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Οδοιπορικό της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων Φωτεινής Κούβελα στην Κρήτη 
για την ένταξη της Ισότητας στην Περιφέρεια και στους  Δήμους.

Στις 15-16-17 Ιουνίου 2015, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα,
παρευρέθηκε  στην  ημερίδα  «Εξειδίκευση  του  πρότυπου  Συστήματος  Ένταξης  της  Ισότητας  των
Φύλων  (ΣΕΙΦ)  σε  Περιφέρειες  και  Δήμους  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Κρήτης»  που
πραγματοποιήθηκε  στους  Δήμους  Ηρακλείου,  Ρεθύμνου  και  Χανίων  αντίστοιχα,  στο  πλαίσιο
υλοποίησης του έργου της ΓΓΙΦ «Δημιουργία μεθοδολογιών και  εργαλείων παρακολούθησης και
ελέγχου της διάστασης  της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές». 

Η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι σήμερα το θέμα της ισότητας είναι πιο επίκαιρο από ποτέ,
δεν  είναι  ΄’πολυτέλεια’’  αλλά  αποτελεί   αναγκαιότητα  και  ύψιστο  δημοκρατικό  καθήκον  της
Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των πολιτών. Υπογράμμισε ότι έφτασε η στιγμή η
οπτική  του  φύλου  στη  χάραξη  των  πολιτικών,  να  αποτελέσει  ένα  «ορατό»  πεδίο  στρατηγικής
στόχευσης, το οποίο να διαπερνά οριζόντια όλες τις πολιτικές ώστε να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο
για  την  κοινωνική  ανάπτυξη  και  την  κοινωνική  συνοχή  μέσα  από  την  ενίσχυση  της  παρούσας
νομοθεσίας και  τη διάχυση της τεχνογνωσίας γύρω από το σχεδιασμό εξειδικευμένων πολιτικών
προώθησης της Ισότητας των δυο φύλων.

 Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  ως  θεμελιώδες  κύτταρο  κοινωνικής  συνοχής  αποτελεί  βασικό
φορέα άσκησης πολιτικής και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης και της
κοινωνικής  ενδυνάμωσης  και  για  αυτό  ακριβώς  το  λόγο  ο  ρόλος  της  είναι  καταλυτικός  στην
προώθηση της ισότητας των φύλων.  Επομένως, η ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές των
Περιφερειών  και  των  Δήμων  αποτελεί  επιτακτική  ανάγκη,  καθώς  το  περιφερειακό  και  τοπικό
επίπεδο   διακυβέρνησης  μπορεί  να συμβάλλει  σε  σημαντικό  βαθμό,  ώστε  να  γίνει  αντιληπτή η
έννοια του φύλου στη θεώρηση της δημοκρατίας, καθώς η Αυτοδιοίκηση αποτελεί προνομιακό χώρο
συμμετοχής, ως «εξουσία εγγύτερη στον πολίτη» και άρα πιο προσβάσιμη στην τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο της δικτύωσης με τις Δομές Υποστήριξης γυναικών-θυμάτων έμφυλης βίας και 
της έμπρακτης στήριξης και  αναβάθμισης αυτών των δομών ώστε  να συνεχίσουν να λειτουργούν, η 
Γενική Γραμματέας επισκέφτηκε τα  Συμβουλευτικά Κέντρα τα οποία προσφέρουν δωρεάν βοήθεια 
στις γυναίκες που είναι θύματα έμφυλης βίας των  Δήμων Ηρακλείου και Ρεθύμνου καθώς και τους 
Ξενώνες Φιλοξενίας  γυναικών,  των Δήμων  Ηρακλείου και Χανίων. Επίσης συναντήθηκε με τους 
Δημάρχους  Ηρακλείου και Ρεθύμνου, ο οποίος  υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα 
των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, καθιστώντας τον Δήμο Ρεθύμνου τον 159ο Δήμο που υπογράφει. 
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