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Πρόλογος για την Ισότητα των δυο Φύλων  

Η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα για όλους καθώς και 
στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατία. Προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό το 
δικαίωμα, δεν απαιτείται μόνο η νομική αναγνώρισή του, αλλά και η εφαρμογή 
του σε όλους τους τομείς της ζωής: τον πολιτικό, τον οικονομικό, τον 
κοινωνικό και τον πολιτιστικό. Παρά τις πολυάριθμες περιπτώσεις επίσημης 
αναγνώρισης και της προόδου που έχει σημειωθεί, η ισότητα των φύλων 
ακόμη δεν αποτελεί πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή. Στην πράξη, 
άνδρες και γυναίκες δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Πολλές 
κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες παραμένουν - για 
παράδειγμα, μισθολογικές διαφορές και πολιτική υπο-εκπροσώπηση των 
γυναικών. 

Oι τοπικές και περιφερειακές αρχές, ως βαθμίδες διακυβέρνησης που 
βρίσκονται εγγύτερα στο λαό, αποτελούν το καταλληλότερο δυνατό πεδίο για 
την αντιμετώπιση της διαιώνισης και της αναπαραγωγής ανισοτήτων, και την 
προώθηση μίας πραγματικά ισόνομης κοινωνίας.  
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΝΤ ΣΟΥΗΔΙΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Το 2008 ο Δήμος του Λούντ είχε επτά χιλιάδες τετρακόσιους πενήντα επτά 
(7457) διορισμένους εργαζόμενους αορίστου χρόνου και χιλίους τριακοσίους 
πενήντα δυο(1352) διορισμένους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου. Οι 
γυναίκες αποτελούν το 78% από τους διορισμένους αορίστου χρόνου και 38% 
από τους διορισμένους ορισμένου χρόνου. Τα  ποσοστά για τους άνδρες είναι 
22% και 19% αντίστοιχα.  

Κάθε Δήμος, κοινότητα και Νομαρχία έχει ένα Πολιτικό Πρόγραμμα σε θέματα 
προσωπικού. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος ο Δήμος της Λουντ έχει 
πάρει τα εξής μετρά:  

 Η κάθε υπηρεσία του δήμου θα εφαρμόζει ένα πρόγραμμα για την 
καταπολέμηση της ανισότητας μεταξύ των δυο φύλων και η κάθε διοίκηση 
θα πρέπει να διαθέσει τα ανάλογα ποσά από τον προϋπολογισμό της για  
να στηρίξει το πρόγραμμα καταπολέμησης της ανισότητας μεταξύ των δυο 
φύλων. 

 Η κάθε υπηρεσία του δήμου θα πρέπει να διαθέτει έναν συνεργάτη- 
υπεύθυνο για τα θέματα ισότητας, οι οποίοι στη συνέχεια αναπτύσσουν 
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μεταξύ τους ένα δίκτυο συνεργασίας. Κατά προτίμηση μια γυναικά και έναν 
άνδρα.  

 Κάθε υπηρεσία του Δήμου εφαρμόζει συγκεκριμένη διαδικασία 
πρόσληψης προσωπικού βάση του προγράμματος ισότητας της 
υπηρεσίας. Υπεύθυνος για την εφαρμογή της διαδικασίας πρόσληψης 
προσωπικού είναι ο διευθυντής κάθε υπηρεσίας του δήμου. 

 Εφαρμογή μέτρων μείωσης του αυξημένου ποσοστού των αναρρωτικών 
αδειών των γυναικών. Το ποσοστό των γυναικών που αιτούνται 
αναρρωτική άδεια λόγω ασθένειας είναι το διπλάσιο του αντίστοιχου 
ποσοστού των ανδρών και αξίζει να σημειωθεί ότι το 2008 ο αριθμός των 
αναρρωτικών αδειών λόγω ασθένειας μειώθηκε από το 8,3% στο 6,7%. Τα 
επαγγέλματα με τα υψηλότερα ποσοστά αναρρωτικών αδειών λόγω 
ασθένειας είναι οι νηπιαγωγοί, οι δάσκαλοι, καθαρίστριες, και εργαζόμενοι 
στους τομείς ιατρικής μέριμνας. Καθόλου παράξενο όταν οι συνθήκες 
εργασίας των επαγγελμάτων αυτών είναι περισσότερο πιεστικές. Στόχος 
των μέτρων μείωσης του αυξημένου ποσοστού των αναρρωτικών αδειών, 
λόγω ασθένειας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, είναι η μείωση 
του ποσοστού στο 4,4%.   

 Εφαρμογή Προγράμματος για την τη δημιουργία υγιεινού περιβάλλοντος 
στους χώρους εργασίας. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από το 2007 
μέχρι το 2008. Στόχος του προγράμματος ήταν αν βρεθεί η μέθοδος για 
τον έγκαιρο εντοπισμό των αιτιών ασθένειας καθώς και η εφαρμογή 
μέτρων πρόληψης και προφύλαξης των εργαζομένων. 

 Βελτίωση των συνθηκών εργασίας, όπως για παράδειγμα ομαδοποίηση 
των ηλικιών των παιδιών στα νηπιαγωγεία και η πρόβλεψη αντίστοιχου 
ποσοστού απαιτούμενου προσωπικού για κάθε τμήμα.  

Στις ηλικίες 1-3 ετών τμήμα με 11 παιδιά και 2,75 παιδαγωγικό προσωπικό  

Στις ηλικίες 3-5 ετών τμήμα με 16 παιδιά και 2,75 παιδαγωγικό 
προσωπικό. 

 Ο κάθε γονιός που επιθυμεί το παιδί του να παρακολουθήσει το 
νηπιαγωγείο θα μπορεί να έχει εγγύηση για μια θέση.   

 Βελτίωση των συνθηκών του επαγγέλματος του δασκάλου και νηπιαγωγού 
μέσω του ”lärarlyft” och ” förkolelyft” το οποίο αποτελεί ένα βήμα 
επιμόρφωσης και σπουδών εφόσον συγχρόνως εργάζεσαι.  

 Προώθηση των γυναικών σε τμήματα σπουδών τεχνικών επαγγελμάτων, 
πολυτεχνείου και άλλων επαγγελμάτων, οπού κυρίαρχο είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό των ανδρών. Η ίδια προσπάθεια γίνεται και στο Λύκειο αλλά και 
στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Ευθύνη για τη προώθηση των 
παρεμβάσεων αυτών έχουν οι Τοπικές Επιτροπές Σχολικών Θεμάτων. 

 Λήψη μέτρων επι τρία συνεχόμενα έτη, από τον Δήμο, για την εξίσωση 
των μισθών μεταξύ των δυο φύλων. Τα μέτρα αφορούν κυρίως τα καθαρά 
«γυναικεία» επαγγέλματα, όπου ο μισθός είναι πολύ χαμηλότερος του 
αντίστοιχου των ανδρών. Στα πλαίσια αυτά έχει διατεθεί το ποσό των επτά 
εκατομμυρίων κορόνων.   
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Η Σουηδική Ένωση Δήμων και Περιφερειών (SALAR) 

Επιπλέον, οι Δήμοι και τα Νομαρχιακά Συμβούλια μέσω της κυβέρνησής τους, 
αποτελούν κεντρικούς άξονες της σουηδικής πολιτικής για την ισότητα των 
φύλων την οποία αντιμετωπίζουν ως την δυνατότητα άνδρες και γυναίκες να 
έχουν την ίδια δύναμη διαμόρφωσης και επιρροής της κοινωνικής 
πραγματικότητας στην οποία ζουν. Παράλληλα, η υφιστάμενη ανισότητα 
αντιμετωπίζεται από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις ως σοβαρό κοινωνικό 
πρόβλημα. Η αρχή του «Gender mainstreaming» αποτελεί πολιτική 
στρατηγική επίτευξης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ενώ προωθεί 
την ενσωμάτωση της διάστασης ισότητας των φύλων σε όλους του τομείς και 
επίπεδα δραστηριότητας και τα κοινωνικά επίπεδα. 
 

Στα πλαίσια αυτά, η Σουηδική Ένωση Δήμων και Περιφερειών (SALAR) τα 
τελευταία δέκα χρόνια έχει υλοποιήσει πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες 
προώθησης της ισότητας ανδρών και γυναικών, με στόχο την ενσωμάτωση 
της αρχής του «Gender mainstreaming» στη καθημερινή δραστηριότητα 
πολιτικών προσώπων, διοικητικών μηχανισμών και εργοδοτικών φορέων.  

Επιπλέον, η Σουηδική Ένωση Δήμων και Περιφερειών (SALAR) διεξήγαγε 
έρευνα διάδοσης της αποκτειθήσας γνώσης και καλών πρακτικών στο θέμα 
της Ισότητας των Φύλων, με τίτλο «Εργασία για την Ισότητα των φύλων: 
Μία πρόκληση για δήμους και Νομαρχιακά Συμβούλια». Η έρευνα κάνει 
ανασκόπηση των εμπειριών υλοποίησης πρωτοβουλιών και δράσεων 
προώθησης της ισότητας ενώ περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τα 
αποτελέσματα αξιολόγησης προγραμμάτων ισότητας. Τέλος, αποτελεί 
χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης και αξιολόγησης μεθόδων και στρατηγικών 
εφαρμογής της ισότητας των φύλων με επιτυχή και βιώσιμα αποτελέσματα για 
τις τοπικές κοινωνίες. 
 

Μία συνοπτική έκδοση της έρευνας είναι διαθέσιμη, για όσους/ες από εσάς 
θέλετε επιπλέον πληροφορίες, στην ιστοσελίδα της Σουηδικής Ένωσης 
Δήμων και Περιφερειών (SALAR) www.salar.eu.         
 


