8 Μαρτίου 2013
Ημέρα τησ Γυναίκασ
Μζςα ςε ζνα πραγματικά προβλθματικό για τθ γυναίκα παγκόςμιο, ευρωπαϊκό και
τοπικό περιβάλλον, όπωσ δείχνουν οι ςτατιςτικζσ, με τθν κρίςθ να ςτοχοποιεί και
πάλι τθ γυναίκα, ιδιαίτερα αυτι που ζχει μεγαλφτερθ ανάγκθ υποςτιριξθσ από τθν
κοινωνία, θ ςυμμετοχι τθσ γυναίκασ παραμζνει προβλθματικι, ςε μια εποχι που
κα ζπρεπε να ζχει φωνι για να μπορεί και να προςτατευκεί. Αντί αυτοφ, από όλουσ
τουσ χϊρουσ θ ςυηιτθςθ για τισ ‘Γυναίκεσ ςτο Προςκινιο’ παραμζνει φωνι
διαμαρτυρίασ, για τθ βία, τθν εκμετάλλευςθ και τισ διακρίςεισ εισ βάροσ των
γυναικϊν και τθ ςυνεχιηόμενθ παραμονι τθσ γυναίκασ ςτο παραςκινιο.
Η ζρευνα και θ δράςθ κυβερνθτικϊν και μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων,
καταγγζλλουν μια κοινωνία με ρθτορικζσ εξάρςεισ ςε όλα τα επίπεδα, με
αναγνϊριςθ τθσ ιςότθτασ μόνο ςε επίπεδο διακθρφξεων, θ οποία ταλανίηεται από
κάκε είδουσ βία και προκαταλιψεισ κατά των γυναικϊν, με τθ φτϊχεια να
εντείνεται και να παραμζνει γζνουσ κθλυκοφ, με ανδρόςτροφεσ πολιτικζσ και
υποαντιπροςϊπευςθ ςτα ςϊματα λιψθσ αποφάςεων, γυναίκεσ άνιςεσ ακόμθ και
απζναντι ςτο νόμο, όςο και αν διακθρφςςεται το αντίκετο.
Κακθμερινά επαλθκεφεται το βαςικό ςυμπζραςμα τθσ μεταανάλυςθσ διεκνϊν
ερευνϊν ςφμφωνα με το οποίο «Το φφλο είναι ζνα ςφςτθμα δφναμθσ, το οποίο
παρζχει προνόμια ςτουσ άνδρεσ και αδικεί τισ περιςςότερεσ γυναίκεσ». Το φφλο, ωσ
ςφςτθμα δφναμθσ που αδικεί τθ γυναίκα, επαλθκεφεται κακθμερινά και ζχει
επαλθκευτεί και ςτθν τελευταία ςφνκεςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, όπου
άντρεσ ςτα κζντρα λιψθσ απόφαςθσ , αποφαςίηουν για τθ μεταξφ τουσ νομι τθσ
εξουςίασ.
Το κζμα είναι πολφ ςοβαρό ςτθν ανάλυςι του και δεν ζχει να κάνει με τθν
αρικμθτικι εκπροςϊπθςθ, αν ςυμβολικά δθλαδι ι για λόγουσ εκπροςϊπθςθσ ζχει
μία- δφο ι και περιςςότερεσ γυναίκεσ ςτο Υπουργικό ι ςε άλλα ςϊματα. Το
πρόβλθμα βρίςκεται ςτο γεγονόσ ότι χωρίσ γυναίκεσ ευαιςκθτοποιθμζνεσ ςτα
ςϊματα λιψθσ αποφάςεων θ κζςθ τθσ γυναίκασ κα γίνεται ολοζνα και
δυςχερζςτερθ, οι κοινωνικζσ παροχζσ κα ςυνεχίςουν να αποκόπτονται, θ γυναίκα
κα αποςφρεται από το δθμόςιο βίο, κα μπορεί να διεκδικεί λιγότερο και κα
ανζχεται τθ βία και τθν εκμετάλλευςθ, φανερι ι υπόρρθτθ, με τθ δικαιολογία ότι
αυτό απαιτεί θ κρίςθ.
Η προοπτικι τθσ ανάλυςθσ του κοινωνικοφ φφλου, ζχει τουλάχιςτον τρεισ
προοπτικζσ και αποκαλφπτει ό,τι ςυμβαίνει ςε όλουσ τουσ τομείσ υποαντιπροςϊπευςθσ τθσ γυναίκασ: Η πρϊτθ προοπτικι ανάλυςθσ, ζχει ςτο επίκεντρο
τθν επιβεβαίωςθ του αποτελζςματοσ ζρευνασ τθσ ΕΕ ςφμφωνα με τθν οποία οι
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άνδρεσ, όταν αποφαςίηουν για διοριςμοφσ, προςλιψεισ και ανελίξεισ ευνοοφν
άντρεσ, είναι δθλαδι προκλθτικά ανδροςτρεφείσ. Η ζρευνα, δυςτυχϊσ
επιβεβαιϊνει ότι ανδροςτρεφείσ είναι κατά κανόνα και οι γυναίκεσ ςτα κζντρα
λιψθσ απόφαςθσ, όταν δεν είναι ευαιςκθτοποιθμζνεσ ςε κζματα ίςθσ
εκπροςϊπθςθσ.
Δεφτερθ προοπτικι ανάλυςθσ του κοινωνικοφ φφλου είναι θ προοπτικι τθσ
προκατάλθψθσ εισ βάροσ των γυναικϊν, ςφμφωνα με τθν οποία ςτα ςοβαρά και
ςτα δφςκολα δεν ζχουν κζςθ οι γυναίκεσ - το αςκενζσ δθλαδι φφλο. Ασ ςκεφτοφμε,
λοιπόν, για τθν εκπροςϊπθςι τουσ, όταν δεν υπάρχουν μεγάλα προβλιματα προσ
επίλυςθ, όταν μασ παίρνει να ποφμε ‘ασ βάλουμε και καμιά γυναίκα’, όταν
πρόκειται για εκδθλϊςεισ φιλανκρωπίασ ι κζςεισ ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα, που
αν κζλουμε τισ λαμβάνουμε υπόψθ και που δεν μποροφν να κάνουν τθ διαφορά.
Επιβεβαιϊνεται ότι ςτθ γυναίκα ζχει ‘παραχωρθκεί’ ο χϊροσ που δεν είναι
ελκυςτικόσ για τουσ άντρεσ, ο χϊροσ του ςπιτιοφ, ενϊ ζχει αποκλειςτεί από τθ
δθμόςια ςφαίρα, τθν επαγγελματικι καταξίωςθ, τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι ςτθ
διοίκθςθ. Οι ζρευνεσ τθσ Ζδρασ ΟΥΝΕΣΚΟ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου τόςο ςτον
επαγγελματικό χϊρο, ευρφτερα, όςο και εξειδικευμζνα ςτο χϊρο των
Πανεπιςτθμίων, ζδειξαν ότι υπάρχει αρνθτικι προκατάλθψθ, για τισ ικανότθτεσ τθσ
γυναίκασ, ακόμθ και μεταξφ των γυναικϊν, θλικίασ, ιδίωσ, πζραν των 45 ετϊν, αλλά
δυςτυχϊσ και ςτο φοιτθτικό πλθκυςμό.
Τρίτθ προοπτικι ανάλυςθσ του κοινωνικοφ φφλου είναι θ ανάλυςθ των κεςμϊν και
πολιτικϊν, οι οποίεσ δυςχεραίνουν τθ διεκδίκθςθ εκ μζρουσ των γυναικϊν,
αποτρζπουν τθν πραγματικι ςυμμετοχι τουσ και αφινουν περικϊρια ατιμωρθςίασ
για τθν περιφρόνθςθ τθσ γυναίκασ. Αυτι θ κεςμοποιθμζνθ και δυςτυχϊσ αποδεκτι
από κάποιουσ και ανεκτι από τθν πλειοψθφία αδικία εισ βάροσ τθσ γυναίκασ,
τροφοδοτεί και τισ προκαταλιψεισ και τθν αυξανόμενθ ανδροκεντρικι και
ανδροςτρεφι δφναμθ και πολιτικι. Tθν βλζπουμε ςε νομοκεςίεσ και πρακτικζσ,
παρά το νόμο και τθ λογικι. Σε αυτζσ τισ κεςμοποιθμζνεσ διακρίςεισ
ςυμπεριλαμβάνεται μια ςειρά προκλθτικϊν γεγονότων και καταςτάςεων: το
γεγονόσ ότι ςυνεχίηουν οι εκ μθτρογονίασ πρόςφυγεσ να μθν ζχουν δικαιϊματα
προςφφγων - όποιο ςοφό κεφάλι, ςίγουρα όχι γυναικείο, και αν επινόθςε τθν
πρωτοφανι διάκριςθ. Το ότι οι διαηευγμζνεσ γυναίκεσ που ενεχυρίαςαν τα ςπίτια
και τθν περιουςία τουσ ι εγγυικθκαν τον ςφηυγο ςτισ επαγγελματικζσ του
δραςτθριότθτεσ, ςζρνονται ςτθ φυλακι και ςτθν πτϊχευςθ, χωρίσ κανείσ να
εξετάηει τα αιτιματά τουσ. Το γεγονόσ ότι θ Βουλι ψθφίηει Νόμο Κςθσ
Εκπροςϊπθςθσ των κομμάτων ςε προεκλογικι περίοδο ςτα ΜΜΕ, αλλά ξεχνά να
ςυμπεριλάβει πρόνοια και για τθν ίςθ εκπροςϊπθςθ ανδρϊν και γυναικϊν
υποψθφίων. Ακόμθ, ςε αυτι τθν ανδροςτρεφι πολιτικι οφείλεται το γεγονόσ ότι θ
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Επιτροπι Ιςότθτασ Φφλων τθσ Βουλισ ζχει καταργθκεί με τθν ζναρξθ τθσ
τελευταίασ κοινοβουλευτικισ περιόδου, και ότι ςυνεχίηουν να ψθφίηονται Νόμοι
με ςαφι διάκριςθ κατά των γυναικϊν, όπωσ ο Νόμοσ για μοριοδότθςθ των αντρϊν
ςτθν εκπαίδευςθ για ςκοποφσ προαγωγισ εισ βάροσ των γυναικϊν. Σε αυτι τθ
κεςμοποιθμζνθ επίςθσ ανιςότθτα, οφείλεται επίςθσ, χωρίσ να λαμβάνουμε κανζνα
πραγματικά αναςταλτικό μζτρο, το γεγονόσ ότι διατθροφμε κλιβερζσ επιδόςεισ
ςτθν Ευρϊπθ, όπωσ ςτο χάςμα αμοιβϊν μεταξφ αντρϊν και γυναικϊν ςτον
ιδιωτικό τομζα, τθ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ, τθ βία κατά των γυναικϊν.
Ακόμθ, κακόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονόσ ότι οι γυναίκεσ, εγκαταλείπουν κατά
κανόνα τθν καριζρα τουσ μετά το γάμο, ενϊ οι άντρεσ με το γάμο, τθ διευκολφνουν,
όπωσ δείχνουν οι ςχετικζσ ςτατιςτικζσ. Οι πρακτικζσ ςυμφιλίωςθσ καριζρασ και
οικογζνειασ, όπου υπάρχουν, είναι θ εξαίρεςθ. Χκεσ διαβάςαμε ότι το ΥΠΠ
αποφάςιςε να δίνει 3 μζρεσ γονικι άδεια μετ’ απολαβϊν ςτουσ άντρεσ
εκπαιδευτικοφσ! Δεν γνωρίηω αν πανθγφριςε κανείσ ι αν κεωροφμε ότι κάναμε το
κακικον μασ, ζναντι ςτθν υποχρζωςθ για από κοινοφ ανάλθψθ ευκφνθσ των
ςυηφγων για ανατροφι των παιδιϊν τουσ!
Σκόπιμα δεν αναφζρκθκα ςε ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ και αποφάςεισ ςε κζματα
Ιςότθτασ φφλων. Οι ιςτοςελίδεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι γεμάτεσ από τζτοιεσ
αποφάςεισ και πρακτικζσ, οι οποίεσ δυςτυχϊσ επαλθκεφςουν απλϊσ το γεγονόσ ότι
ςε επίπεδο ρθτορικισ πάμε καλά, αλλά ςτθν πράξθ οι γυναίκεσ
υποαντιπροςωπεφονται ςε όλα τα ςϊματα λιψθσ απόφαςθσ ακόμθ και ςτθν ΕΕ.
Και δεν υπερβαίνουν ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ ςτατιςτικζσ το 10%.
Το ηθτοφμενο είναι θ Ενδυνάμωςθ τθσ γυναίκασ για διεκδίκθςθ - θ υποςτιριξι τθσ
για να διαμαρτυρθκεί, να αρνθκεί τθ δεφτερθ κζςθ, να αντιπροςωπευτεί ςτα
κζντρα λιψθσ απόφαςθσ με τρόπο που να μπορεί θ ίδια να αποφαςίηει για Ιςότθτα
και Συμμετοχι και ενδυνάμωςθ όλων των γυναικϊν .
Θεωρϊ ότι θ πολιτικι μασ πρζπει να περάςει από το επίπεδο τθσ διαμαρτυρίασ και
των ειςθγιςεων ςτο επίπεδο τθσ απαίτηςησ κατοχφρωςησ του δικαιώματοσ.
Μζςα ςε αυτά τα πλαίςια, οι ποςοςτϊςεισ ςε κζντρα λιψθσ απόφαςθσ κα πρζπει
να είναι ζνα από τα αντικείμενα διεκδίκθςθσ. Εφόςον δεχόμαςτε – και
αποδεικνφεται από τουσ αρικμοφσ – ότι οι γυναίκεσ είναι εξίςου υπεφκυνεσ,
μορφωμζνεσ και ικανζσ και εφόςον είναι γενικά παραδεκτό ότι αδικοφνται και
υποαντιπροςωπεφονται, κανείσ δεν ζχει δικαίωμα να αρνθκεί το αντιςτακμιςτικό
μζτρο τθσ ποςόςτωςθσ. Δεν είναι εισ βάροσ των αντρϊν. Είναι μζτρο άρςθσ τθσ
ανιςότθτασ, το οποίο κα δείξει ότι δεν είναι θ εκπαίδευςθ και οι ικανότθτεσ που
λείπουν από τισ γυναίκεσ, αλλά θ ςυμμετοχι και θ επαλικευςθ των ικανοτιτων
τουσ, θ οποία κα αναιρζςει προκαταλιψεισ και κα τροχοδρομιςει κατάργθςθ
κεςμοποιθμζνων πρακτικϊν.
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