη Γερμανία ή τη Σουηδία. Σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά 
κράτη αποτελεί η ισότητα ένα παράγοντα, με τον οποίο πρέπει να 
ασχοληθούμε όπως ακριβώς και με όλα τα άλλα θέματα. Η ισότητα των 
φύλων, των λαών, ανεξάρτητα σε ποια εθνικότητα, φυλή ή χρώμα ανήκει 
κανείς, οι άνθρωποι με αναπηρίες – όλα αυτά αποτελούν μέρος του 
γενικότερου τίτλου – Ισότητα για όλους. Όμως μέχρι να φθάσουμε σε αυτό το 
σημείο θα περάσουν σίγουρα κάποια χρόνια ακόμα.  

Σαν πρώτο βήμα, ασχοληθήκαμε μόνο με την ισότητα των δύο φύλων –όπου 
ήρθαν στο φως όχι και τόσο ευχάριστα γεγονότα. 

Στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων θα πρέπει να διερευνήσουμε 
διάφορους επαγγελματικούς τομείς 

I. ΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ 

1. Ισότητα στην αγορά εργασίας 

2. Ισότητα στο εισόδημα 

3. Ισότητα στην εκπαίδευση 

4. Ισότητα στην κοινωνική προστασία και την καταπολέμηση της φτώχειας  

5. Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη η διαφορετικότητα του φύλου σε ότι 
αφορά το σύστημα υγείας 

6. Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων κυρίως σε μετανάστριες και 
γυναίκες που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες. 

II. ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ 

1. Ευέλικτες εργασιακές συμβάσεις και για τις γυναίκες και για τους άνδρες 

2. Βελτίωση των παροχών πρόνοιας 

3. Καλλίτερες συμβάσεις και για τις γυναίκες και για τους άνδρες.  
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III. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

1. Γυναίκες στην πολιτική 

2. Γυναίκες στις οικονομικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

3. Γυναίκες στην επιστήμη και τεχνολογία  

IV. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

1. Ενάντια στα στερεότυπα των φύλων στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό  

2. Ενάντια στα στερεότυπα των φύλων στην αγορά εργασίας 

3. Ενάντια στα στερεότυπα των φύλων στα ΜΜΕ 

Επεξεργαζόμενοι τη θεματολογία μας και στην προσπάθεια μας να βρούμε 
έναν κατευθυντήριο άξονα, αναλύοντας ένα προς ένα τα στοιχεία, βρεθήκαμε 
αντιμέτωποι με εκπληκτικά γεγονότα. 

1. Η ισότητα, ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας, είναι ένα παλιό θέμα για την 
Ευρώπη. Το 1957 με την αρχή του ίδιου μισθού για ίδια εργασία 
δημιουργήθηκε η πρώτη κατευθυντήρια γραμμή. Όμως, σήμερα, 50 χρόνια 
μετά, υπάρχουν ακόμα στα κράτη μέρη της ΕΕ κάποιες ανισότητες 
ανάμεσα στα δύο φύλα.  

Το 2007 το έτος των ίσων ευκαιριών.  

Τι συνέβη τα τελευταία 50 χρόνια;  

Πως είναι η κατάσταση στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη; 

Έχουν επιτευχθεί τα αποτελέσματα τα οποία μας είχαν υποσχεθεί; 

Υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φύλων;  

Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα επιλέξαμε 3 κράτη, τα οποία είναι 
τα μεγαλύτερα βιομηχανικά κράτη στην Ευρώπη, Γαλλία, Σουηδία και 
Γερμανία. Ένα περιορισμένο αριθμό πληροφοριών συλλέξαμε και από την 
Ελλάδα.  

Οι γυναίκες στην Ευρώπη: 

Καλλίτερη εκπαίδευση, χειρότεροι μισθοί, λιγότερος ελεύθερος χρόνος: 

Αν και οι γυναίκες στην Ευρώπη είναι περισσότερο μορφωμένες από ότι οι 
άνδρες, σύμφωνα με μια έρευνα την οποία δημοσίευσε η Eurostat, επ’ 
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, περνούν περισσότερο χρόνο 
κάνοντας δουλειές στa σπίτa παρά κερδίζοντας χρήματα.  

Σε μερικά κράτη μέλη της Ε.Ε. οι γυναίκες περνούν σε σύγκριση με τους 
άνδρες τριπλάσιο χρόνο στο σπίτι κάνοντας δουλειές, (καθαριότητα, 
μαγείρεμα και η φροντίδα των παιδιών). Στον αντίποδα οι άνδρες σε μερικά 
κράτη ξοδεύουν διπλάσιο χρόνο για να βγάλουν λεφτά ή να κάνουν 
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μεταπτυχιακές σπουδές. Στα Μεσογειακά κράτη, όπως είναι η Ιταλία, ή η 
Ισπανία η διαφορά αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το παράδειγμα της 
Γερμανίας όμως μας αποδεικνύει ότι ακόμα και κράτη που θεωρούνται 
προοδευτικά σε θέματα ισότητας των δύο φύλων, υποφέρουν από τις 
δυσκολίες που δημιουργούνται λόγο έλλειψης υποδομών. Η κακή μέριμνα για 
τα παιδιά είναι ένας από τους λόγους, γιατί η Γερμανίδες δουλεύουν λιγότερο 
από ότι οι γυναίκες σε άλλα κράτη της Ε.Ε. Τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία 
γίνεται μεγάλη προσπάθεια να λυθεί το θέμα της μέριμνας των παιδιών. 
Ειδικοί ταξιδεύουν από το ένα ευρωπαϊκό κράτος στο άλλο για να βρεθεί το 
καλλίτερο μοντέλο. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει η Γερμανία να 
δημιουργήσει ένα επιτυχημένο μοντέλο όπως αυτό της Γαλλίας και ή της 
Σκανδιναβίας.  

Στις σκανδιναβικές χώρες το 50% των παιδιών κάτω των 3 ετών βρίσκουν 
θέση σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό – στη Γερμανία είναι μόλις το 10%. Μέχρι 
το 2011 το ποσοστό αυτό θα έχει φτάσει μόλις το 30% – αυτό όμως σημαίνει 
για την τοπική αυτοδιοίκηση μια τεράστια οικονομική επιβάρυνση των 
νοικοκυριών, μια και τη χρηματοδότηση των παιδιών κάτω των 6 ετών έχει 
αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. Για αυτό το λόγο το κράτος έχει εκχωρήσει 
50 εκατομμύρια Ευρώ για αυτό το έτος, ώστε να μπορέσει η τοπική 
αυτοδιοίκηση να δημιουργήσει τις υποδομές για τη μέριμνα των παιδιών. 
Όμως σε ένα κράτος με  80 εκατομμύρια. κατοίκους τα 50 εκατομμύρια δεν 
είναι πολλά. Οι δυσκολίες λοιπόν στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι ένα 
επιπλέον εμπόδιο για τις Γερμανίδες, στο δρόμο για την επαγγελματική τους 
ζωή. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την κρατούσα κατάσταση στην αγορά 
εργασίας αιτιολογεί το περιορισμένο ποσοστό των εργαζομένων 
γυναικών,60%, σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Επιπλέον έχει 
οδηγήσει στο περαιτέρω άνοιγμα της ψαλίδας τα τελευταία 15 χρόνια σε ότι 
αφορά το μέσο όρο χρόνου εργασίας. ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες. 
Ακόμα και όταν οι γυναίκες έπιαναν μια δουλειά τα τελευταία χρόνια 
προτιμούσαν τη μερική απασχόληση. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα σε αυτό 
είναι ότι σπανίως κάνουν καριέρα. Και εάν μείνουν μια φορά άνεργες, έχουν 
πολύ μικρές πιθανότητες να ξαναβρούν μια θέση εργασία.. Αλλά και οι 
απαιτήσεις τους σε ότι αφορά τη σύνταξη είναι πολύ μικρότερες από αυτές 
των ανδρών συναδέλφων τους. Και σε αυτό το θέμα έχει προσπαθήσει να 
βοηθήσει η κυβέρνηση: κυρίως στις νέες οικογένειες δίνεται το επίδομα των 
παιδιών: το επίδομα αυτό χορηγείται σε εκείνον που αναλαμβάνει την 
φροντίδα των παιδιών και μένει τον πρώτο χρόνο της ζωής τους στο σπίτι. Το 
μοντέλο αυτό έχει ως στόχος να προωθήσει οικογένειες, οι οποίες μοιράζονται 
δίκαια όλες τις δουλειές. Έτσι π.χ. μπορεί ο πατέρας να μείνει κάποιο χρονικό 
διάστημα στο σπίτι και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα η μητέρα – έτσι έχει την 
ευκαιρία η γυναίκα γρήγορα να ξαναγυρίσει στη δουλειά της, ώστε να μη χάσει 
την επαφή της. Το πώς θα λειτουργήσει στην πράξη αυτό το μοντέλο είναι να 
πούμε ακόμα, μια και είναι εντελώς καινούργιο.  

Όμως στο δρόμο για την καριέρα οι γυναίκες βρίσουν τα πρώτα εμπόδια πολύ 
νωρίτερα – αμέσως μετά το σχολείο, το οποίο συνήθως τελειώνουν με 
καλλίτερους βαθμούς από ότι τα αγόρια: στη Γερμανία συνήθως η απόφαση 
για την κατεύθυνση σπουδών ή την επιλογή επαγγέλματος καθορίζεται με 
βάση το φύλο. Οι γυναίκες προσανατολίζονται σε σπουδές που έχουν σχέση 
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με κοινωνικά επαγγέλματα ή την παροχή υπηρεσιών. Στο Πανεπιστήμιο 
επιλέγουν μαθήματα γλώσσας ή πολιτισμού. Έτσι στοχεύουν σε 
δραστηριότητες, οι οποίες στην κοινωνία μας αξιολογούνται και αμείβονται 
λιγότερο από ότι τα τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία εκπροσωπούνται κυρίως 
από άνδρες. Επιστημονικά αιτιολογείται αυτό από το γεγονός ότι οι γονείς 
όπως και οι καθηγητές και οι καθηγήτριες υποστηρίζουν αυτές τις 
συμπεριφορές, αξιολογώντας τις ικανότητες των παιδιών με βάση το φύλο 
τους. Ακόμα και η συμβουλευτική από μέρους των πρακτορείων 
επαγγελματικού προσανατολισμού κινείται παραδοσιακά προς την ίδια 
κατεύθυνση. 

Σε όλα αυτά έρχονται να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση οι 
διακρίσεις που γίνονται στο θέμα των πληρωμών: Συνολικά ο μέσος όρος των 
αποδοχών των γυναικών πλήρους απασχόλησης είναι 23% μικρότερος από 
ότι αυτός των ανδρών. Στην Ελλάδα είναι μόνο 10%, στη Γαλλία 12% και στη 
Σουηδία 17%. 

Στη Σουηδία εγγυάται το κράτος σε κάθε παιδί από 1  εως 12 το δικαίωμα να 
έχει μια θέση σε ένα «σχολείο». Η Σουηδία έχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο πολύ 
καλά οργανωμένων κρατικών βρεφονηπιακών σταθμών για παιδιά ηλικίας 
από 0-6, οι οποίοι λειτουργούν όλη την ημέρα. Υπάρχουν ολοήμερα 
νηπιαγωγεία για τα εξάχρονα που λειτουργούν όλο το χρόνο και εκτός αυτού 
υπάρχουν και προγράμματα ενασχόλησης των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο 
για όσα παιδιά πηγαίνουν σχολείο που λειτουργούν κατά τη διάρκεια των 
διακοπών. Το ωράριο τους έχει απόλυτη αντιστοιχία με τα ωράρια εργασίας 
των γονέων. Η Σουηδία έχει διαφυλάξει το δικαίωμα μιας πολύ καλά 
πληρωμένης γονικής άδειας 18 μηνών, καθώς και το δικαίωμα του μειωμένου 
ωραρίου των γονέων, ακόμα και με ίδια έξοδα. Για να επιτευχθεί η ισότητα 
των ευκαιριών και το υψηλό ποσοστό της επαγγελματικότητας φροντίζει το 
σουηδικό κράτος για κίνητρα: 

 Σύμφωνα με την αρχή „χρησιμοποίησε το αλλιώς θα το χάσεις“ οι 2 από 
τους 18 μήνες γονικής άδειας είναι αποκλειστικά και μόνο για τον πατέρα. 
Χάνονται αν κάποιος αντρας δεν τους χρησιμοποιήσει. Σε σύγκριση με τη 
Γερμανία όπου η γονική άδεια πληρώνεται μόνο για 14 μήνες, αλλά μόνο 
εφόσον και ο πατέρας πάρει γονική άδεια..  

 Κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας καταβάλλεται το 80 % του μισθού του 
γονέα που παίρνει την άδεια: στη Γερμανία είναι 65%. Από τότε που έγινε 
αυτή η ρύθμιση το ποσοστό των ανδρών που παίρνουν γονική άδεια 
αυξήθηκε από 2.8% το 1974 σε 36,2% Πέρα από τη γονική άδεια δίνονται 
μετά τη γέννηση 10 ημέρες άδεια πατρότητας. 

 Οι σύζυγοι φορολογούνται χωριστά – αξίζει για τις γυναίκες να κερδίζουν 
κάτι παραπάνω. Οι συντάξεις χηρείας έχουν καταργηθεί , αυτό σημαίνει ότι 
κάθε σύζυγος θα πρέπει μόνος του να φροντίσει για τα συνταξιοδοτικά του 
δικαιώματα.  

Εκτός όλων αυτών στη Σουηδία παρουσιάζουν τα συνδικάτα ένα εξαιρετικό 
έργο. Το «σουηδικό μοντέλο» ανέδειξε με ουσιαστικό τρόπο την ισότητα.  
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Η ικανότητα των συνδικάτων να αλλάξουν τα δεδομένα στο θέμα της ισότητας 
οφείλεται κυρίως στην πολύ ισχυρή συνδικαλιστική και πολιτική συνεργασία.  

Αφετηρία για το έργο της σουηδικής ομοσπονδίας συνδικάτων αποτέλεσε ο 
όρος συνδικαλιστικός φεμινισμός. Ο όρος αυτός εξηγεί ότι οι συνθήκες 
διαβίωσης των ανθρώπων δεν καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τις 
συνθήκες εργασίας. Στη Σουηδία οι άδικοι όροι στις συνθήκες εργασίας 
μπορούν να αλλάξουν μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις. Στις 
διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις το 2007 αποφάσισαν τα 
συνδικάτα από κοινού να ακολουθήσουν μια πρωτοβουλία ισότητας μέσα από 
μια πολιτική αλληλεγγύης σε ότι αφορά τους μισθούς. Μέσα από αυτήν την 
πρωτοβουλία προέκυψε ποσοστιαία μια μεγαλύτερη αύξηση στους μισθούς 
επαγγελμάτων, στα οποία κατεξοχήν απασχολούνται γυναίκες, από ότι στα 
επαγγέλματα στα οποία απασχολούνται κατεξοχήν άνδρες και τα οποία 
έμειναν λίγο πίσω, ώστε να εξισορροπηθούν οι διαφορές στα εισοδήματα 
στην αγορά εργασίας.  

Για να επιτευχθεί η ισότητα στην εργασία θα πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες 
σε πολλούς κοινωνικούς τομείς: 

1. Η επαγγελματική ζωή και οι όροι της – να έχεις κανείς ένα εισόδημα με το 
οποίο να μπορεί να ζει και το οποίο να του δίνει τη δυνατότητα της 
οικονομικής ανεξαρτησίας. 

2. Το εργασιακό περιβάλλον και το ωράριο θα πρέπει να διαμορφωθούν έτσι 
ώστε να μην οδηγούν στην ανικανότητα προς εργασία. 

3. Η οικογενειακή πολιτική θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα και στους δύο 
γονείς να εργάζονται και να δημιουργεί προϋποθέσεις για τα παιδιά, οι 
οποίες δεν θα καθορίζονται με βάση το φύλο τους. 

4. Εκπροσώπηση στην πολιτική και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μια 
οργάνωση όπου όλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι και όπου όλοι θα 
συμμετέχουν ευχαρίστως. Η συνδικαλιστική οργάνωση θα πρέπει να 
αποτελεί τη βάση για ανάπτυξη και μάθηση. Τα θέματα της ισότητας θα 
πρέπει να διαπνέουν ολόκληρη την οργάνωση και η εκπροσώπηση θα 
πρέπει να κατανέμεται ισότιμα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Το φύλο 
δεν θα πρέπει να παίζει κανένα ρόλο σε ότι αφορά την δυνατότητα 
επιρροής στην πολιτική ατζέντα. 

5. Βία ενάντια στις γυναίκες και μηχανορραφίες– η πιο βίαιη έκφανση του 
γεγονότος για το ότι ζούμε σε μια κοινωνία με ελλιπή ισότητα.  

Το μοντέλο αυτό το υιοθέτησαν και άλλα ευρωπαϊκά συνδικάτα ως πρότυπο, 
ώστε με τη δουλειά τους να επιφέρουν αλλαγές στην κοινωνία και την αγορά 
εργασίας.  

Στη Γαλλία επικεντρώνονται απολύτως στην οικογενειακή πολιτική. 

Το κράτος επιδιώκει την αύξηση των γεννήσεων. Έτσι έχει δημιουργήσει μια 
μεγάλη παλέτα παροχών για την οικογένεια και τα παιδιά., η προώθηση των 
γυναικών και του ποσοστού εργαζόμενων γυναικών είναι ένα – σίγουρα 
καλοδεχούμενο – παραπροϊόν. Η πρώτη και πολύ βασική πρωτοβουλία για 
την συνύπαρξη της οικογένειας και της επαγγελματικής ζωής ελήφθη το 1945 
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με τη δημιουργία ενός κρατικού οικογενειακού ταμείου, ως τμήμα της 
κοινωνικής ασφάλισης. Από το ταμείο αυτό χρηματοδοτεί το κράτος τις 
διάφορες, διάσπαρτες και ποικιλόμορφες από πλευράς Ε.Ε. παροχές, 
ανάμεσα στις οποίες είναι :.  

 Επίδομα παιδιών (μετά το 2. παιδί) διαρθρωτικά ανάλογο με τον αριθμό 
των παιδιών και το εισόδημα  

 Βοήθημα για την φροντίδα των παιδιών στο σπίτι έως 40% των εξόδων, 
εφόσον και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι  

 Βοήθημα για την απασχόληση νταντάς για παιδιά κάτω των 6 ετών 

 Βοήθημα διαπαιδαγώγησης – έως 430 Ευρώ (ανάλογα με το εισόδημα) για 
τον γονέα, ο οποίος παίρνει συνολικά μάξιμουμ 36 μήνες γονική άδεια 

 Δημόσιες εγκαταστάσεις βρεφικών σταθμών (επί πληρωμή) για παιδιά 
μέχρι 3 ετών  

 Διευρυμένο δίκτυο κρατικών νηπιαγωγείων, δωρεάν - „ecole maternelle“  

 36 μήνες γονική άδεια άνευ αποδοχών  

 14 ημέρες άδεια πατρότητας μετ’ αποδοχών  

Η Σουηδία και η Γαλλία μπορεί να έχουν μεγάλες διαφορές στους τομείς των 
παροχών, έχουν όμως και κάτι κοινό. Δίνουν μεγάλη βαρύτητα στον τομέα της 
παροχής υπηρεσιών. Στη Δύση τα πράγματα σε ότι αφορά την παροχή 
υπηρεσιών είναι πολύ χειρότερα, όμως η εισροή των χρημάτων είναι 
μεγαλύτερη. Τι όμως μπορεί να κάνει η Γερμανία; Το θέμα δεν είναι να 
χρησιμοποιηθούν περισσότερα χρήματα, το θέμα είναι να διανεμηθούν 
διαφορετικά. 2.7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος δαπανάται για τις 
οικογένειες. 71% από αυτά σε χρηματικές παροχές. Η Γερμανία πληρώνει το 
υψηλότερο επίδομα τέκνων και για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ( μέχρι 25 
χρόνια). Μόνο το 29 % πηγαίνει στην παροχή υπηρεσιών.  

Συγκρίνοντας τα 3 αυτά κράτη καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές στις πολιτικές που αφορούν την οικογένεια και τη 
γυναίκα. Στο πρώτο αποτέλεσμα που θα καταλήγαμε, θα ήταν : η Ευρώπη 
αναπτύσσεται από κοινού – τι εμποδίζει λοιπόν τα ευρωπαϊκά κράτη να δουν 
τι κάνει ο γείτονας τους και να ακολουθήσουν τα επιτυχημένα μοντέλα του. 
Στην περίπτωση αυτή η Γερμανία θα μπορούσε να μάθει από τη Γαλλία πως 
μπορεί να προωθηθεί ένα δημόσιο – ιδιωτικό δίκτυο φροντίδας για τα παιδιά 
σε όλη την επικράτεια. Από τη Σουηδία από την άλλη μπορεί να μάθει πως οι 
θα φτάσουν στο σημείο οι γυναίκες να επιστρέφουν όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα στην επαγγελματική τους ζωή: μέσα από την κατανομή 
εργασιών μέσα στην οικογένεια και στους δύο συζύγους, μια σύντομη αλλά 
χρηματικά αποδοτική γονική άδεια και μια εξατομικευμένη φορολόγηση.  

Αν όλα αυτά ήταν τόσο απλά, τότε όλα τα θέματα που αναφέραμε στην πρώτη 
σελίδα θα είχαν λυθεί εδώ και καιρό. Ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι 
μας το αποδεικνύει η τελευταία ευρωπαϊκή έκθεση σχετικά με το θέμα της 
ισότητας στην Ευρώπη: 

Ισότητα στον επαγγελματικό τομέα: 

 6



Τα τελευταία χρόνια έχουν εκλείψει πολλές διαφορές που σχετίζονται με το 
φύλο στο χώρο εργασίας, πράγμα το οποίο έγινε λόγο της μεγάλης εισροής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας. Το 2004 έφθασε το ποσοστό των 
εργαζομένων γυναικών στην Ε.Ε. στο 55.7% - αύξηση 0.7% ποσοστιαίων 
μονάδων έναντι του 2003. Το 2004 μειώθηκε η διαφορά στο ποσοστό 
εργαζομένων γυναικών κατά 15.2% ποσοστιαίες μονάδες..  

Όμως οι αριθμοί διαφοροποιούνται σημαντικά από χώρα σε χώρα. Στη 
Σουηδία, Φινλανδία, Δανία και στις Βαλτικές χώρες υπάρχει στο ποσοστό των 
εργαζομένων γυναικών και ανδρών μια διαφορά κάτω του 10%, ενώ η 
διαφορά στην Κύπρο, Μάλτα, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα είναι 
πάνω από 20%.  

Παρόλο που το ισοζύγιο φαίνεται να είναι θετικό υπάρχουν ακόμα σημαντικές 
διαφορές: 

1. Οι γυναίκες εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σε εκείνους του τομείς 
και τα επαγγέλματα, στα οποία παραδοσιακά κυριαρχούν οι γυναίκες: ο 
διαχωρισμός των φύλων στο χώρο εργασίας έχει αυξηθεί 

2. Πολύ περισσότερες εργαζόμενες γυναίκες από ότι εργαζόμενοι άνδρες 
δραστηριοποιούνται σε εργασίες μερικής απασχόλησης ( 32.6% των 
γυναικών έναντι μόνο 7.4% των ανδρών). Και εδώ όμως διαφοροποιούνται 
σημαντικά οι αριθμοί από χώρα σε χώρα. Έτσι εργάζονται π.χ. στη 
Σλοβακία, Ουγγαρία, Τσέχικη Δημοκρατία, Λιθουανία και στην Ελλάδα 
λιγότερο από 10% των εργαζόμενων γυναικών σε εργασίες μερικής 
απασχόλησης. Στο Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο και στη 
Γερμανία όμως το ποσοστό φθάνει κοντά στο 40%. Στην Ολλανδία 
μάλιστα αγγίζει το 75%. 

3. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην προσπάθεια 
τους να συνδυάσουν την προσωπική τους με την επαγγελματική τους ζωή 
με τις ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στην καριέρα τους. Μόνο το 32% 
του δυναμικού διαχείρισης των εταιριών είναι γυναίκες. Αυτή τη στιγμή οι 
γυναίκες είναι μέλη προεδρείων σε ποσοστό 10%και 3% κατέχουν ηγετικές 
θέσεις σε μεγάλες εταιρείες. Τώρα σε ότι αφορά τους τομείς της 
εκπαίδευσης και της έρευνας, πολλές είναι οι γυναίκες που σπουδάζουν 
(43% των διδακτόρων είναι γυναίκες), ο αριθμός τους όμως συνεχώς 
μειώνεται καθώς ανεβαίνουν τη σκάλα της ιεραρχίας ( μόνο15% των 
τακτικών καθηγητών είναι γυναίκες).  

4. Οι γυναίκες έχουν σαφώς χαμηλότερο εισόδημα. Κατά μέσο όριο 
κερδίζουν οι γυναίκες ανά εργατοώρα 15% λιγότερο από τους άνδρες. 

5. Το ρίσκο του κοινωνικού αποκλεισμού είναι πολύ μεγαλύτερο για τις 
γυναίκες από ότι για τους άνδρες. Αλλά και το ρίσκο της φτώχειας είναι 
υψηλότερο κυρίως για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας και τις γυναίκες 
που μόνες τους μεγαλώνουν μικρά παιδιά τα οποία πρέπει να συντηρούν.  

Μετά από αυτή τη δημοσίευση ενέτεινε η ευρωπαϊκή επιτροπή τις 
προσπάθειές της, ώστε να δημιουργηθούν δεσμεύεις στον τομέα Gender 
Mainstreaming (το κοινωνικό φύλο να αποτελέσει το βασικό ρεύμα της 
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εποχής). Η Επιτροπή προσπαθεί ώστε τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι 
να εργαστούν προς εκείνη την κατεύθυνση ώστε: 

 Οι διαφορές στα ποσοστά απασχολησιμότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών να περιοριστούν. 

 Να καταργηθούν οι διαφορές που υπάρχουν στις αμοιβές με βάση το φύλο 
και να καταπολεμηθούν οι θεσμικές αιτίες που δημιουργούν τις διαφορές 
αυτές.  

 Να εξασφαλιστούν η ποιότητα στον εργασιακό χώρο καθώς και ένα καλό 
εργασιακό περιβάλλον. 

 Να αναμορφωθεί το φορολογικό σύστημα και το σύστημα κοινωνικών 
παροχών, ώστε η αγορά εργασίας να γίνει πιο ελκυστική. 

 Να αξιοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία σε όλο τους το εύρος μέσω μιας 
επιτυχημένης ενσωμάτωσης της προοπτικής - Gender στα στρατηγικά 
προγράμματα και στα σχέδια πλαισίου των διαφόρων κρατών. Ακόμα θα 
πρέπει να υπάρξει μια επαρκής χρηματοδότηση για τη λήψη των 
ανάλογων μέτρων στον τομέα της ισότητας.  

Για να προωθηθεί η καλλίτερη δυνατή συνύπαρξη της επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής θα πρέπει τα κράτη μέλη να πράξουν τα ακόλουθα  

 Να ενδυναμώσουν τις προσπάθειές τους ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που 
τέθηκε στην Μπαρτσελόνα σε ότι αφορά στον τομέα της φροντίδας των 
παιδιών (δημιουργία θέσεων μέχρι το 2010 σε βρεφονηπιακούς σταθμούς 
για το 33% των παιδιών κάτω των 3 ετών και το 90% των παιδιών ηλικίας 
τριών ετών και πάνω μέχρι την ηλικία που υποχρεούνται να πάνε στο 
σχολείο)  

 Να προωθήσουν όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρόνοιας και φροντίδας 
για τους ηλικιωμένους και για τους ανθρώπους με αναπηρίες  

 Να υιοθετήσουν και να προωθήσουν καινοτόμες, καλά προσαρμοσμένες 
εργασιακές διατάξεις, οι οποίες θα προσαρμόζονται στις διαφορετικές 
απαιτήσεις των διαφόρων φάσεων της ζωής 

 Οι ώρες που ανοίγουν και κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες καθώς και οι 
ώρες λειτουργίας τους θα πρέπει να εναρμονιστούν με τις ώρες εργασίας 

 Να καταπολεμήσουν τα σεξιστικά στερεότυπα και να ενθαρρύνουν τους 
άνδρες να αναλάβουν το κομμάτι της ευθύνης που τους αναλογεί στις 
δουλειές του σπιτιού και στην οικογένεια 

Σε πολιτικό επίπεδο η Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη να : 

 Προωθήσουν τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων στο σχεδιασμό και την άσκηση της πολιτικής  

 Υιοθετήσουν την αρχή του Gender-Mainstreaming σε όλους τους 
σχετικούς τομείς της πολιτικής τους 

 Ενδυναμώσουν την προσπάθεια για την υιοθέτηση της αρχής του Gender-
Mainstreaming σε όλα τα κεφάλαια των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης 
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 Ενδιαφερθούν περισσότερο για την καλή λειτουργία των εθνικών δομών με 
στόχο την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων καθώς και την 
προώθηση των θέσεων διαχείρισης της ισότητας. 

 Εγγυηθούν για μια πολιτική στην οποία δεν θα υπάρχουν διακρίσεις  

Αυτή είναι λοιπόν η στρατηγική της Ευρώπης για την ισότητα – στα χαρτιά. Η 
πραγματικότητα όμως στα διάφορα κράτη είναι εντελώς διαφορετική.  

Στη Γερμανία π.χ. υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια εκπρόσωποι των 
γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση – οι οποίες όλα αυτά τα χρόνια φρόντιζαν 
για την ισότητα μέσα στις κοινότητες. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να 
πραγματοποιηθεί η αρχή του Gender-Maimstreaming από κάτω προς τα 
πάνω – προϋπόθεση για αυτό βέβαια είναι να διατηρηθούν οι θέσει αυτές 
μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πολλές κοινότητες στη Γερμανία επειδή 
αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, 
σκέφτονται αν αυτές οι θέσεις είναι πια απαραίτητες στη σημερινή εποχή. Και 
εδώ εναπόκειται σε εμας τους δημοτικούς συμβούλους να διατηρήσουμε τις 
θέσεις αυτές.  

Περιληπτικά: Τι μπορούμε εμείς σαν δίκτυο για κάνουμε για το θέμα της 
ισότητας;  

Μέσα από το δίκτυο μας έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε απευθείας 
με διάφορες κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπορούμε να 
ανταλλάξουμε ιδέες για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί και να 
επεξεργαστούμε ένα κοινό σχέδιο. Θα ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε με 
την ομάδα γυναικών της ΚΕΔΚΕ και να πληροφορηθούμε από πρώτο χέρι, 
ποιες διεργασίες έχουν γίνει ήδη στην Ελλάδα, και τι σχέδια υπάρχουν για το 
μέλλον. Από κοινού μπορούμε σίγουρα να κινητοποιηθούμε. Για αυτό σας 
παρακαλούμε να εντατικοποιήσετε τη συνεργασία με όλους του 
ενδιαφερόμενους και ελπίζουμε ότι μέσα από την επόμενη έκθεσή μας θα 
μπορέσει να αναδειχθεί ένα σχέδιο υλοποίησης.  
 
 
Πηγές : 
Ευρώπη – Τμήμα Δραστηριοτήτων της Ε.Ε. 
LO – Το σουηδικό μοντέλο 
BMFSFJ-Περισσότερες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες σε όλους τους 
τομείς της ζωής. 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : Ανακοίνωση της Επιτροπής  
 

 
Γερμανικος παιδ. Σταθμος το 1900  
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