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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΓΙΦ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΛΟΜΠΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 για την παρουσίαση της Πανευρωπαϊκής εκστρατείας του ΕΛΓ 

«50/50 ΟΙ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» 

Αθήνα, 9/4/2019 

 

 
Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι,  

Χαιρετίζω τη σημερινή σας εκδήλωση και εύχομαι η παρουσίαση της Πανευρωπαϊκής εκστρατείας, 

οι τοποθετήσεις και ο διάλογος που θα δημιουργηθεί να μας οδηγήσουν εγγύτερα στο ζητούμενο και 

συνάμα το ευκταίο, που δεν είναι άλλο από την κατάκτηση του 50/50.  

Κι αυτό, επειδή αν θέλουμε να συζητάμε για πραγματική ισότητα, δεν πρέπει να παραιτούμαστε 

από την διεκδίκηση ενός τέτοιου ποσοστού, ικανού να προσφέρει στις γυναίκες της Ευρώπης, αλλά και 

του κόσμου όλου την ουσιαστική ισόρροπη συμμετοχή τους σε όλα τα πεδία του βίου τους.  

Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, συνιστά αυτοτελώς και έναν 

από τους  στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Επίσης κρίσιμο να τονίζεται είναι ότι με την πάροδο του χρόνου, η νομοθεσία, η νομολογία και οι 

τροποποιήσεις των Συνθηκών, κατάφεραν, πράγματι, να συμβάλουν  στην ενίσχυση αυτής της αρχής και 

της εφαρμογής της στην ΕΕ. Περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε υποστήριξε  διαχρονικά την 

αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών. 

Από την άλλη, σήμερα διαπιστώνουμε να υπάρχει μια στασιμότητα έως και πισωγύρισμα σε 

ορισμένες χώρες της Ευρώπης σε σχέση με την υπόθεση της έμφυλης ισότητας. Έτσι βλέπουμε 

κυβερνήσεις να εφαρμόζουν πολιτικές που αμφισβητούν κατακτήσεις και δικαιώματα των γυναικών όπως 

είναι π.χ. το δικαίωμα στην διακοπή της κύησης που δικαίως προκαλούν την αντίδραση και την 

κινητοποίηση των γυναικών. 

Σύμφωνα με το 18ο σημείωμα από το Παρατηρητήριο για την Ισότητα των Φύλων (Δεκέμβριος 

2018), παρά το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει μία σειρά πολιτικών 

και μέτρων για την ισότητα των φύλων, οι γυναίκες παραμένουν μέχρι σήμερα οι κύριες υπεύθυνες για τη 

φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων.  

Επίσης, όπως επεσήμανε η Έκθεση του EIGE το 2013 για το θεματικό πεδίο «Γυναίκες και 

Οικονομία», οι γυναίκες 25 μέχρι 44 ετών, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αφιερώνουν τρεις φορές περισσότερο 

χρόνο στην ανατροφή των παιδιών από τους άνδρες.  

Ως εκ τούτου, η ανάγκη εξισορρόπησης της επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής 

των γυναικών συνεχίζει να αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρόκληση. 

Έτσι θεωρούμε ότι η υπερψήφιση της Οδηγίας για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και 

ιδιωτικής ζωής προχθές από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, παρά τις προβληματικές διατάξεις της,  είναι 

ένα μικρό βήμα που θα επιτρέψει σε εκατομμύρια εργαζόμενους γονείς να είναι στη ζωή των παιδιών 

τουςαλλά και για εργαζόμενους που έχουν τη φροντίδα ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και άλλων 

εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. (Προβλέπει 4μηνη αμειβόμενη και αμεταβίβαστη  γονική άδεια 

μέχρι τα παιδιά να γίνουν 8 ετών) 
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Φίλες και φίλοι,  

Εκκινώντας από το γενικότερο, ευρωπαϊκό, πλαίσιο και επιχειρώντας να προσεγγίζουμε κάπως πιο 

επισταμένως τα καθ’ ημάς, θα ήθελα να επισημάνω ότι το έργο της ΓΓΙΦ συνεχίζει να διευρύνεται και να 

εμπλουτίζεται καθημερινά, στοχεύοντας απαρέγκλιτα στην εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας των 

φύλων στην πράξη και προς πάσα κατεύθυνση, όπου παρουσιάζονται έμφυλες ανισότητες.  

Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η χάραξη, 

υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, η 

ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και η ενίσχυση των σπουδών 

φύλου, η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την προσωπική/οικογενειακή ζωή των γυναικών, η 

υπέρβαση του σεξισμού στον δημόσιο λόγο, η στήριξη και ανάδειξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας των 

γυναικών και η ανάδειξη των έμφυλων ζητημάτων μέσω της τέχνης και του πολιτισμού, η ενθάρρυνση της 

συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή, τα κέντρα λήψης των αποφάσεων και τις θέσεις ευθύνης, 

καθώς και η συμπερίληψη όλων των γυναικείων πληθυσμών που υφίστανται έμφυλες και πολλαπλές 

διακρίσεις (Ρομά, φυλακισμένες και αποφυλακισμένες, προσφύγισσες, τοξικοεξαρτώμενες και άλλες)στις 

πολιτικές και τις δράσεις μας, αποτελούν μόνο μια ακροθιγή και συνοπτική αναφορά των πεδίων 

δράσης μας. 

Περαιτέρω, θα αναφέρω μόνο ενδεικτικά σε κάποιες πρωτοβουλίες μας και ορισμένα σπουδαία 

εργαλεία των πολιτικών μας, ικανά να μετασχηματίσουν την εικόνα της ισότητας των φύλων και στην 

Ευρώπη,  όπως: 

 Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας 

των Φύλων της ΓΓΙΦ («Παρατηρητήριο»), η ΓΓΙΦ συντάσσει Ετήσιες Εκθέσεις για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το πλέγμα της 

δημόσιας δράσης. 

 

 Ακόμη, διευρύνουμε την Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των 

Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, στοχεύοντας στην υπογραφή της από όλους τους 

Δήμους της χώρας μας. Βασική αδυναμία όμως παραμένει η μη χάραξη Τοπικών  

Σχεδίων  Δράσης για την Ισότητα των Φύλων από τους Δήμους της χώρας (έρευνα 

για 2017 από ΓΓΙΦ) 

 

 Επίσης, θεσμοθετήσαμε την αύξηση της ποσόστωσης φύλου τουλάχιστον κατά 

40% στα περιφερειακά και δημοτικά ψηφοδέλτια, που είναι πια νόμος του κράτους 

με την μεταρρύθμιση του Κλεισθένη, στα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών 

κατά περιφέρεια καθώς καιτων ευρωεκλογών. (ν.4604/2019). Είναι σαφές ότι από 

τη μεταρρύθμιση αυτή, αναμένεται πράγματι να εκλεγούν περισσότερες γυναίκες.  

 

 Επιπλέον και ενόψει των επικείμενων εκλογών, σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ,  

ετοιμάζουμε καμπάνια για την ανάγκη να συμμετάσχουν οι γυναίκες σε αυτές και 

φυσικά να ψηφιστούν περισσότερες από κάθε άλλη φορά.  
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 Επίσης έχουμε ετοιμάσει ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό (e-υλικό) για την 

ενθάρρυνση της γυναικείας συμμετοχής στην πολιτική, στα ψηφοδέλτια, αλλά και 

στην εκλογή τους στις Διοικήσεις. Στόχος μας είναι, μαζί με την ευρύτερη εκλογική 

εκστρατεία, να συμβάλλουμε στη μέγιστη εκλογή γυναικών, φτάνοντας η/και 

ξεπερνώντας ακόμη και το 40%. 

 

 Πέραν αυτών, η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την ποσόστωση του 

φύλου στα συλλογικά όργανα του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των 

Ν.Π.Ι.Δ. της ΓΓΙΦ,  συνεχίζει να συμβάλλει στην τήρηση της ποσόστωσης, αλλά και 

την παρακολούθησή της από τη ΓΓΙΦ. 

 

 Και βέβαια, με την αμέριστη στήριξη της Κυβέρνησής, έχουμε πια στη διάθεσή μας 

ως νόμους του κράτους, δυο σπουδαία εργαλεία υπέρ των ζητημάτων ισότητας των 

φύλων συνολικά: Πρόκειται για το ν. 4531/2018τη «Σύμβαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για  την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και 

της ενδοοικογενειακής βίας» (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) και το 

ν.4604/2019 την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και 

καταπολέμησης της έμφυλης βίας». 

 

Φίλες και φίλοι,  

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι: «Αν η καθεμιά και ο καθένας μας συμβάλλει με τις μέγιστες 

δυνάμεις, ατομικά και συλλογικά, υπέρ της κατάκτησης και της εφαρμογής της ουσιαστικής ισότητας 

των φύλων στην πράξη, είμαι βέβαιη ότι θα πλησιάζουμε όλο και εγγύτερα το πολυπόθητο ποσοστό του 

50/50, τόσο στη χώρα μας, όσο και γενικότερα στην Ευρώπη». 

Όμως καθοριστικό ρόλο και για την υπόθεση της έμφυλης ισότητας θα παίξει και το αποτέλεσμα 

των επικείμενων ευρωεκλογών. Αν δηλαδή θα έχουμε ενίσχυση των προοδευτικών και δημοκρατικών 

δυνάμεων που θα προωθήσουν τη δημοκρατία και τις αξίες της ισότητας των φύλων, λαμβάνοντας 

υπόψη τα σύγχρονα φεμινιστικά προτάγματα ή οπισθοχώρηση των δικαιωμάτων των γυναικών με την 

άνοδο των πιο βαθιά συντηρητικών δυνάμεων, που θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στην πιο σκοτεινή 

εποχή της ιστορίας μας και που δείγματα συμπεριφοράς τους απέναντι στα δικαιώματα των γυναικών 

έχουμε ήδη,  όλες και όλοι,  διαπιστώσει στις χώρες που σήμερα κυβερνούν. 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας,  


