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Η ισότητα στον κλάδο του αθλητισμού είναι μόνο κατ΄ όνομα

Συνάντηση της Γενικής  Γραμματέα Ισότητας των  Φύλων με αντιπροσωπεία του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Α.Π )

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΠΑ.Σ.Α.Π  αποτελούμενη από τον Διευθυντή του
Βασίλη  Μηνούδη  και  την  Αντιπρόεδρο  Αθηνά  Παφωτίου  είχε  η  Γενική   Γραμματέας
Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑ.Σ.Α.Π.  παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
γυναίκες αθλήτριες στην Ελλάδα, ως εργαζόμενες αμειβόμενες στον επαγγελματικό τους
χώρο σε σχέση με γυναίκες εργαζόμενες σε άλλους τομείς. 

Αναφέρθηκαν  στις  ανισότητες,  ως  προς  τις  συνθήκες  εργασίας,  που  επικρατούν
μεταξύ  των  αμειβόμενων  αθλητών  και  αθλητριών  καθώς  και  στις  μεγάλες  διαφορές
ανάμεσα σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αθλήτριες,
κάτι  το  οποίο  είναι  αντίθετο  με  τους  ισχύοντες  νόμους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και
παρέδωσαν στη ΓΓΙΦ επιστολή της UNI Europa, η οποία ζητά τη στήριξη του Συνδέσμου
στις προσπάθειες που γίνονται για την ένταξη  της Ισότητας των Φύλων (Gender Equality)
στον αθλητισμό.

Η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε σε πληθώρα προβλημάτων που υπάρχουν στο
χώρο του αθλητισμού τόσο στον επαγγελματικό όσο και τον ερασιτεχνικό,  και ιδιαίτερα
στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στη συμμετοχή τους.

Η  ισότητα  στον  κλάδο  είναι  μόνο  κατ΄  όνομα.  Στην  πράξη  οι  γυναίκες  και  τα
κορίτσια  αθλήτριες  παραγκωνίζονται,  οι  διοικητικοί  φορείς  κυριαρχούνται  από  άνδρες,
πολλές φορές κερδίζουν λιγότερα, έχουν μειωμένα δικαιώματα, έρχονται αντιμέτωπες με
τη  σεξιστική  γλώσσα  από  φιλάθλους  αλλά  και  από  παράγοντες  του  αθλητισμού  και
κινδυνεύουν  να  πέσουν  θύματα  σεξουαλικής  παρενόχλησης  περισσότερο  από  ότι  τα
αγόρια.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό και για αυτό χρειάζονται
συντονισμένες  δράσεις  που  πρέπει  να  περιλαμβάνουν  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες
προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσες  ευκαιρίες  για τις  γυναίκες  στον αθλητισμό και  ένα
περιβάλλον  προπόνησης  χωρίς  διακρίσεις  ή  περιστατικά  παρενόχλησης.  Χρειάζεται   να
δώσουμε  περισσότερα  κίνητρα  στις  γυναίκες  να  συμμετέχουν  γενικά  στον  χώρο  του
αθλητισμού  και  να  προσπαθήσουμε  να  φτιάξουμε  ένα,   όσο  το  δυνατόν  πιο  υγιές
περιβάλλον, κυρίως γύρω από τον επαγγελματικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό. Για



να  αλλάξουμε  τις  συμπεριφορές  χρειαζόμαστε  μεγαλύτερη  κάλυψη  του  γυναικείου
αθλητισμού και περισσότερες γυναίκες εργαζόμενες στα αθλητικά μέσα ενημέρωσης.

Η Γενική Γραμματέας τόνισε την θέληση και αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα  με θεσμικές και  νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες πρέπει
να  έχουν  την  οπτική  του  φύλου  και  την  ένταξη  του  gender equality στο  χώρο  του
αθλητισμού. Άμεσα θα ζητήσει συνάντηση με το Υπουργείο Αθλητισμού, εν όψει και της
νομοπαρασκευαστικής  επιτροπής του νέου αθλητικού νόμου καθώς και  συναντήσεις  με
γυναίκες αθλήτριες σε Ε.Ο.Ε και Ομοσπονδίες.
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