
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χρέος  μας η διασφάλιση της ίσης συμμετοχής των γυναικών 
στα κέντρα λήψης των αποφάσεων

Χαιρετισμό απηύθυνε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα
την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στην εικαστική, μουσική και λογοτεχνική εκδήλωση του Κέντρου
Ερευνών  για  Θέματα  Ισότητας  (ΚΕΘΙ),  που  διοργανώθηκε  προς  τιμή  της  «Παγκόσμιας
Ημέρας  για  την  Εξάλειψη  της  Βίας  κατά  των  Γυναικών»,  στο  πλαίσιο  της  οποίας
ολοκληρώθηκαν  και  οι  εργασίες  της  Ολομέλειας  του  Δικτύου  «Ελένη  Σκούρα»,  που
εντάσσεται στο έργο  «Ενθάρρυνση και ενίσχυση της ίσης συμμετοχής των γυναικών στις
πολιτικές διαδικασίες και τα κέντρα λήψης των αποφάσεων».

Η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι τα αποτελέσματα του έργου θα αξιοποιηθούν από
τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, στην προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε η ίση συμμετοχή
των  γυναικών  στις  πολιτικές  διαδικασίες  και  η  ισότιμη  πολιτική  αντιπροσώπευση  των
γυναικών σε όργανα, θέσεις και διαδικασίες εξουσίας να γίνουν πραγματικότητα.

Στη  συνέχεια,  η  Γενική  Γραμματέας  αναφέρθηκε  στις  έμφυλες  ανισότητες  και
διακρίσεις  σε  βάρος  των  γυναικών,  που  εξακολουθούν  να  υφίστανται  σε  σημαντικούς
τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα των τελευταίων
εκλογών  δείχνουν  ότι  η  ελληνική  κοινωνία  δεν  είναι  ακόμα  έτοιμη  για  την  ισότιμη
εκπροσώπηση των δυο φύλων στα κέντρα εξουσίας καθώς τα έμφυλα στερεότυπα είναι
καλά ριζωμένα στην κοινωνία και στη συλλογική συνείδηση. 

Πρόθεση μας είναι να ενεργοποιηθεί άμεσα η νομοθετική διάταξη, η οποία ορίζει
την  ισόρροπη  συμμετοχή  γυναικών-ανδρών  στα  κέντρα  λήψης  των  αποφάσεων  στο
δημόσιο τομέα αλλά και να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή πρόταση Οδηγίας ώστε να υπάρχει
ισόρροπη  συμμετοχή  στα  διοικητικά  συμβούλια  των  εισηγμένων  στο  χρηματιστήριο
εταιρειών. 

Τέλος, η ΓΓΙΦ ενημέρωσε για τις καθημερινές  διαβουλεύσεις και το συνεχή διάλογο
με τα αρμόδια υπουργεία, με φορείς και γυναικείες συλλογικότητες αποσκοπώντας στην
ένταξη της οπτικής του φύλου στις δημόσιες πολιτικές αλλά και στην ιδιωτική ατζέντα ώστε
να αναδειχθούν οι πολλαπλοί κοινωνικοί ρόλοι της γυναίκας ως Ενεργό Πολίτη, Μητέρα,
Εργαζόμενη και στο να παρθούν μέτρα.
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