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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2011
(2011/2244(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν 
στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες καθώς 
και τα έγγραφα που προήλθαν από αυτή και εγκρίθηκαν κατά τις ειδικές συνόδους των 
Ηνωμένων Εθνών, Πεκίνο+5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010),

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ισότητα των φύλων (2011-2020) που 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο 20111,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο 
«Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών: Χάρτης για τα 
δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο 
«Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» 
(SEC(2010)0193),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο 
«Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» 
(CΟΜ(2010)0491),

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για τα θύματα, που περιλαμβάνεται στη με 
ημερομηνία 18  Μαΐου 2011 ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM (2011)274), «Πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων 
προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων» (COM(2011)0275) καθώς και την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων 
προστασίας σε αστικές υποθέσεις (COM(2011)0276),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

                                               
1 Παράρτημα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο 
«Υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας για 
παιδιά προσχολικής ηλικίας» (CΟΜ(2008)0638),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – έτος  20091 και της 8ης 
Φεβρουαρίου σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση – έτος 20102

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις γυναίκες και τη 
διοίκηση των επιχειρήσεων 3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες 
και τα σχέδια για ένα νέο πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της 
βίας εις βάρος των γυναικών4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το πρόσωπο της 
γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατοχυρώνεται με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ίδια η Ένωση έχει ειδικό καθήκον να 
ενσωματώνει την ισότητα των φύλων σε όλες της τις δραστηριότητες·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε καιρούς οικονομικής κρίσης η ενίσχυση της θέσης των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και η οικονομική ανεξαρτησία τους δεν αποτελεί μόνον
ηθική επιταγή αλλά, επίσης, οικονομική ανάγκη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έπληξε μεν αρχικά την απασχόληση των 
ανδρών αλλά οι περικοπές στις κρατικές δαπάνες αναμένεται να έχουν δυσανάλογο 
αντίκτυπο στην απασχόληση των γυναικών, καθώς οι γυναίκες που εργάζονται στον 
δημόσιο τομέα είναι πολύ περισσότερες από τους άνδρες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιονομικές περικοπές στις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η
φροντίδα των παιδιών, θα εμποδίσουν περαιτέρω τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στα κεφάλαια έχει περιορισθεί σημαντικά λόγω της 
                                               
1 P7_TA(2010)0021.
2 P7_TA(2011)0085.
3 P7_TA(2011)0330.
4 P7_TA(2011)0127.
5  P7_TA(2010)0086.
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τραπεζικής κρίσης, το πρόβλημα ενδεχομένως θα πλήξει δυσανάλογα τις γυναίκες 
επιχειρηματίες, δεδομένου ότι οι γυναίκες ολοένα περισσότερο αυτοαπασχολούνται, 
προκειμένου να συνδυάζουν καλύτερα την εργασία με την οικογενειακή ζωή·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη της ισότητας των φύλων 
είναι απελπιστικά αργή, ιδίως όσον αφορά την οικονομική ισότητα· δεδομένου ότι οι 
πολιτικοί ηγέτες πρέπει να πράξουν πολλά περισσότερα από το να δίνουν επιπόλαιες 
υποσχέσεις και να καταστήσουν την ισότητα προτεραιότητα των οικονομικών 
στρατηγικών τους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσον όρο τα τρία στα δέκα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αποτελούνται από ένα μόνο άτομο1, η πλειοψηφία των οποίων αποτελείται από 
γυναίκες που ζουν μόνες τους, και το ποσοστό αυτό αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτές οι οικιακές μονάδες είναι πιο ευάλωτες και κινδυνεύουν περισσότερο από φτώχεια, 
κυρίως δε σε καιρούς οικονομικών αντιξοοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μονομελείς 
οικιακές μονάδες στα περισσότερα κράτη μέλη υφίστανται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση, 
τόσο απόλυτα όσο και σχετικά, όσον αφορά τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση, τη 
στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλιση και τις συντάξεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι κρατικές πολιτικές δεν θα έπρεπε να τιμωρούν τα άτομα που – από επιλογή 
τους ή χωρίς να το θέλουν – ζουν μόνα.

Οικονομική ισότητα και ανεξαρτησία

1. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι σχετικά με τον γάμο και τα διαζύγια 
δεν αποτελούν άμεσα ή έμμεσα οικονομική «παγίδα» για τους συζύγους, τις γυναίκες 
ιδιαίτερα, και να εξασφαλίσουν ότι τα νεαρά ζευγάρια θα έχουν πλήρη επίγνωση και 
ενημέρωση των νομικών και δημοσιονομικών προεκτάσεων του γάμου και του διαζυγίου·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν προτάσεις για την αμοιβαία 
αναγνώριση των αστικών ενώσεων και των οικογενειών με συζύγους του αυτού φύλου 
στην Ευρώπη μεταξύ χωρών οι οποίες ήδη έχουν σχετική νομοθεσία, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όσον αφορά την εργασία, την φορολόγηση και την 
κοινωνική ασφάλιση, την προστασία των εισοδημάτων των οικογενειών και των παιδιών·

Ίση πληρωμή για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας

3. σημειώνει ότι, παρά τις αναρίθμητες εκστρατείες, στόχους και μέτρα κατά τα τελευταία 
έτη, το χάσμα πληρωμών λόγω φύλου παραμένει επίμονα ευρύ, οι γυναίκες σε 
πανενωσιακό επίπεδο κερδίζουν 17.5% λιγότερο του μέσου όρου από ό,τι οι άνδρες και, 
κατά τα τελευταία έτη, η μείωση του χάσματος πληρωμών λόγω φύλου δεν μειώθηκε 
παρά περιθωριακά·

4. ανησυχεί ότι η οικονομική κρίση και οι δημοσιονομικές περικοπές θα εντείνουν το 
πρόβλημα, καθώς οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα, και καλεί τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους να καταστρώσουν σχέδιο δράσης 

                                               
1 Eurostat Population Census, and Schulz E. (2007) ‘Household patterns’, Ερευνητικό σημείωμα που 
εκπονήθηκε από το δημογραφικό δίκτυο του Παρατηρητηρίου της Κοινωνικής Κατάστασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, DIW Βερολίνο, Γερμανία.
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και συγκεκριμένους, φιλόδοξους στόχους·

Ισότητα στη λήψη αποφάσεων

5. εκτιμά ότι το να μετατραπούν τα περισσότερα γυναικεία ταλέντα της Ευρώπης σε 
εργατικό δυναμικό δεν είναι καλό μόνο για τις επιχειρήσεις – θα ωφελήσει επίσης την 
οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της: οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 60% των 
αποφοίτων πανεπιστημίων, αλλά εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στις θέσεις 
λήψης οικονομικών αποφάσεων·

6. υπενθυμίζει ότι, εντός της ΕΕ, μόνο το 12% κατά μέσον όρο των ανωτέρων στελεχών των 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι γυναίκες και μόνο το 3% των διευθυντών είναι 
γυναίκες1·

7. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει, το ταχύτερο δυνατό, εκτενή επίκαιρα στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών σε όλους τους τύπους εταιρειών στην ΕΕ και 
σχετικά με τα υποχρεωτικά και τα μη υποχρεωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί στον 
επιχειρησιακό τομέα καθώς και αυτά που ενέκριναν πρόσφατα τα κράτη μέλη για την 
αύξηση της εκπροσώπησης αυτής, παρακολούθηση της επιχείρησης αυτής και, εάν 
θεωρηθεί ότι τα μέτρα που έχουν λάβει επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη είναι κατάλληλα, 
να προτείνει έως το 2012 νομοθεσία που θα περιλαμβάνει ποσοστώσεις, για την αύξηση 
της εκπροσώπησης των γυναικών σε επιτροπές διοίκησης επιχειρήσεων, στο 30% έως το 
2015 και στο 40% έως το 2020, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ευθύνες των κρατών 
μελών και τις οικονομικές, διαρθρωτικές (για παράδειγμα, σε σχέση με το μέγεθος των 
επιχειρήσεων) νομικές και περιφερειακές τους ιδιαιτερότητες·

8. παραπέμπει στα επιτυχημένα παραδείγματα της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, 
της Ιταλίας και της Γαλλίας·

9. τονίζει ότι η χρήση εκλογικών ποσοστώσεων είχε θετικά αποτελέσματα στην 
εκπροσώπηση των γυναικών·

Αξιοπρέπεια, ακεραιότητα και εξάλειψη της βίας που συνδέεται με το φύλο

10. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της 
βίας που βασίζεται στο φύλο την ομοφοβική και τρανσφοβική βία και παρενόχληση·

11. τονίζει ότι η οικογενειακή βία έχει πολλούς νεκρούς κάθε χρόνο σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως πρέπει να αντιμετωπισθεί περισσότερο ως ζήτημα 
δημόσιας ασφάλειας παρά ως ιδιωτικό, οικογενειακό ζήτημα·

12. σημειώνει στο πλαίσιο αυτό την πρωτοβουλία της ΕΕ «Δέσμη μέτρων για τα θύματα»· 
καλεί τα κράτη μέλη να ενεργήσουν ιδιαίτερα για την καταπολέμηση των εγκλημάτων 
τιμής, τον γενετικό ακρωτηριασμό γυναικών και άλλων μορφών βίας και παραβιάσεων 
των ατομικών δικαιωμάτων υπό το πρόσχημα της παράδοσης ή της θρησκείας·

                                               
1 Οι αριθμοί αυτοί ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, στη Σουηδία και τη Φινλανδία γυναίκες είναι το 25% των 
στελεχών ενώ στη Μάλτα το 2%.
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13. τονίζει ότι η οικονομική, κοινωνική και σεξουαλική αυτονομία αποτελούν σημαντικές 
προϋποθέσεις για τη μείωση της βασιζόμενης στο φύλο βίας·

14. επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με τα δικαιώματα στη σεξουαλική και την 
αναπαραγωγική υγεία, όπως την εξέφρασε με τα ψηφίσματά του της 1ης Φεβρουαρίου 
2010 και 8 Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα έτη 2009 και 2010· εκφράζει σχετικά την ανησυχία του για 
τους πρόσφατους περιορισμούς στην πρόσβαση στις υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδιαίτερα δε για την ασφαλή και νόμιμη 
έκτρωση·

15. εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των κρουσμάτων HIV/AIDS και άλλων 
σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών· ζητεί επίμονα 
από την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει ρητώς στις στρατηγικές προλήψεις τη σεξουαλική 
αγωγή και τη χρήση προφυλακτικών·

Η ισότητα των φύλων εκτός της Ένωσης

16. ζητεί να δίδεται στις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτεραιότητα στον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα κινήματα για περισσότερη δημοκρατία και 
ελευθερία στις χώρες του Μεσογειακού νότου, ωστόσο ανησυχεί μήπως τα δικαιώματα 
των γυναικών εξέλθουν αποδυναμωμένα από την Αραβική Άνοιξη· ζητεί να ληφθούν 
ειδικά μέτρα στήριξης για την ισότητα των φύλων·

18. επισημαίνει ότι εφέτος ο παγκόσμιος πληθυσμός έφθασε τα 7 δισ.· εκφράζει την 
πεποίθησή του ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός θα τεθεί στην κορυφή της πολιτικής 
ατζέντας·

19. εκφράζει την ανησυχία του για την βραδεία πρόοδο προς την επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της χιλιετίας, ιδιαίτερα τον στόχο 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων, καθώς και 
για το γεγονός ότι η πρόοδος για τη μείωση κατά τα τρία τέταρτα του ποσοστού μητρικής 
θνησιμότητας ευρίσκεται ακόμα πολύ πίσω ο δε στόχος της επίτευξης καθολικής 
πρόσβασης στις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας έως το 2015 πόρω απέχει· σημειώνει 
ότι 1000 περίπου γυναίκες πεθαίνουν κάθε μέρα από εγκυμοσύνη που θα μπορούσε 
εντελώς να έχει αποφευχθεί – ή από επιπλοκές του τοκετού·

20. ζητεί επίμονα από τους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες να επιβάλουν δημόσια τον 
στόχο 5 της χιλιετίας και να υποστηρίξουν τη δημιουργία σύγχρονων υπηρεσιών 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·

21. καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν την πολιτική και οικονομική στήριξή τους για τους 
αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας καθώς και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την επίτευξη του στόχου 5, παρά τους καιρούς και την οικονομική ύφεση·

Διακυβέρνηση

22. καλεί το επερχόμενο Συμβούλιο να αποδεσμεύσει την οδηγία του Συμβουλίου για την 
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εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των ατόμων ανεξάρτητα θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού με σκοπό την έγκρισή 
της κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας·

23. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν σημειώσει πρόοδο στην 
κατάρτιση σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας νομοθεσίας για την άδεια 
μητρότητας και καλεί για έναν ισορροπημένο συμβιβασμό με τη μελλοντική Δανική 
Προεδρία της ΕΕ με σκοπό την έγκριση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 ώστε να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των ευρωπαϊκών οικογενειών και της ευρωπαϊκής οικονομίας· 
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με διευθετήσεις για την άδεια για 
περίθαλψη ηλικιωμένων ή ασθενών συγγενών·

24. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια περιεκτική ανακοίνωση σχετικά με τις 
μονομελείς οικιακές μονάδες στην ΕΕ, με προτάσεις πολιτικής για την επίτευξη της 
δίκαιης μεταχείρισης σε τομείς όπως η φορολόγηση, η κοινωνική ασφάλιση, η στέγαση, η 
υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλεια και οι συντάξεις, βασιζόμενες στην αρχή της 
ουδέτερης πολιτικής έναντι της σύνθεσης της οικιακής μονάδας·

25. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή για ένα χάρτη πορείας για την 
ισότητα για τα άτομα ΛΟΑΤ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και 
τρανσεξουαλικοί), αντίστοιχο με τον χάρτη πορείας για την ισότητα των φύλων·

26. εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τις ειδήσεις που μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης 
σχετικά με τη μεταχείρισης των θυμάτων σωματεμπορίου ως εγκληματιών αντί για την 
παροχή στήριξης σ’ αυτά· ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει έρευνες σχετικά με τη 
μεταχείριση των θυμάτων σωματεμπορίου στα κράτη μέλη·

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνιστεί στον αγώνα για την ισότητα των φύλων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές της, η ισότητα των φύλων 
στην ΕΕ έχει ακόμα πολύ δρόμο για να επιτευχθεί. Μπορεί η νομοθεσία να έχει αλλάξει, οι 
παραδοσιακοί όμως ρόλοι των φύλων, τα στερεότυπα σε σχέση με το φύλο και τα ταμπού 
εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για μια ουσιαστική αλλαγή.

Ίση οικονομική ανεξαρτησία και ισότητα στη λήψη αποφάσεων

Η οικονομική ανεξαρτησία ανδρών και γυναικών είναι το κλειδί για την ισότητα των φύλων. 
Η οικονομική κρίση που διανύουμε απειλεί να μας γυρίσει πολλά χρόνια πίσω, δεδομένου ότι 
μπορεί να πλήξει τις γυναίκες σκληρότερα από τους άνδρες. Συνεπώς, οι προσπάθειες για μας 
βελτίωση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της πρόσβασης σε θέσης ισχύος, όπως 
στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών πρέπει να παραμείνουν ως προτεραιότητες στην 
ημερήσια διάταξη.

Η ισότητα των φύλων εκτός της Ένωσης

Το χάσμα μεταξύ της θέσης και της κατάστασης γυναικών και ανδρών σε ορισμένες χώρες 
εκτός Ευρώπης συχνά είναι τραγικό. Οι γυναίκες είτε έχουν λιγότερα δικαιώματα είτε, 
απλώς, δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν να πράξουν πολλά για 
να βελτιώσουν την κατάσταση αυτών των γυναικών, αρχής γενομένης από την υγεία τους. 
Αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς επαρκή κεφάλαια αλλά μια ριζική αλλαγή στις
νοοτροπίες και στις παραδόσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών για 
την υποστήριξη των οικογενειών με παιδιών, όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις 
Οικογένειες. Η δημιουργία οικογένειας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και οι πολιτικές πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να το πράξουν υπό καλές συνθήκες. Ωστόσο, με 
το να δίδεται έμφαση αποκλειστικά στις οικογένειες με παιδιά δεν αντικατοπτρίζεται η 
δημογραφική πραγματικότητα. Σήμερα, οι τρεις στις δέκα οικιακές μονάδες είναι μονομελείς. 
Συχνά τίθενται σε μειονεκτική θέση, τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους. Η
ανισορροπία αυτή πρέπει να επανορθωθεί.


