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«Η φετινή θεματική του ΟΗΕ για την Ημέρα της Γυναί-κας «Ισότητα των φύλων
σήμερα για ένα αειφόρο αύριο
»
μας υπενθυμίζει με τον πλέον εμφατικό τρόπο...

ότι τα γυναικεία κινήματα ποτέ δεν υπήρξαν εσωστρεφή και περιχαρακωμένα,
αλλά αντίθετα, εξαιτίας της ιδιοσυστασίας τους αγκάλιαζαν και διαχέονταν
αυθόρμητα σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. Η ισότητα των φύλων σε κάθε πεδίο
δεν είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες αλλά ολόκληρη την κοινωνία
και τη μελλοντική της εξέλιξη. Η ελλιπής ανάπτυξη της ισότητας των φύλων
περιορίζει τις δυνατότητες για αειφόρο ανάπτυξη ολόκληρης της κοινωνίας,
δεδομένων μάλιστα των πολλαπλών ρόλων που συνεχίζει να έχει η γυναίκα στην
εργασία και την οικογένεια.

Η δήλωση του ΟΗΕ για φετινή Ημέρας της Γυναίκας διευκρινίζει την θεματική της
ως εξής: «Η προώθηση της ισότητας των φύλων στην συνάφεια της κλιματικής
κρίσης και της μείωσης κινδύνων καταστροφών είναι μία από τις σημαντικότερες
πλανητικές προκλήσεις του 21ου αι.». Οι γυναίκες συνεχίζουν να αποτελούν σε
παγκόσμια κλίμακα την πλειοψηφία του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το
όριο της φτώχειας και αυτός είναι ένας από τους λόγους, αλλά όχι ο μόνος, που
παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Η πρόοδος στην προώθηση της ισότητας στον εργασιακό χώρο τόσο παγκοσμίως
όσο και στην Ελλάδα είναι αναμφίβολα ουσιαστική. Η θέση της γυναίκας έχει
βελτιωθεί ριζικά ακόμη και σε σύγκριση με πολύ πρόσφατες δεκαετίες. Μένουν
όμως πολλά να γίνουν ακόμη. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την
Ισότητα των Φύλων η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση στον Δείκτη
Ισότητας Φύλων με μόλις 51.2 μονάδες έναντι 66.9 του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου.

Αυτή, όμως, η κατάταξη δεν θα πρέπει να υποβαθμίζει την σημασία της προόδου

1/2

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Δήλωση της Βουλευτή Τρικάλων της Ν. Δ. Κατερίνας Παπακώστα

που έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα. Η Equileap είναι μία από τις εγκυρότερες
εταιρείες έρευνας σε θέματα γυναικών και ισότητας. Σε αναφορά της για
λογαριασμό του Προγράμματος Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει ότι, αν και η βαθμολογία της Ελλάδας σε θέματα
ισότητας στον εργασιακό χώρο βρίσκεται 9 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον
μέσο όρο της ΕΕ, η Ελλάδα βρίσκεται 4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον
Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο στη στελέχωση ανώτερων διοικητικών θέσεων από
γυναίκες, κάτι που αφήνει ευρύτατα περιθώρια αισιοδοξίας. Εγείρεται, ωστόσο, το
ερώτημα, και από αυτή την πλευρά, αν είναι τελικά δυνατή η συνολική και
αειφόρος κοινωνική ανάπτυξη. Η απάντηση μοιάζει αρνητική.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για αδιάκοπη επέκταση της ισότητας σε κάθε τομέα του
κοινωνικού βίου. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας κατευθύνονται στις γυναίκες που
έχουν εκτοπισθεί ως αποτέλεσμα των πολεμικών συρράξεων σε πλήθος χωρών
στον πλανήτη, αλλά ιδίως στην Ουκρανία. Η μέριμνα για την ισότητα των δύο
φύλων σε όλα τα επίπεδα είναι έμπρακτη μέριμνα για το κοινωνικό σύνολο σε
εθνική και πανανθρώπινη κλίμακα.»
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