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Προώθηση των πολιτικών για την ισότητα στην Ευρώπη
Συνάντηση της ΓΓΙΦ με την Αντιπρόεδρο Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού

Κόμματος (PES Women)

Την  Παρασκευή 4/12/2015,  η  Γενική  Γραμματέας  Ισότητας  των Φύλων Φωτεινή
Κούβελα,   δέχτηκε  στα  γραφεία  της  την  Αντιπρόεδρο  Γυναικών  του  Ευρωπαϊκού
Σοσιαλιστικού  Κόμματος  (PES  Women),  κα  Ζέφη  Δημαδάμα.  Η  συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προώθησης πολιτικών που αφορούν την ισότητα εντός
και εκτός Ελλάδας. 

Η κα Δημαδάμα κατά την επίσκεψή της,  ενημέρωσε τη Γενική Γραμματέα Ισότητας
για  τις  δράσεις  και  τις  πρωτοβουλίες  των  Γυναικών  του  Ευρωπαϊκού  Σοσιαλιστικού
Κόμματος  και  ζήτησε  τη  συνεργασία  της  Γενικής  Γραμματείας  για  την  από  κοινού
διεκδίκηση των αιτημάτων για την ισότητα.

Η Γενική Γραμματέας επισήμανε τη σπουδαιότητα της στήριξης των δράσεων για
την ισότητα των φύλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία είναι αρκετά υποβαθμισμένη, με
σκοπό  να  αναδειχθεί  η  ισότητα  σε  ζήτημα  πρώτης  προτεραιότητας  στην  ατζέντα  των
κρατών μελών της Ε.Ε και ζήτησε τη συμβολή των γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού
Κόμματος σε αυτό.

Εν  όψει  της  συνεδρίασης  του Συμβουλίου  Υπουργών  Απασχόλησης που  θα
πραγματοποιηθεί  τη  Δευτέρα  7/11,  η  Γενική  Γραμματέας  τόνισε  την  αναγκαιότητα  να
υιοθετηθεί σε αυτό η νέα  στρατηγική δέσμευση για την επίτευξη της ισότητας των φύλων
για  την  επόμενη  προγραμματική  περίοδο  (2016-2019)  μέσα  από  ένα  πολιτικά  ισχυρό
δεσμευτικό πλαίσιο  με προκαθορισμένες  προτεραιότητες  και  στόχους,  και  όχι  ένα απλό
κείμενο εργασίας (staff working document) όπως είναι σήμερα, το οποίο υποβιβάζει  και
θέτει σε δεύτερη μοίρα τα θέματα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Μόνο έτσι θα έχει
νόημα και ουσία η συντονισμένη και στοχευμένη δράση για τους 5 τομείς προτεραιότητας
της προηγούμενης Στρατηγικής που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης  με  αφορμή  την  κρίση  και  τις  επιπτώσεις  της  στις  ζωές  των  γυναικών
αναπτύχθηκαν  τα  θέματα  της  ανεργίας,  της  απασχόλησης  και  της  βίας  μεταξύ  άλλων.
Συμφωνήθηκε  η  επικοινωνία  και  η  συνεργασία  των  δύο  πλευρών  για  την
αποτελεσματικότερη ανάδειξη των θεμάτων που αφορούν τις γυναίκες και την ισότητα των
φύλων



Το  Γραφείο Τύπου,   07/12/2015
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