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Παρουσίαση του Προγράμματος της Ελληνικής Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ε.Ε. στον τομέα Ισότητας των Φύλων

στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (FEMM)

από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων
κ. Βάσω Κόλλια

Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2014

Στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες του Νότου, βιώνουμε ακόμη και
σήμερα τις σφοδρές επιπτώσεις της δημοσιοοικονομικής κρίσης.
Ο κίνδυνος δεν έχει παρέλθει. Οι προβλέψεις της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Ευρωζώνη, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν τον περασμένο
Δεκέμβριο, περιγράφουν ένα μέλλον για την Ευρωζώνη διόλου εφησυχαστικό.
Τοποθετούν το βιοτικό επίπεδο στον ορίζοντα του 2023 σε επίπεδα μετά βίας
συγκρίσιμα με εκείνο των ΗΠΑ του 1960.
Αυτό είναι το πλαίσιο της δικής μας δράσης. Καλούμαστε να προωθήσουμε
την Ισότητα των Φύλων ενόσω μεγάλα τμήματα της κοινωνίας μας
υποφέρουν από την ανεργία, τη φτώχεια και την περιθωριοποίηση.
Μια εύλογη ερώτηση θα ήταν, πώς μπορεί κανείς να μιλήσει για την
ισότητα των φύλων όταν κάποιοι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας
αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης; Μήπως είναι μια πολυτέλεια για τις
κοινωνίες μας;
Πρέπει να αντισταθούμε στην «ευκολία» αυτής της συλλογιστικής. Όχι μόνον
γιατί αφορά τα δικαιώματα του μισού –και πλέον- πληθυσμού του πλανήτη.
Όχι μόνον γιατί η διασφάλιση της ισότητας είναι θέμα Δημοκρατίας. Αλλά γιατί
η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην παραγωγή γνώσης, αγαθών και
υπηρεσιών, αποτελεί μονόδρομο για την ευημερία των κοινωνιών μας.
Η κρίση μάς ώθησε να ξανακοιτάξουμε κάποια νούμερα, ήδη γνωστά σε
πολλούς, αλλά που περιέργως δεν είχαν καταφέρει να σπάσουν τη γυάλινη
οροφή του δημόσιου ενδιαφέροντος.
Η εξίσωση είναι απλή: Περισσότερες γυναίκες στην απασχόληση ισούται με
μεγαλύτερο κατά κεφαλή εισόδημα. Κατά τον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), από το 1995 έως σήμερα, το ήμισυ της
αύξησης του ρυθμού απασχόλησης στην Ευρώπη και το 1/4 της οικονομικής
ανάπτυξης οφείλονται στη μείωση του χάσματος μεταξύ ανδρικής και
γυναίκας απασχόλησης.
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Στην Ιαπωνία, η αύξηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό μετρίασε την
αναπτυξιακή στασιμότητα και προφύλαξε την οικονομία από βαθύτερη κρίση.
Στη Λατινική Αμερική, οι εργαζόμενες γυναίκες βοήθησαν να μειωθεί η
φτώχεια για οικογένειες με δύο γονείς, από το 40% στο 26%, το 2007.
Μπορούμε επίσης να διατυπώσουμε και αντιστρόφως το ζήτημα: η
ανισότητα των φύλων κοστίζει. Κοστίζει οικονομικά, κοινωνικά,
πολιτικά.
Για παράδειγμα, η ανισότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας έχει απτό
κόστος ευκαιρίας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπολογίζει ότι σε
παγκόσμιο επίπεδο εργάζεται μόλις το μισό ενεργό εργατικό δυναμικό γένους
θηλυκού. Αυτό συνεπάγεται χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη έως και κατά
27% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Ακόμη ένα παράδειγμα.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν οι γυναίκες της
Ευρώπης απασχολούνταν στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας εξίσου με τους
άνδρες, το Ευρωπαϊκό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν θα αυξανόταν ετησίως
κατά 9 δις ευρώ. Αυτό ισοδυναμεί με 1,3 φορές το ΑΕΠ μιας χώρας όπως η
Μάλτα.
Ακόμη, μικρό μερίδιο γυναικών στην απασχόληση, σημαίνει μειωμένη
οικονομική ανεξαρτησία, και περιορισμένη συμμετοχή στην κατανάλωση
αγαθών και υπηρεσιών. Η σημασία αυτής της παρατήρησης αναδεικνύεται αν
σκεφτούμε ότι οι γυναίκες σήμερα ελέγχουν περίπου 20 τρις δολάρια της
συνολικής καταναλωτικής δαπάνης παγκοσμίως. Και όμως, μεγάλο μέρος του
επιχειρηματικού κόσμου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ήμισυ του
πληθυσμού ως «εξειδικευμένο κοινό».
Κόστος χαμένων ευκαιριών ανακαλύπτουμε στα οικονομικά, πολιτικά και
επιστημονικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η
συμμετοχή των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων, συνδέεται με
αυξημένη κερδοφορία, μακροπρόθεσμη στοχοθεσία και μεγαλύτερες
επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους. Εταιρείες με διοικητικά συμβούλια που
αποτελούνται τουλάχιστον κατά το 1/3 από γυναίκες, δείχνουν κέρδη
αυξημένα κατά 42%. Στους δε μετόχους, φθάνουν μερίσματα αυξημένα κατά
53%. Παρόλα αυτά, μόνον ένα 11% των γυναικών συμμετέχει στα διοικητικά
συμβούλια των εταιριών, ενώ λιγότερο από το 3% διευθύνονται από γυναίκες.
Γνωρίζετε πολύ καλά τους αριθμούς που μας καταδεικνύουν τη χαμηλή
συμμετοχή γυναικών στα όργανα λήψης οικονομικών και πολιτικών
αποφάσεων, στα πεδία της γνώσης και της επιστήμης.
Αν υπάρχει κάποιο στοιχείο «πολυτέλειας» στην ισότητα των φύλων είναι η
αντιμετώπισή της ως «αξίας», πλην όμως ανεφάρμοστης στην πράξη. Δεν
μπορεί η ισότητα των φύλων να αντιμετωπίζεται «αφ’ υψηλού», μπροστά στο
τεράστιο κοινωνικό κόστος που επιφέρει το έλλειμμά της.

Παρά το κόστος της ανισότητας των φύλων, η κρίση έως τώρα δεν έχει
μετατραπεί σε ευκαιρία.
Ενώ ο γυναικείος πληθυσμός του Ευρωπαϊκού Νότου συνεχίζει να πλήττεται
δυσανάλογα από την ύφεση, διαπιστώνονται τάσεις οπισθοδρόμησης. Οι
γυναίκες πρωταγωνιστούν στην ανεργία, στις κατώτερες θέσεις της
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εργασιακής ιεραρχίας, στις πρόσκαιρες και επισφαλείς μορφές απασχόλησης.
Τα ποσοστά απασχόλησης και συμμετοχής των γυναικών στην αγορά
εργασίας παραμένουν σταθερά χαμηλότερα από εκείνα των ανδρών. Με
βάση τους δείκτες του 2012, όπως καταγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο
Αξιολόγησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το ποσοστό απασχόλησης για
τις γυναίκες ήταν μόνο 62,4%, ενώ για τους άνδρες ήταν 74,6%. Ιδιαίτερα
υψηλά παραμένουν τα ποσοστά των μακροχρόνια ανέργων γυναικών.
Και ενώ μέχρι το 2020, η Ευρώπη θα πρέπει να έχει επιτύχει ένα ποσοστό
απασχόλησης 75% για τον πληθυσμό 20-64 ετών, οι γυναίκες παραμένουν
εγκλωβισμένες σε ένα διευρυνόμενο «χάσμα δεξιοτήτων». Συνεχίζουν να
επιλέγουν «γυναικείες» σπουδές, με μειωμένες ευκαιρίες απασχόλησης. Την
ίδια στιγμή, αλλεπάλληλες μελέτες που προέρχονται και από την αγορά,
όπως ενδεικτικά αναφέρω της Manpower ή της McKinsey, υπογραμμίζουν ότι
πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να καλύψουν θέσεις σε ειδικεύσεις κρίσιμες
για την ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με τη μελέτη της McKinsey, η 1 στις 2
ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζει πρόβλημα λόγω της έλλειψης
δεξιοτήτων των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας. Ελλείψεις δεξιοτήτων
παρατηρούνται σε τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των
μαθηματικών. Όμως αυτοί ακριβώς είναι οι τομείς όπου οι γυναίκες υπο-
εκπροσωπούνται. Είναι ενδεικτικό ότι στις 1000 γυναίκες πτυχιούχους στην
Ευρώπη, μόνον 29 κατέχουν πτυχίο πληροφορικής, και μόνον 4 θα
απασχοληθούν τελικά στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας. Έτσι, στον κρίσιμο για την ανάπτυξη τομέα των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνίας, που προσφέρει εργασία σε 7 εκατομμύρια
ανθρώπους, οι γυναίκες συμμετέχουν μόνον κατά 30%.

Ποια είναι η στάση των κοινωνιών μας;
Παρά τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, παρά την υιοθέτηση
φαινομενικά σύγχρονων τρόπων ζωής, οι κοινωνίες μας συνεχίζουν να
λειτουργούν με βάση μια αναχρονιστική ιεράρχηση των φύλων. Μια
ιεράρχηση τόσο παλιά ίσως, όσο η ανθρώπινη ιστορία. Που έχει όμως φθάσει
πραγματικά στα όριά της. Που δημιουργεί αδιέξοδα και παθογένειες στις
κοινωνίες μας.
Η άνεργη γυναίκα φαίνεται και πάλι ως η καλύτερη υποψήφια για να
επωμιστεί εξ ολοκλήρου τη φροντίδα του σπιτιού, της ευρύτερης οικογένειας
και των μελών που χρήζουν ειδικής υποστήριξης. Αναθεωρείται μονομερώς
το κοινωνικό συμβόλαιο. Ζητάμε από τη γυναίκα την επιστροφή στη «φυσική»
για το φύλο της κατάσταση της μη αμειβόμενης και ηθικά μη αναγνωρισμένης
εργασίας. Αυτός ο «αναγκαστικός αλτρουισμός» καθηλώνει όμως τη γυναίκα
σε έναν ρόλο χωρίς προοπτική. Γιατί, ποιο μπορεί να είναι το μέλλον μιας
γυναίκας που δεν συμμετέχει στην κοινωνία της γνώσης; Πώς θα επιβιώσει
όταν ο επιστημονικός και τεχνολογικός αλφαβητισμός αποτελούν αυτονόητη
προϋπόθεση για να λειτουργήσει ως πολίτης, ως γονέας, ως ασθενής, ως
ψηφοφόρος, ως κοινωνικό ον;
Υπάρχει όμως άλλος ένας λόγος για να προωθήσουμε άμεσα τις πολιτικές
ισότητας των φύλων.
Όταν η ανισότητα των φύλων συνοδεύεται από τη φτώχεια και την
απομόνωση, τότε το μείγμα είναι «εκρηκτικό».
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Απειλείται η κοινωνική ειρήνη, διαρρηγνύεται η κοινωνική συνοχή. Έχουμε
ακόμη πιο έντονα φαινόμενα ακραίων πράξεων βίας ενάντια σε γυναίκες.
Εμπορίας γυναικών.
Κακοποίησης, ψυχολογικής και σωματικής βίας, ενδοοικογενειακής και μη.
Έχουμε έξαρση σε φαινόμενα πολλαπλών διακρίσεων, δηλαδή ρατσιστική βία
κατά γυναικών ή και κοινωνικό στιγματισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Με το πρόγραμμα δράσης της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
στον τομέα της Ισότητας των Φύλων επιδιώκουμε να ανταποκριθούμε στις
προκλήσεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομικής συγκυρίας.
Επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην αναπτυξιακή στοχοθεσία του στρατηγικού
κειμένου «Ευρώπη 2020». Να προχωρήσουμε ακόμη ένα βήμα προς την
ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας.
Το πρόγραμμα δράσεών μας εμπλουτίστηκε με προτεραιότητες που προήλθαν
από την Κοινωνία των Πολιτών, ύστερα από σχετικό διάλογο με γυναικείες
οργανώσεις που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του 2013.

Συνεργασία και συντονισμός ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμικών
οργάνων
Κατ’ αρχάς, θεωρούμε σημαντική υποχρέωσή μας την ενημέρωση και το
συντονισμό ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμικών οργάνων με αρμοδιότητα στην
Ισότητα των Φύλων. Έχουμε προγραμματίσει για τον επόμενο μήνα την
ενημέρωση των Επιτροπών του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις πολιτικές
ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων/EIGE.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνουμε στις 6 και 7 Φεβρουαρίου
συνάντηση στην Αθήνα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και
δράσεις (High Level Group on gender mainstreaming). Στη συνάντηση
συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατικών φορέων ισότητας των φύλων από τις
28 χώρες της ΕΕ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία του
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων/EIGE.

Γυναίκες, απασχόληση και ανάπτυξη
Στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας, αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε ως
κεντρικό άξονα του προγράμματος δράσης μας το θέμα «Γυναίκες και
Οικονομία». Επιδιώκουμε να αναδείξουμε τομείς πολιτικής που συμβάλλουν
στη θωράκιση γυναικών της Ευρώπης ενάντια στη φτώχεια και στον
κοινωνικό αποκλεισμό. Γιατί είναι σαφές πλέον ότι η οικονομική κρίση έχει και
«γυναικείο πρόσωπο», ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου.
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Στο επίκεντρο των πολιτικών πρωτοβουλιών μας έχουμε θέσει την προώθηση
των οικονομικών δικαιωμάτων και της ανεξαρτησίας των γυναικών, την ισότιμη
πρόσβαση στην απασχόληση και την επίτευξη κατάλληλων εργασιακών
συνθηκών.
Στο ίδιο, επίκαιρο θέμα «Γυναίκα και Οικονομία» επιλέξαμε να επικεντρωθεί η
αποτίμηση της προόδου από την εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του
Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου. Τη μεγάλη εικόνα στον τομέα της
απασχόλησης των γυναικών στα κράτη-μέλη θα μας δώσει η μελέτη που
εκπόνησε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE). Η
μελέτη, θα παρουσιαστεί σε ανοικτή εκδήλωση στην Αθήνα, 6 και 7
Φεβρουαρίου 2014.
Επίσης, σκοπεύουμε να εισαγάγουμε μια νέα δυναμική που θα φέρνει πιο
κοντά τις γυναίκες στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και στην
ψηφιακή οικονομία. Θέλουμε να στρέψουμε το γυναικείο ταλέντο, που σήμερα
μένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο, στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών.
Γιατί όπως αποδεικνύουν διαδοχικές μελέτες, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν
σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης ακόμη και στην εποχή τής κρίσης. Παρά τα
υψηλά επίπεδα ανεργίας και ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους και τις γυναίκες,
καταγράφεται ένα έλλειμμα δεξιοτήτων νέων τεχνολογιών, που αντιστοιχεί σε
500.000 κενές θέσεις εργασίας μέχρι και το 2015. Αυτό συμπεραίνει πρόσφατη
μελέτη που ολοκληρώθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στην Ελλάδα, ήδη αναπτύσσουμε μια ευρεία πολυμετοχική σύμπραξη
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τίτλο «Ψηφιακή Συμμαχία για τη γυναικεία
απασχόληση βασισμένη στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας». Η
Ψηφιακή Συμμαχία ακολουθεί το πρότυπο της δράσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής “Grand Coalition for Digital Jobs”.
Δημιουργήθηκε ένα ισχυρό εταιρικό σχήμα 15 φορέων από το χώρο της
απασχόλησης και της πληροφορικής, που περιλαμβάνει τους ακόλουθους:
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού, Οργανισμός Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων, Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών / Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων
Αποφάσεων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής &
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), Cisco Systems Hellas, Google, Manpower
Group Greece, Microsoft Hellas, Oracle Hellas, Τομέας Γυναικών Μάνατζερ και
Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) / Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).
Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει και η Ομάδα «Ευρώπη» (Team Europe) της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με στόχο την
υποστήριξη, την προώθηση και την διάχυση της πρωτοβουλίας αυτής.
Στη βάση πρωτόκολλου συνεργασίας και με κοινό σχεδιασμό, οι φορείς θα
συνεργαστούν για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων. Επιτυγχάνουμε
συνέργειες, αξιοποιούμε διαθέσιμους πόρους και τεχνογνωσία λαμβάνοντας
υπόψη καλές διεθνείς πρακτικές. Το πρόγραμμα της συνεργασίας περιλαμβάνει
δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, απασχόλησης και
επιχειρηματικότητας γυναικών και νέων, καθώς και δράσεις καταπολέμησης
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του κοινωνικού αποκλεισμού με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή
οικονομία.
Την εμπειρία της ελληνικής Ψηφιακής Συμμαχίας θα επιδιώξουμε να
μοιραστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να καλέσουμε σε συντονισμένες
δράσεις υπέρ της διάδοσης των νέων τεχνολογιών στο γυναικείο πληθυσμό. Με
το σκεπτικό αυτό, στις 4 Απριλίου διοργανώνουμε ευρωπαϊκό συνέδριο με θέμα
«Γυναίκες και Ψηφιακή Απασχόληση», σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο
για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία/ECWT.
Μία ακόμη δράση προγραμματίζεται για την ενίσχυση της γυναικείας
απασχόλησης και ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις 27 και 28
Φεβρουαρίου, διοργανώνεται στην Αθήνα συνάντηση διαβούλευσης από το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων/EIGE, με θέμα την
ανταλλαγή καλών πρακτικών για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.
Όμως, ισότιμη γυναικεία συμμετοχή στην ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τη
συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Έτσι, με
μεγάλη χαρά στηρίζουμε τη διοργάνωση ευρωπαϊκού συνεδρίου με θέμα την
εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στις 29 Απριλίου στην
Αθήνα. Η εκδήλωση υλοποιείται από τη Συνομοσπονδία Οργανώσεων για την
Οικογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COFACE).

Θεμελιώδη δικαιώματα – Βία κατά γυναικών
Ειδική μέριμνα λαμβάνεται στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας για πολιτικές
που διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών και ιδιαίτερα για την
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που
εμφανίζει έξαρση, ιδιαίτερα στη φάση της οικονομικής κρίσης και μας
απασχολεί έντονα και σε εθνικό επίπεδο.
Στην Ελλάδα το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών δεν είχε αναδειχθεί
επαρκώς. Ξεκινήσαμε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ένα
πρόγραμμα ανάπτυξης εξειδικευμένων δομών και υπηρεσιών για την
αντιμετώπιση της γυναικείας κακοποίησης, σε όλη τη χώρα.
Παράλληλα, υλοποιούμε διαρκή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
της κοινής γνώμης με εκδηλώσεις και ειδικές δράσεις. Ένας από τους
κεντρικούς στόχους μας είναι να αναδείξουμε ότι η γυναικεία κακοποίηση εντός
ή εκτός του πλαισίου της οικογένειας, δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση. Αντίθετα,
αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, με επιπτώσεις για ολόκληρη την
κοινωνία, άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Ενημερώνουμε τις γυναίκες για το πανελλαδικό δίκτυο των 40 συμβουλευτικών
κέντρων και 21 ξενώνων φιλοξενίας που έχουν τεθεί σχεδόν στο σύνολό τους
σε λειτουργία. Ενημερώνουμε για την 24ωρη τηλεφωνική Γραμμή SOS που
προσφέρει ενημέρωση και τηλεφωνική συμβουλευτική σε γυναίκες –θύματα
όλων των μορφών βίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η γραμμή
λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο. Η γραμμή έχει δεχθεί μέχρι
σήμερα πάνω από 11.000 κλήσεις.
Επιχειρούμε με τις δράσεις μας να σπάσουμε τη σιωπή που περιβάλλει το
πρόβλημα και να αμβλύνουμε το φόβο που εμποδίζει τις γυναίκες να
αναζητήσουν βοήθεια. Το σύνθημά μας είναι «Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι
μόνη».
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Αναγνωρίζοντας την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος, η ελληνική
Προεδρία και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (FRA) διοργανώνουν ειδικό θεματικό συνέδριο Υψηλού Επιπέδου. Στο
συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαρτίου στις Βρυξέλες, θα
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης που εκπόνησε ο
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βία
κατά των Γυναικών.
Θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι στο συγκεκριμένο τομέα υπάρχει ήδη μια πολύ
καλή συνεργασία με την ιταλική κυβέρνηση. Μια συνεργασία που θα συνεχιστεί
όταν η Ιταλία λάβει από την Ελλάδα τη σκυτάλη της Προεδρίας, διασφαλίζοντας
τη συνεπή συνέχιση των πολιτικών για την πρόληψη και την εξάλειψη της βίας.

Νομοθετικό έργο
Θεωρούμε όμως ότι οι πρωτοβουλίες για την προώθηση της Ισότητας των
Φύλων θα πρέπει να ενισχύονται από ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. Για
το λόγο αυτό, στη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας προωθούμε την ένταξη
θεμάτων ισότητας των φύλων στα κατά περίπτωση αρμόδια Συμβούλια
Υπουργών.
Ένα θέμα που θα μας απασχολήσει αφορά την ισότιμη συμμετοχή των
γυναικών στα οικονομικά κέντρα αποφάσεων. Στις συνεδριάσεις του
Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EPSCO),
θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί η Έκθεση Προόδου σχετικά με την Πρόταση
Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ισόρροπη
συμμετοχή των δύο φύλων στα μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών
Συμβουλίων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών.
Ως Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, έχουμε ταχθεί με σαφή τρόπο
υπέρ κάθε μέτρου που προωθεί την ουσιαστική ισότητα των φύλων, μέσω της
αλλαγής νοοτροπίας, πρακτικών και της νομοθεσίας εφόσον απαιτείται. Με
δεδομένο ότι πρόκειται για ένα θέμα με διαθεματικό χαρακτήρα, στην Ελλάδα
αναλάβαμε πρωτοβουλία για τη βέλτιστη δυνατή διαχείρισή του, με τη
συμμετοχή συναρμόδιων υπουργείων και λοιπών φορέων.
Στο πλαίσιο εργασιών του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Ιούνιο, θα παρουσιαστεί το Σχέδιο
Συμπερασμάτων που εκπονείται από την Ελληνική Προεδρία με θέμα
«Γυναίκες και Οικονομία». Το Σχέδιο Συμπερασμάτων θα βασίζεται στα
αποτελέσματα της σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων/EIGE. Αναμένεται η υιοθέτηση από το
Συμβούλιο του σχετικού σχεδίου Συμπερασμάτων.
Ακόμη, για το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών αναμένεται η υιοθέτηση
Συμπερασμάτων από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Νέα Γενιά
Από την προσπάθεια διάχυσης της αρχής της Ισότητας των Φύλων σε όλη την
κοινωνία, δεν μπορεί να απουσιάζει η νέα γενιά.
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Έτσι, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συμμετέχει μαζί με το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων/EIGE στην πανευρωπαϊκή
εκδήλωση για τη Νεολαία, Youth Event, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
«Θεσσαλονίκη - Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014». Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί 10 έως 13 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.
Ευχόμαστε να μπορέσουμε να αγγίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους
με τα μηνύματά μας. Να αναδείξουμε τις «παγίδες» του σεξισμού που κρύβει το
διαδίκτυο, τα αρνητικά έμφυλα στερεότυπα που αναπαράγουμε μέσα από το
λόγο και την εικόνα. Να πάρουμε με το μέρος μας νέους άνδρες, στον αγώνα
για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.  Όσο υπάρχει ακόμη χρόνος.
Πριν το παιχνίδι της «αντιπαλότητας» των φύλων που ξεκινάει από το σχολικό
προαύλιο, παγιωθεί σε στάσεις και πράξεις στην ενήλικη ζωή.
Στο σημείο αυτό θα ήταν μεγάλη παράλειψη από την πλευρά μου να μην
σταθώ στην πολύτιμη συμβολή των ευρωπαϊκών οργάνων, σε ό,τι αφορά στη
διαμόρφωση και υλοποίηση του προγράμματος της ελληνικής Προεδρίας στον
τομέα ισότητας των φύλων.
Για το λόγο αυτό, ευχαριστώ θερμά τη Μονάδα Ισότητας των Φύλων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων/EIGE και τον Οργανισμό
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων/FRA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμβολική τους
ήταν ουσιαστική και καθοριστική.
Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εταίρους μας στην τριαδική Προεδρία
που ολοκληρώνεται αυτό το εξάμηνο, τους ομολόγους μου από την Ιρλανδία
και τη Λιθουανία για τη συνεργασία και σύμπνοια που επέδειξαν.

Κυρίες και κύριοι,
Θα ήθελα να σταθώ σε ένα ακόμη σημείο.
Η τελευταία πενταετία της οικονομικής κρίσης ήταν σκληρή για την Ευρώπη.
Ήταν ένα τεστ αντοχής που επιχειρήσαμε να περάσουμε, χωρίς μεγάλα
ρίσκα. Με συντηρητικές αποφάσεις. Με επιφυλακτικότητα. Χωρίς τελικά να
πείσουμε κανέναν, και κυρίως τους εαυτούς μας, ότι η Ευρώπη έχει την
πρόθεση να μείνει ενωμένη διαχρονικά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται σήμερα πολυδιασπασμένη, διχασμένη όσο
ποτέ άλλοτε. Έχουν έλθει στην επιφάνεια όλα τα προβλήματα που
δημιούργησαν οι αποφάσεις που δεν πήραμε.  Λείπει μια ισχυρή, ακλόνητη
βάση για μια Ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αντίθετα, κυριαρχεί ανεξέλεγκτη η
«ιδεολογία του χρήματος», ένας στυγνός και κυνικός χρηματοοικονομικός
ανταγωνισμός.
Η Ευρώπη αδυνατεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ρυθμιστή, να
εξομαλύνει τις εντάσεις. Τίθεται σε αμφισβήτηση το πνεύμα στο οποίο
βασίστηκε η ευρωπαϊκή ιδέα. Η απρόσκοπτη κυκλοφορία προσώπων,
αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων για κάποιους σήμερα θεωρείται «απειλή».
Η αδράνεια κινδυνεύει να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβαθμιστεί
σε χώρο ελευθέρων συναλλαγών, υπακούοντας σε εθνοκεντρικές πολιτικές.
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Πού βρίσκεται η αντίληψη του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος, όταν κάποιοι
νιώθουν «φιλάνθρωποι» και κάποιοι αισθάνονται ότι «ελεούνται»;
Ο πολίτης αισθάνεται εγκατάλειψη, απογοήτευση για μια Ευρώπη που δεν
καταφέρνει να λύσει προβλήματα, να προσφέρει δουλειές και σταθερότητα.
Να αποτελέσει μια ισχυρή ελπίδα απέναντι στις προκλήσεις της
παγκοσμιοποίησης.
Όμως δεν είναι αυτό που οραματίστηκαν οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκείνο ήταν όραμα ειρήνης, σταθερότητας, ευημερίας και δημοκρατικών
αξιών. Βασιζόταν στην πολιτική ένωση και εκφραζόταν με όρους ενός
ιδεαλισμού, που μπορούσε να συνεγείρει τους λαούς.
Για πραγματική αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη της Ευρώπης μιλούσε ο
Robert Schuman στην ιστορική Διακήρυξή του, στις 9 Μαΐου 1950. Μια
αλληλεγγύη που θα αναπτυσσόταν μέσα από απτά επιτεύγματα της
Ευρώπης.
Ο Κόνραντ Αντενάουερ, οραματιζόταν μια πολιτική που θα βασίζεται στην
εμπιστοσύνη.
Ο ντε Γκάσπερι ήδη από το 1951 είχε δει τον κίνδυνο: «Αν περιοριστούμε στη
δημιουργία κοινών διοικήσεων χωρίς μια ανώτερη κεντρική αρχή που θα
συγκεντρώνει, θα διαμορφώνει και θα προάγει σε ένα ανώτερο επίπεδο τις
εθνικές επιδιώξεις, υπάρχει κίνδυνος τα ευρωπαϊκά όργανα να μην έχουν
πλέον καμία ουσιαστική αξία ή όραμα σε σύγκριση με τον δυναμισμό των
διαφόρων κρατών. Θα μπορούσαν ακόμη να φθάσουν στο σημείο να
θεωρούνται ως περιττοί και δεσμευτικοί θεσμοί, όπως συνέβαινε και την
περίοδο της παρακμής της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας».
Εξήντα χρόνια μετά, τα λόγια αυτά ακούγονται προφητικά, όταν η Ευρώπη
φαίνεται ήδη να έχει χάσει τον δρόμο της. Όταν κινδυνεύει να καταλήξει κάτι
λιγότερο από το άθροισμα των μερών της. Να μετατραπεί σε ένα ενδιαφέρον,
αλλά «αποτυχημένο πείραμα» ενοποίησης της γηραιάς ηπείρου. Γιατί η
Ευρώπη μπορεί να είναι ισχυρή μόνο μέσα από την ενότητά της.
Στις εκλογές του Μαΐου δεν θα κριθεί μόνον η δύναμη και η δημοφιλία
του κάθε κόμματος. Θα κριθεί το μέλλον της Ευρώπης.
Άραγε ο πολίτης που θα προσέλθει στις κάλπες των Ευρωεκλογών έχει
μπροστά του σαφείς και ορατές επιλογές για το μέλλον της Ευρώπης; Ή,
ακόμη και για το παρόν της; Πόσο ξεκάθαρη αισθάνεται την «ευρωπαϊκή» του
ταυτότητα; Υπάρχει κάτι που συνεχίζει πραγματικά να μας ενώνει, παρά τις
αντιπαραθέσεις, παρά τις πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές;
Έχω την αίσθηση ότι αυτά τα ερωτήματα ακόμη και σήμερα δεν έχουν
απαντηθεί. Γιατί αν είχαν απαντηθεί, θα είχαμε αποφασίσει αντίστοιχα τι «Δεν
Είναι» Ευρώπη.
Συχνά στρέφω το βλέμμα γύρω μου και διερωτώμαι αν μοιράζομαι με το
διπλανό ή τη διπλανή μου την ίδια αντίληψη, τις ίδιες προσδοκίες, τις ίδιες
αξίες μιας «κοινής Ευρώπης». Αν μοιραζόμαστε μια κοινή «ευρωπαϊκή»
συνείδηση. Αν πράγματι μας συνδέουν κοινές ιστορικές αναφορές, για
παράδειγμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, στο μοντέλο της αθηναϊκής
δημοκρατίας, στη ρωμαϊκή λατινική χριστιανοσύνη, στο ορθόδοξο Βυζάντιο,
στη νομική κληρονομιά του Καρλομάγνου, στους πρώτους κοινούς,
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οικονομικούς χώρους του Μεσαίωνα. Άραγε αισθανόμαστε όλοι «δικό μας» το
Διαφωτισμό και το κοσμικό, απελευθερωτικό του πνεύμα; Τη Γαλλική
Επανάσταση, τον ευρωπαϊκό ανθρωπισμό, την πίστη στη γνώση και στα
θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου;
Μία νέα Ευρώπη, μια ήπειρος των πολιτισμών και των πολιτών μπορεί
και πρέπει να γίνει πραγματικότητα.
Το όραμα για μια νέα Ευρώπη βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής
χρειάζεται πολιτικές συνειδητής αλληλεγγύης: ανάμεσα στα κράτη-μέλη, σε
βορρά και νότο, κέντρο και περιφέρεια, ανάμεσα σε διαφορετικές γενεές, αλλά
και ανάμεσα στα δύο φύλα.
Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε στη δημιουργία μιας «κοινής
Ευρώπης».
Η κρίση έχει ήδη προσφέρει αντι-ευρωπαϊκά επιχειρήματα σε ποικίλες
φυγόκεντρες δυνάμεις. Ο ευρωσκεπτικισμός κερδίζει έδαφος. Μέσα σε ένα
περιβάλλον αμφισβήτησης και κριτικής, αναδεικνύονται και κάποιες άλλες
φωνές, ακραίες. Κερδίζουν έδαφος μορφώματα και δυναμικές μιας φοβικής
εσωστρέφειας και μισαλλοδοξίας. Η νεκρανάσταση του φασισμού και του
ναζισμού πυροδοτεί νέες κοινωνικές εντάσεις. Παρασύρει τμήματα της
κοινωνίας που σήμερα βιώνουν την απογοήτευση ή και την απόγνωση.
Κινδυνεύουμε να γίνουμε μάρτυρες μιας σταδιακής κατάλυσης των
ευρωπαϊκών αξιών.
Στην προσπάθεια αυτή για μια ενωμένη ήπειρο των πολιτών, η Ευρώπη
χρειάζεται το 100% του δυναμικού της.
Οι δημιουργικές δυνάμεις της γυναίκας μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά
στην έξοδό μας από την Κρίση. Μια κρίση που δεν είναι μόνον οικονομική,
αλλά είναι παράλληλα κρίση αξιών και αρχών. Κρίση κοινωνική και
πολιτισμική. Κρίση ηθική.
Στην Ελλάδα υλοποιούμε μια μεγάλη εκστρατεία για την ισόρροπη συμμετοχή
υποψηφίων και των δύο φύλων στα κέντρα αποφάσεων, σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιδιώκουμε θερμότερη συμμετοχή ανδρών και
γυναικών στις ερχόμενες Ευρωεκλογές. Τους ζητούμε να επιλέξουν
περισσότερες γυναίκες σε μια περίοδο κρίσιμη για τη χώρα μας αλλά και για
την τύχη ολόκληρης της Ευρώπης.
Εύχομαι το 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποκτήσει περισσότερες
γυναίκες. Γιατί έχει αποδείξει ότι είναι εκείνος ο θεσμός που λειτουργεί ως
θεματοφύλακας σημαντικών αξιών. Αξιών πάνω στις οποίες μπορεί να
οικοδομηθεί μια Ευρώπη των πολιτών.

Φίλες και φίλοι,
Το να ελπίζεις σε δύσκολους καιρούς δεν είναι ανόητα ρομαντικό. Είναι
βασισμένο στο γεγονός ότι η ανθρώπινη ιστορία δεν είναι μόνον μια ιστορία
σκληρότητας. Είναι ταυτόχρονα μια ιστορία συμπόνοιας, θυσίας, θάρρους,
καλοσύνης και αλληλεγγύης.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


