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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΙΦ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Μετά από αίτημα της Προέδρου της Βουλής και για την πληρέστερη ενημέρωση της από τη
Γενική  Γραμματεία  Ισότητας  των  Φύλων  εν  όψει  της  επερχόμενης  10η Συνάντησης  Γυναικών
Προέδρων Κοινοβουλίων στη Νέα Υόρκη στις 29-30 Αυγούστου 2015, η Γενική Γραμματέας Ισότητας
των Φύλων,  Φωτεινή Κούβελα,  γνωστοποίησε με επιστολή της,  τις  δράσεις  της  σε σχέση με δύο
θεματικές,  οι  οποίες  ήταν  «Δημοκρατία.  Καινοτομίες  στη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  για
μεγαλύτερη συμμετοχή των φύλων χωρίς αποκλεισμούς και όργανα» και «Ειρήνη. Καινοτομίες στην
καταπολέμηση  της  βίας  κατά  των  γυναικών  και  επιζήμιες  πρακτικές  κυρίως  σε  εμπόλεμες
καταστάσεις». 

Περαιτέρω, η ΓΓΙΦ πρότεινε συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα προς υιοθέτηση από την
Ελληνική Βουλή με σκοπό την δημοκρατική αναβάθμιση της σε θέματα ισότητας και εξάλειψης των
έμφυλων διακρίσεων.

Όσον αφορά την πρώτη θεματική, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων  ως ο αρμόδιος
κυβερνητικός φορέας για την παρακολούθηση και υλοποίηση πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο
το εύρος της δημόσιας ζωής, υλοποιεί μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα
των Φύλων,  δράσεις για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή και στα
πολιτικά,  κοινωνικά  και  οικονομικά  κέντρα  λήψης  αποφάσεων  και  πιο  ειδικά  ενθαρρύνει  την
συμμετοχή των γυναικών μεταξύ των άλλων και στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα,  η  ΓΓΙΦ  προτείνει  την  βελτίωση  των  δεξιοτήτων  των  γυναικών  δημοσίων
υπαλλήλων στην Κεντρική Διοίκηση,  ΝΠΔΔ,  ΝΠΙΔ και  ΟΤΑ με στόχο να αναλάβουν υψηλόβαθμες
θέσεις,  την ενθάρρυνση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις  πολιτικής ευθύνης
τόσο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσο και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής, την
προώθηση  των  γυναικών  στα  κέντρα  λήψης  αποφάσεων  των  Κοινωνικών  Εταίρων,  την
παρακολούθηση  εφαρμογής  των  ποσοστώσεων  φύλου,  την  εισαγωγή  γυναικών  στα  οικονομικά
κέντρα λήψης αποφάσεων και τέλος την υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων).

Όσον  αφορά  τη  δεύτερη  θεματική,  σε  διεθνές  επίπεδο  το  Συμβούλιο  Ασφαλείας  των
Ηνωμένων Εθνών έχει υιοθετήσει έως σήμερα συνολικά 7 Αποφάσεις με αντικείμενο τις Γυναίκες,
την Ειρήνη και την Ασφάλεια.  Ειδικά, η Απόφαση 1325 (2000) αποτελεί το πρώτο διεθνές κείμενο
που αντιμετώπισε τον δυσανάλογο αντίκτυπο που έχουν οι  ένοπλες συγκρούσεις  στις  γυναίκες,
επισημαίνει  τον  σημαντικό  ρόλο των γυναικών στην  πρόληψη και  λύση των συγκρούσεων,  στις
ειρηνευτικές  διαπραγματεύσεις,  στη  διατήρηση της  ειρήνης  και  την  αποκατάσταση των βλαβών
μετά από συγκρούσεις και στην ανθρωπιστική βοήθεια. Καλεί, επίσης, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να
αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών και να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου σε όλες τις
προσπάθειες των ΗΕ που σχετίζονται με την ειρήνη και την ασφάλεια, όπως επίσης προτρέπει τα
μέρη που βρίσκονται σε σύγκρουση να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των
γυναικών και των κοριτσιών από την έμφυλη βία και ιδίως από τους βιασμούς και άλλες μορφές
σεξουαλικής κακοποίησης, σε περιπτώσεις πολέμου. 

Πρόσφατα, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με ομόφωνη Απόφασή της όρισε την
19η Ιουνίου  ως  "Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης Σεξουαλικής Βίας σε Συγκρούσεις", καθώς πρόκειται
για την ημερομηνία υιοθέτησης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ της Απόφασης 1820 (2008),



με την οποία αναγνωρίστηκε ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία αποτελούν εγκλήματα πολέμου,
εγκλήματα  κατά  της  ανθρωπότητας  και  συνιστούν  πράξεις  γενοκτονίας.  Περισσότερα  από  100
κράτη, μεταξύ των οποίων και το σύνολο των κρατών - μελών της Ε.Ε, έδωσαν την έγκρισή τους.  Σε
επίπεδο  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  το  θέμα  παρακολουθείται  στενά  και  μάλιστα  έχει  δοθεί  μεγάλη
σημασία σε ζητήματα ασφάλειας των γυναικών και του βίαιου εξτρεμισμού. Ήδη σε επίπεδο Ε.Ε.
υπάρχουν 17 Σχέδια Δράσης από ισάριθμα κράτη-μέλη για την υλοποίηση της Απόφασης 1325.

Επιπλέον,  η  ΓΓΙΦ,  σε  εθνικό  επίπεδο,  στηρίζει  όλες  τις  δράσεις  που  έχουν  σχέση  με  την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών με το  «Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και την
Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» που έχει εκπονήσει και υλοποιεί. Στο πλαίσιο αυτού
του προγράμματος δημιουργήθηκε και λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 61 δομών σε όλη τη
χώρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών της βίας κατά των γυναικών. 

Περαιτέρω, στη ΓΓΙΦ  έχει δημιουργηθεί ομάδα έργου για την κύρωση της «Σύμβασης για την
πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» του
Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστής ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία είναι το πρώτο
νομικώς  δεσμευτικό  κείμενο,  το  οποίο  ορίζει  τις  μορφές  που  προσλαμβάνει  η  βία  κατά  των
γυναικών και παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψή της, την προστασία
των θυμάτων καθώς και για την παύση της ατιμωρησίας.

Όσον  αφορά  τη  Βουλή,  η  ΓΓΙΦ  επεσήμανε  ότι  δεν  επιτρέπεται   να  εμφανίζονται  στον
κορυφαίο δημοκρατικό θεσμό που είναι το Ελληνικό Κοινοβούλιο,  ζητήματα  ανισότητας, τα οποία
υποβαθμίζουν τις  γυναίκες, να έχουν έξαρση τα φαινόμενα σεξισμού και ιδιαίτερα  ο γλωσσικός
σεξισμός που είναι  μία από τις πιο οδυνηρές εκφάνσεις του.

Τόνισε  ότι  χρειάζεται  διαρκή  προσπάθεια   και  εφαρμογή   συγκεκριμένων  πολιτικών
προκειμένου να γίνει δημοκρατική αναβάθμιση της Βουλής στα θέματα της Ισότητας των Φύλων,
να αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα  των έμφυλων διακρίσεων. 

Με σκοπό να αποτελέσει  η Ελληνική Βουλή το πρότυπο μεταξύ των Ευρωπαϊκών αλλά και
των Παγκόσμιων Κοινοβουλίων για την εφαρμογή της Ισότητας και της εξάλειψης των έμφυλων
διακρίσεων  πρότεινε  μια σειρά μέτρα  και παρεμβάσεων όπως:

 Τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής ώστε να συμπεριλαμβάνει την ισότητα των φύλων
ως υποχρέωση που πρέπει να εφαρμόζει η Βουλή. 

 Ο  σεξισμός  και  ο  γλωσσικός  σεξισμός  να  αποτελούν   ανάρμοστη  συμπεριφορά,  να
αναφέρονται ευκρινώς ως τέτοια  και να υπάρχουν κυρώσεις.

 Οι εγκύκλιοι, οι δημοσιεύσεις και οι ανακοινώσεις της Βουλής  πρέπει να αφορούν και τα
δύο φύλα και ο λόγος που αρθρώνεται να είναι ο αντίστοιχος.

 Να γίνονται  εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ισότητα στο προσωπικό της Βουλής και στους
Βουλευτές-Βουλεύτριες. Αξιοποίηση του ΕΚΔΑΑ.

 Αξιοποίηση  του   Καναλιού  της  Βουλής ώστε  με  πολλαπλούς  τρόπους  να  ενημερώνει-
ευαισθητοποιεί  την  ελληνική κοινή γνώμη στα θέματα ισότητας και άρσης των έμφυλων
διακρίσεων. Να δημιουργηθεί ειδική ζώνη με θεματικές  εκπομπές και με τη συμμετοχή των
γυναικών.

 Δημιουργία  Τμήματος  ή  Επιτροπής  παρακολούθησης  της  εφαρμογής  της  ισότητας  των
φύλων, μέσα στη Βουλή.
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