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Ημέρα της Γυναίκας 2011

• Η 100η Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας εορτάζεται φέτος. Σειρά εκδηλώσεων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

• Αφιέρωμα στην Ημέρα της Γυναίκας με συνεντεύξεις μελών της Επιτροπής
Δικαιωμάτων των Γυναικών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε στον φετινό εορτασμό της Ημέρας της Γυ-
ναίκας με σειρά εκδηλώσεων από τις 3 μέχρι τις 8 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και το
Στρασβούργο. Οι εκδηλώσεις δεν αποτελούν μόνο εορτασμό των επιτευγμάτων των
γυναικών στην κοινωνία αλλά και υπόμνηση των ανισοτήτων που παραμένουν, της
φτώχιας που πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, της διαφοράς στην αμοιβή σε σχέση
με τους άντρες, των δυσκολιών στην αγορά εργασίας και την προστασία της μητρότη-
τας.

Στο αφιέρωμα αυτό θα βρείτε συνεντεύξεις με έξι μέλη της επιτροπής Δικαιωμάτων των
Γυναικών που ετοιμάζουν ή παρουσίασαν πρόσφατα εκθέσεις για το θέμα, καθώς και τις
απαντήσεις που έδωσαν στις ερωτήσεις μας οι τρείς άνδρες, επίσης μέλη της επιτροπής, για
το τι πιστεύουν αυτοί ότι πρέπει να γίνει για να επιτύχουμε πραγματική ισότητα των φύλων
αλλά και για τους λόγους που τους ώθησαν να γίνουν μέλη της επιτροπής Δικαιωμάτων των
γυναικών. Όπως σημειώνει ένας από αυτούς, ο Βέλγος ευρωβουλευτής Mark Tarabella, "η
μάχη για την ισότητα ανδρών γυναικών είναι υπόθεση και των ανδρών".

3 Μαρτίου: Γυναίκες και πολιτική στην ΕΕ
Την 3η Μαρτίου, η επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών οργανώνει διακοινοβουλευτική συ-
νάντηση για το ρόλο της γυναίκας στην πολιτική, με αντικείμενο την ενίσχυση της παρου-
σίας των γυναικών στην πολιτική ζωή. την εκδήλωση θα εγκαινιάσει ο πρόεδρος του ΕΚ
ενώ θα μιλήσουν η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας, Mary Robinson, σήμερα πρόεδρος του
ιδρύματος περιβαλλοντικών μελετών "Climate Justice", η πρώην πρόεδρος του ΕΚ, Nicole
Fontaine, ευρωβουλευτές και βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ. Όπως σημειώ-
νει το πρόγραμμα της εκδήλωσης, "η σύνθεση των κοινοβουλίων που λαμβάνουν τις απο-
φάσεις που καθορίζουν την καθημερινότητά μας πρέπει να αντανακλούν το εκλογικό σώμα.
Ωστόσο αυτό ουδέποτε ήταν έτσι και ο κόσμος της πολιτικής δεν άνοιξε τις πόρτες του στις
γυναίκες παρά τον 20ο αιώνα. Έκτοτε έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όμως πολλά απο-
μένουν να γίνουν μέχρι να επιτευχθεί η πραγματική ισότητα".

8 Μαρτίου: ολομέλεια

Το ΕΚ θα συμμετάσχει στον εορτασμό της ημέρας της γυναίκας στο Στρασβούργο αρχίζο-
ντας με τη συζήτηση των εκθέσεων που έχουν καταθέσει η Mariya Nedelcheva (για την
ισότητα Ανδρών Γυναικών το 2010) και Rovana Plumb (Για τις γυναίκες και φτώχια στην ΕΕ),
συνεντεύξεις των οποίων φιλοξενούμε σε αυτό το αφιέρωμα. Μένουν πάρα πολλά να γίνουν
μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, σημειώνει η κ. Nedelcheva καθώς "παρ' όλες τις προσπάθειες
που έχουν γίνει, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: οι γυναίκες, συχνά με μεγάλα ακαδημαϊκά
προσόντα, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το αόρατο φράγμα που τις κρατά μακριά από τις
θέσεις ευθύνης".
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Εκατό χρόνια δικαιώματα γυναικών: Ο αγώνας συνεχίζεται

• Ψηφίσματα του ΕΚ για την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη της γυναικείας φτώχιας
• Ειδική εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας στην ολομέλεια στο Στρασβούργο

Σηματοδοτώντας την 100η επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, το ΕΚ έθεσε
σε συζήτηση και ψηφοφορία την Τρίτη, 8 Μαρτίου, δύο ψηφίσματα της επιτροπής για
τα Δικαιώματα των Γυναικών. Το ένα ψήφισμα αφορά την ισότητα των δύο φύλων και
το δεύτερο τη μείωση της γυναικείας φτώχειας. Υιοθετήθηκε, ακόμη, ένα τρίτο ψήφι-
σμα για τις ανισότητες στον τομέα της υγείας.

Ο Πρόεδρος του ΕΚ, Jerzy Buzek, δήλωσε, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής για τον εορτασμό
των εκατό ετών αγώνων για τα δικαιώματα των γυναικών, τα εξής: "Υπάρχουν πολύ λίγες
γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 35%, δεν είναι αρκετό αλλά εντούτοις (το ποσοστό)
είναι υψηλότερο σε σύγκριση με τα εθνικά Κοινοβούλια. Είναι ευθύνη των εθνικών Κοινο-
βουλίων να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη εκπροσώπηση στο ΕΚ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
λάβουν τις σχετικές αποφάσεις και να θεσπίσουν το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο προ-
κειμένου να δώσουν ώθηση στην παρουσία των γυναικών στο ΕΚ".

Ο Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Enikő Győri, εκ μέρους
της ουγγρικής προεδρίας και η Eva-Britt Svensson (Ευρ. Εν. Αριστ., Σουηδία), Πρόεδρος της
επιτροπής του ΕΚ για τα Δικαιώματα των Γυναικών, καθώς και εκπρόσωποι των πολιτικών
ομάδων συμμετείχαν στη συζήτηση.

Αντιμετώπιση των ανισοτήτων

Στο ψήφισμα αναφορικά με την ετήσια έκθεση 2010 για την ισότητα μεταξύ γυναικών και
ανδρών στην ΕΕ, με εισηγήτρια την Maria Nedelcheva (ΕΛΚ, Βουλγαρία), το οποίο υιοθε-
τήθηκε με 366 ψήφους υπέρ, 200 κατά και 32 αποχές, επισημαίνεται η ανάγκη για τη μείωση
του χάσματος μεταξύ των αμοιβών των δύο φύλων, την αύξηση της παρουσίας των γυναι-
κών σε θέσεις ευθύνης και τη βελτίωση της γυναικείας απασχόλησης. Τονίζεται, ακόμη, η
ανάγκη να υπάρξει βελτίωση των υποδομών υποδοχής για τα παιδιά και των αδειών που
αφορούν τα παιδιά (γονικές άδειες κτλ).

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι, εάν τα ποσοστά απασχόλησης, μερικής απασχόλησης
και παραγωγικότητας των γυναικών ήταν παρεμφερή με τα αντίστοιχα ποσοστά των ανδρών,
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν θα αυξανόταν κατά 30%.

Μόνο το 3% των μεγάλων επιχειρήσεων έχουν γυναίκα πρόεδρο. Οι ευρωβουλευτές καλούν
τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα, όπως ποσοστώσεις, που θα εξασφαλίσουν
καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες και στα διοικητικά
συμβούλια των επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας τα επιτυχημένα παραδείγματα της Νορβη-
γίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας.

Επισημαίνουν ακόμη, την ανάγκη υιοθέτησης δεσμευτικών στόχων προκειμένου να διασφα-
λιστεί η ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων στην πολιτική, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνουν
περισσότερες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Ισότητα στις αμοιβές

Το χάσμα μεταξύ των αμοιβών ανδρών και γυναικών είναι ακόμη κατά μέσο όρο 18% στην
ΕΕ, ενώ μάλιστα σε ένα κράτος μέλος υπερβαίνει ακόμη και το 30%. Το ΕΚ καλεί τα κράτη
μέλη να εφαρμόσουν σωστά τη νομοθεσία σχετικά με την ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία
και καλεί την Επιτροπή να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που δε συμμορφώνονται.

Εξάλειψη της φτώχειας
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Το 2008, σχεδόν 85 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας, και
το 17% όλων των γυναικών στην ΕΕ εντάσσονταν στην κατηγορία των ατόμων που ζουν
σε συνθήκες φτώχειας. Αυτό υπογραμμίζεται στο δεύτερο ψήφισμα για το πρόσωπο της
γυναικείας φτώχειας, με εισηγήτρια την Rovana Plumb (Σοσιαλιστές, Ρουμανία), το οποίο
υιοθετήθηκε με ανάταση χειρός.

Στο ψήφισμα αυτό υπογραμμίζεται η ανάγκη για αναθεώρηση των μακροοικονομικών, κοι-
νωνικών και εργατικών πολιτικών με σκοπό να εξασφαλισθεί ένα ελάχιστο εισόδημα, καθώς
και οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη για τις γυναίκες. Τονίζεται, ακόμη, ότι όλες οι ευρω-
παϊκές πολιτικές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου.

Η οικονομική κρίση μπορεί να διευρύνει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας

Όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στα συστήματα υγείας και σε οικονομικά προσιτή ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό τονίζεται στο τρίτο ψήφισμα με εισηγήτρια την Edite Estrela
(Σοσιαλιστές, Πορτογαλία), το οποίο υιοθέτησε σήμερα το ΕΚ με 379 ψήφους υπέρ, 228
κατά και 49 αποχές. Θα πρέπει να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των πιο
ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι ασθενείς, οι μετανάστες και οι
εθνοτικές μειονότητες

Στο ίδιο ψήφισμα τονίζεται, ακόμη, ότι το προσδόκιμο ζωής παρουσιάζει διαφορές μεταξύ
των κρατών μελών της ΕΕ που φθάνει έως και τα 14,2 έτη για τους άντρες (στοιχεία της
Eurostat-2007) και τα 8,3 έτη για τις γυναίκες (στοιχεία της Eurostat-2010). Ακόμη και εντός
του ιδίου κράτους μέλους, παράγοντες όπως το επίπεδο εκπαίδευσης και οι κοινωνικές συ-
νθήκες μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση της υγείας των ατόμων.
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Edite Estrella: Το ότι ο νόμος υπερασπίζεται τις γυναίκες δεν ση-
μαίνει ότι τις υπερασπίζεται και η κοινωνία

"Αν υπάρχει πολιτική βούληση είναι δυνατόν να φτάσουμε σε ισορροπημένο απο-
τέλεσμα που λαμβάνει υπ' όψιν όχι μόνο τις οικονομικές πραγματικότητες στην ΕΕ
αλλά και τις προσδοκίες των πολιτών και τα δικαιώματα των παιδιών". Η έκθεση της
αντιπροέδρου της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών, Edite Estrella (Σοσιαλι-
στές, Πορτογαλία) εγκρίθηκε από το ΕΚ για να αποτελέσει ένα από τα κορυφαία ζη-
τήματα της επικαιρότητας πέρυσι, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ακόμα και του ια-
πωνικού Τύπου.

Η πρόταση οδηγίας βρίσκεται τώρα στα χέρια των κυβερνήσεων των κρατών μελών και, στη
συνέντευξη που μας παραχώρησε, η κ. Estrella δήλωσε "διαθέσιμη" για διαπραγματεύσεις,
που όμως δεν θα μπορούν να παραβιάζουν τις βασικές αρχές της απόφασης του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου.

Ποιο είναι το μήνυμά σας για την Ημέρα της Γυναίκας;

Είναι μήνυμα ελπίδας και ευθύνης. Το ότι ο νόμος υπερασπίζεται τις γυναίκες δεν σημαίνει
ότι τις υπερασπίζεται και η κοινωνία γιατί η κοινωνία πάντα έπεται των νόμων. Δεν μπορούμε
να αλλάξουμε την κοινωνία με διατάγματα αλλά η νομοθεσία βοηθά  πολύ στη διαμόρφω-
ση αντιλήψεων και πρέπει να αντιληφθούμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πιστεύω ότι θα
φθάσουμε κάποτε σε μια κοινωνία στην οποία τα δύο φύλα είναι ισότιμα και, τουλάχιστον
στην Ευρώπη, δεν θα υπάρχει διαφορά στις αμοιβές 18%, κάτι που είναι εντελώς απαράδε-
κτο.

Η οδηγία βρίσκεται τώρα στο Συμβούλιο Υπουργών, Τι εμποδίζει ακόμα την έγκρισή
της από τις κυβερνήσεις;

Η κρίση που περνάμε χρησιμεύει σαν άλλοθι επειδή δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Οι επι-
χειρήσεις και οι τράπεζες στηρίχθηκαν αλλά όταν γίνεται λόγος για στήριξη των οικογενει-
ών, ιδίως σε κεφαλαιώδεις τομείς όπως η βοήθεια στα ζευγάρια με παιδιά, βλέπουμε την
αναντιστοιχία αν όχι και υποκρισία που υπάρχει. Πολλοί διαμαρτυρόμαστε και υπάρχουν
μελέτες και εκθέσεις που διατυπώνουν ανησυχίες για τη γήρανση του πληθυσμού και την
υπογεννητικότητα που υπονομεύει τα ασφαλιστικά συστήματα με ολέθριες συνέπειες για την
ανάπτυξη. Η έκθεσή μου αποτελεί μια παραίνεση για αύξηση των γεννήσεων και καλύτερη
φροντίδα. Υπάρχει μεγάλη προθυμία για διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις και διαβου-
λεύσεις για να φθάσουμε σε ένα ισορροπημένο και αμοιβαία αποδεκτό αποτέλεσμα. Όμως
το αποτέλεσμα αυτό δεν πρέπει να είναι αντίθετο με τις κεντρικές γραμμές της απόφασης
του Κοινοβουλίου. Μπορούμε να βρούμε μέτρα που θα υλοποιηθούν βήμα-βήμα, εφαρμόζο-
ντας, με άλλα λόγια, την απόφαση του Κοινοβουλίου σταδιακά.

Ποιες λύσεις προτείνετε;

Παραδοσιακά, η κοινωνία μας δίνει στη γυναίκα την ευθύνη να φροντίζει την οικογένεια, τα
παιδιά, την παιδεία και την υγεία τους, τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των αρρώστων.
Είναι όμως ευθύνες που πρέπει να μοιράζονται όλοι. Είναι απαράδεκτο να δημιουργούμε
ενοχές στις γυναίκες που επιτυγχάνουν στον επαγγελματικό στίβο και είναι εξ' ίσου απαράδε-
κτο να υποχρεώνονται οι γυναίκες να διαλέξουν ανάμεσα στα παιδιά και τη σταδιοδρομία.

Γιατί έχει η κοινωνία την αντίληψη ότι οι γυναίκες είναι "άβολες" ως υπάλληλοι, όπως έχει
ειπωθεί, ότι αποτελούν πάντα τη δεύτερη επιλογή ή ακόμα "πρόσληψη υψηλού κινδύνου";
Είναι ακριβώς επειδή οι άντρες δεν μοιράζονται τις ευθύνες της οικογένειας. Πρόκειται για
φαύλο κύκλο γιατί με διαφορά αμοιβής 18% το κόστος του να μείνει ο άντρας στο σπίτι είναι
μεγαλύτερο από το κόστος του να μείνει η γυναίκα. Αυτό με τη σειρά έχει ολέθριες συνέπειες
όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης καθώς τότε η φτώχια χτυπά πολύ σκληρότερα τις
γυναίκες που έχουν πολύ χαμηλότερη σύνταξη απ' ότι οι άνδρες, ακριβώς επειδή έμειναν στο
σπίτι για να μεγαλώσουν τα παιδιά ή δεν δούλεψαν παρά λίγο. Μία από τις προτεραιότητες
είναι, έτσι, να πάρουμε μέτρα εξισορρόπησης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής,
τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες.
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Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: η γυναίκα στην κορυφή των επι-
χειρήσεων

Αντιπρόεδρος του ΕΚ και μέλος της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών, η Ρόδη
Κράτσα-Τσαγκαροπούλου ετοιμάζει έκθεση για τις γυναίκες στο τιμόνι των επιχει-
ρήσεων που θα κατατεθεί προς ψήφιση από την ολομέλεια του ΕΚ τον Ιούνιο.

Η ισορροπία μεταξύ οικογενειακής ζωής και σταδιοδρομίας και τα μέτρα που μπορούν να
βοηθήσουν είναι από τα κεντρικά ζητήματα που θίγει η αντιπρόεδρος του ΕΚ. Σε ότι αφορά
τον εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας, η κ. Κράτσα σημειώνει ότι "δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
είναι η εκατοστή επέτειος, εκατό χρόνια αγώνες, εκατό χρόνια όνειρα και στόχοι. Πρέπει να
χαιρόμαστε για ότι έχουμε ήδη πετύχει και να παίρνουμε δύναμη για τις μάχες που έρχονται
και τους στόχους που έχουμε θέσει.

Ποια εμπόδια συναντούν σήμερα οι γυναίκες στο δρόμο για την κορυφή;
Η σταδιοδρομία σε μια επιχείρηση απαιτεί σοβαρές θυσίες. Όμως για τις γυναίκες, τα
εμπόδια είναι γνωστά: δεν έχουν το χρόνο ή και το κίνητρο για να αφιερωθούν στην προ-
σπάθεια και να προσαρμοσθούν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ιδίως λόγω της ανάγκης
εξισορρόπησης της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής τους. Διαπιστώνουμε
πάντως ότι σταδιακά φιλόδοξες και αποφασισμένες γυναίκες φθάνουν μέχρι την κορυφή των
επιχειρήσεων.

Ποιος είναι ο στόχος της έκθεσής σας;
Στόχος μας είναι η προώθηση γυναικών που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες
και που επιθυμούν να φθάσουν στην κορυφή της ιεραρχίας σε μεσαίες και μεγάλες επιχει-
ρήσεις. Πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις θέσεις εκείνες στις οποίες οι γυναίκες
σήμερα μειοψηφούν.

Η ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια δεν είναι μόνο ζήτημα
κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και επιδόσεων της επιχείρησης.  Ήδη από καιρό αυτό έχει
γίνει κατανοητό και υπάρχουν προγράμματα για την αντιμετώπισή του, όπως η δημιουργία
δικτύων γυναικών που είναι στελέχη επιχειρήσεων,. όμως αυτές οι πρωτοβουλίες δεν έχουν
ακόμα ανοίξει τις πόρτες των διοικήσεων στις γυναίκες και για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι
έχει έρθει η ώρα για πιο φιλόδοξα και αποτελεσματικά σχέδια.

Έτσι, παράλληλα με τέτοιες πρωτοβουλίες εκείνο που χρειάζεται σήμερα είναι κάτι που θα
δώσει πραγματικά το έναυσμα για μια πλήρη ανατροπή της εικόνας. Αυτός είναι ο στόχος της
έκθεσής μου, που προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε μια αποτίμηση
της θέσης της γυναίκας στις διοικήσεις των επιχειρήσεων, να ενθαρρύνει τις όποιες πρωτο-
βουλίες και, στη συνέχεια, να πάριε συγκεκριμένα, μετρήσιμα και δεσμευτικά μέτρα.

Οι ποσοστώσεις είναι λύση;
Πράγματι η επιβολή ποσοστώσεων θα μπορούσε να είναι μια λύση σε περίπτωση που οι
επιχειρήσεις δεν αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και δεν επιδιώξουν την υλοποίη-
ση στόχων που οι ίδιες έχουν θέσει στο θέμα αυτό. Αν όμως θέλουμε να φθάσουμε σε έναν
συγκεκριμένο στόχο, για παράδειγμα την επίτευξη ποσοστού γυναικών 40% μέχρι το 2015
πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν μας την ποικιλομορφία της Ευρώπης καθώς ορισμένες χώρες
είναι ήδη έτοιμες χάρις σε συγκεκριμένες αποφάσεις των ιδίων των επιχειρήσεων ή και των
κυβερνήσεων ενώ άλλες βρίσκονται ακόμα πολύ μακριά.

Δεν πρέπει επίσης να παραβλέπουμε ότι υπάρχουν επαγγελματικοί τομείς στους οποίους οι
γυναίκες παραδοσιακά υποεκπροσωπούνται και σε τέτοιες περιπτώσεις, η ίδια η απουσία
των γυναικών καθιστά αυτό το 40% δύσκολο να επιτευχθεί. Πρέπει λοιπόν η θέσπιση ενός
τέτοιου στόχου να συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιο-
δρομίας της γυναίκας. Ας προσθέσουμε τέλος και το ρόλο των Μέσων Ενημέρωσης και των
σχολείων στην αλλαγή συμπεριφορών και νοοτροπιών.

Τι θα συμβουλεύατε μια γυναίκα που βρίσκεται στην αρχή της καριέρας της;
Εκείνες που πραγματικά έχουν βάλει στόχο την κορυφή και είναι έτοιμες να κάνουν τις ανα-
γκαίες θυσίες και να πιστέψουν στις δυνάμεις τους. Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξουν
μέτρα που θα επιτρέψουν στις γυναίκες να εξισορροπήσουν τις απαιτήσεις της οικογενεια-
κής και της επαγγελματικής τους ζωής αλλά αυτό περιλαμβάνει και θυσίες εκ μέρους τους
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όπως οι συχνές μετακινήσεις, η απουσία κανονικού ωραρίου, τα έκτακτα περιστατικά κ.ο.κ.
Ωστόσο δεν είμαστε μόνες που είναι αντιμέτωπες με τέτοιες απαιτήσεις. Οι γυναίκες όπως
και οι άνδρες που επιλέγουν μια τέτοια σταδιοδρομία πρέπει να έχουν και αντίληψη του τι
προϋποθέτει η επιλογή τους.
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Barbara Matera: Η ανύπαντρη μητέρα και η Ευρώπη του σήμερα

Η αντιπρόεδρος της επιτροπής Γυναικών του ΕΚ, Barbara Matera, ετοιμάζει έκθεση
για τη θέση της ανύπαντρης μητέρας στην ΕΕ σήμερα, μια πραγματικότητα που αγ-
γίζει ολοένα και περισσότερους γονείς που, για οποιονδήποτε λόγο, βρίσκονται να
μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους.

Σε πρόσφατη ακρόαση στην επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών, οι προσκεκλημένοι ειδι-
κοί σημείωσαν ότι περίπου το ένα στα τρία παιδιά στην Ευρώπη έχει γεννηθεί εκτός γάμου
αλλά και ότι το 90% των ανύπαντρων γονέων είναι γυναίκες. "Η γυναίκα μπορεί να παίξει το
ρόλο του ειρηνοποιού" δηλώνει η κ. Matera, προσθέτοντας ότι "είναι απαραίτητο να αποτι-
μήσουμε πολύ υψηλότερα την προσφορά της, ειδικά δεδομένων των συνθηκών στις οποίες
ζούμε".

Ποιά είναι η κατάσταση της ανύπαντρης μητέρας στην ΕΕ σήμερα;
Ο αριθμός τους αυξάνεται με ιλιγγιώδη ρυθμό και η ΕΕ οφείλει να το λάβει αυτό υπ' όψιν
της. Σε πολλά κράτη μέλη, η κύρια απειλή είναι εκείνη της φτώχιας: δεν είναι το ίδιο να είσαι
ανύπαντρη μητέρα στις χώρες του βορρά όπου προστατεύεσαι ή στη Γαλλία και τη Βρετανία
όπου απειλείσαι με κοινωνικό αποκλεισμό, με εν τέλει βαρύτατες συνέπειες και για τα παιδιά.
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η ανύπαντρη μητέρα είναι αντιμέτωπη με διπλή εις βάρος της
διάκριση, ως γυναίκα και ως μητέρα.

Σε πρακτικό επίπεδο, τι μπορεί να γίνει;
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη μπορούν να πετύχουν πολλά, από τη διευκόλυνση της πρόσβασης
στην αγορά εργασίας μέχρι την προσαρμογή των κοινωνικών συστημάτων σε αυτό τον νέο
τύπο οικογένειας. Στην έκθεσή μου θα επιμείνω ιδιαίτερα στο τι μπορούμε να κάνουμε για
τα παιδιά, για να γλυτώσουν τουλάχιστον αυτά τον κοινωνικό αποκλεισμό.
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Mariya Nedelcheva: Η ισότητα ανδρών γυναικών το 2010

Η Mariya Nedelcheva  (ΕΛΚ, Βουλγαρία) είναι η εισηγήτρια του ΕΚ για την έκθεση
για την ισότητα των φύλων το 2010. "Η θέση της γυναίκας έχει αλλάξει πολύ αλλά
πολλά είναι και αυτά που απομένουν να γίνουν". Διαφορές στην αμοιβή, πρόσβαση
στις θέσεις εργασίας, προστασία της μητρότητας και διακρίσεις στο χώρο εργασίας
είναι μέρος της σκληρής πραγματικότητας που ακόμα αντιμετωπίζει η γυναίκα στον
21ο αιώνα.

Στην έκθεση, που θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του Μαρτίου, τονίζεται ότι "η εκ-
παίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο καθώς εμφυσά στα παιδιά, εξ απαλών ονύχων, την έν-
νοια της ισότητας των φύλων" ενώ καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να αντιμετω-
πίσουν την κρίση "ως μια ευκαιρία που προσφέρεται στους ιθύνοντες για να θέσουν τα ορθά
ερωτήματα ώστε να εξετάσουν τις πολιτικές τους υπό νέο πρίσμα".

Η Ημέρα της Γυναίκας κλείνει 100 χρόνια. Σε τι επίπεδο βρίσκεται σήμερα το θέμα της
ισότητας των φύλων;
Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία 100 χρόνια  Αρχίσαμε από πολύ χαμηλά
για να φθάσουμε σήμερα σε μια σχετική ισοτιμία αλλά πολλά απομένουν να γίνουν. Η ΕΕ
έχει ήδη πετύχει πολλά στο θέμα αυτό χάρις στη νομοθεσία που έχει θεσπίσει και η οποία
καλύπτει τομείς από την ισότιμη πρόσβαση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση μέχρι
την καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας και την προστασία της γυναίκας ως
μητέρας. Δυστυχώς όμως -και η κρίση δεν διευκολύνει τα πράγματα- οι γυναίκες εξακολου-
θούν να μην έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και να πλήττονται περισσότερο
από την ανεργία.
Από τα στοιχεία που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκύπτει ότι οι γυναίκες κερδίζουν
κατά μέσο όρο 17,8% λιγότερο από τους άνδρες κάτι που μεταφράζεται στο εξής παράδοξο:
μια γυναίκα θα πρέπει να εργασθεί επί 418 ημέρες το χρόνο για να έχει "ανδρικό" μισθό.
Η ανισότητα είναι επίσης ιδιαίτερα ορατή στις διευθυντικές θέσεις καθώς μόλις το 3% των
μεγάλων επιχειρήσεων της ΕΕ έχουν γυναίκα επικεφαλής… Απέχουμε ακόμα πολύ από το
στόχο μας.
Ποιες είναι οι κύριες διαπιστώσεις σας;
Θεωρώ ότι πέραν των πολύ συγκεκριμένων μέτρων που έχουν ληφθεί, η μία μεγάλη επι-
τυχία των τελευταίων ετών ήταν η εισαγωγή της ισότητας των φύλων ως οριζόντιας προτε-
ραιότητας, με άλλα λόγια σε κάθε τομέα πολιτικής. Είναι κάτι που, πιστεύω, απέφερε κάποια
πρόοδο. Όποιος και αν είναι ο τομέας στον οποίο μπορούμε να παρέμβουμε, ένα κόκκινο
φωτάκι ανάβει μόλις απομακρυνθούμε από το στόχο.
Γιατί αντιμετωπίζουμε ακόμα τέτοιου είδους προβλήματα;
Γιατί πολύ απλά οι γυναίκες είναι σήμερα πιο ευάλωτες από τους άνδρες στην αγορά εργα-
σίας, κάτι που οδηγεί και σε πολύ εντονότερο πρόβλημα φτώχιας. Η δε κρίση απλώς επιδει-
νώνει την κατάσταση. Άλλωστε η κρίση έχει πλήξει κυρίως τον τομέα των υπηρεσιών που,
σε αντίθεση με άλλους, υπήρξε εξ αρχής γυναικείο προπύργιο. Τώρα είμαστε αντιμέτωποι
με μια κατάσταση που βαίνει επιδεινούμενη και αυτό δεν θα σταματήσει αν δεν κάνουμε κάτι.
Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση;
Αυτό που θέλησα να τονίσω στην έκθεσή μου είναι πως η κρίση, παρά τα όσα αρνητικά έχει
φέρει, αποτελεί και ευκαιρία να δούμε το γιατί και το πώς της αποτυχίας μας και, μέσω αυτού,
να προχωρήσουμε σε πραγματικά νέες προσεγγίσεις. Είναι πια καιρός να εξετάσουμε τη
μετάβαση στους νέους οικονομικούς τομείς όπως η πράσινη ανάπτυξη, οι νέες τεχνολογίες
ή ακόμα η κοινωνική οικονομία όπως οι συνεταιρικές μορφές οργάνωσης. Από την άλλη,
οι γυναίκες δεν προσανατολίζονται επαρκώς προς τις θετικές επιστήμες και τα κράτη μέλη
πρέπει να λάβουν μέτρα για να αλλάξει αυτό. Σήμερα οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: οι
γυναίκες βρίσκονται ακόμα μακριά από την ισοτιμία στην κορυφή και για να ξεπερασθεί αυτό
πρέπει οι ίδιες οι επιχειρήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα εκείνων που το κατάφεραν.
Πώς φαντάζεστε την κατάσταση 30 χρόνια από σήμερα;
Ελπίζω ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε σήμερα θα λειτουργήσουν, μακροπρόθεσμα, σαν χιο-
νοστιβάδα και θα μπορούμε τότε να πούμε ότι χάρις στις κοινές αξίες της, η Ευρώπη ήταν
η πρωτοπόρος. Άλλωστε ελπίζω να αποτελέσουμε παράδειγμα από εκείνους που ίσως σε
τριάντα χρόνια θα βρίσκονται στη θέση στην οποία είμαστε εμείς σήμερα. Η αναζήτηση της
ισότητας ανδρών γυναικών δεν σταματά στα σύνορα της Ευρώπης…
Ποιό είναι το μήνυμά σας για την Ημέρα της Γυναίκας;
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Σε τριάντα χρόνια θα θυμόμαστε το 2011 σαν τη χρονιά των επαναστάσεων. Αυτό που συμ-
βαίνει σήμερα στην Τυνησία, την Αίγυπτο την Υεμένη, το Μπαχρέιν και τη Λιβύη μου δίνει
ελπίδα ότι οι γυναίκες θα αρπάξουν αυτή την ευκαιρία για να χειραφετηθούν κοινωνικά, οι-
κονομικά και πολιτικά.
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Rovana Plumb: "Να κινηθεί κάτι"

Στην έκθεσή της για "το πρόσωπο της γυναικείας φτώχιας στην Ένωση", η Ρου-
μάνα ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών, Rovana Plumb, μέλος της επιτροπής Δικαι-
ωμάτων των Γυναικών του ΕΚ, υπογραμμίζει ότι σχεδόν το 17% των γυναικών στην
ΕΕ ζει κάτω από το όριο της φτώχιας. Προτείνει έτσι σειρά μέτρων όπως η ανάπτυξη
γνήσιου κοινωνικού διαλόγου, καλύτερη κοινωνική φροντίδα για τα παιδιά και τους
ηλικιωμένους και προγράμματα ενεργού ένταξης ή επανένταξης της γυναίκας στην
αγορά εργασίας.

Γιατί η φτώχια χτυπάει περισσότερο τις γυναίκες και γιατί είναι οι αμοιβές τους χαμη-
λότερες από των ανδρών;
Η κρίση χτύπησε περισσότερο τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και ειδικά τις γυ-
ναίκες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Τα μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις εστιάσθηκαν
στη μεταποίηση, κυρίως στη βαριά βιομηχανία, όπου τα ποσοστά απασχόλησης των αν-
δρών είναι πολύ υψηλότερα από εκείνα για τις γυναίκες που εργάζονται περισσότερο σε
τομείς όπως η παιδεία και η υγεία που όμως επλήγησαν και αυτοί από την κρίση.

Τι μπορεί να γίνει;
Πρώτα απ' όλα θέλω να δηλώσω ότι όλοι στηρίζουμε προγράμματα αντιμετώπισης της
κρίσης που λαμβάνουν υπ' όψιν τους αυτή τη διάσταση των διαφορών στην απασχόληση
ανδρών και γυναικών. Στην επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών ζητάμε από τα κράτη μέλη
να εφαρμόσουν συγκεκριμένα προγράμματα για την ενεργό συμμετοχή και επανένταξη των
γυναικών στην αγορά εργασίας καθώς και για την παροχή συγκεκριμένων ευκαιριών για δια
βίου κατάρτισή τους ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που απαιτεί
η στρατηγική ΕΕ2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με
αξιοποίηση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των προγραμμάτων
δια βίουτ μάθησης.

Και τα παιδιά;
Πρέπει να προωθήσουμε πολιτικές που θα βοηθήσουν την εξισορρόπηση προσωπικής και
επαγγελματικής ζωής και αυτό σημαίνει να δοθεί έμφαση στη φύλαξη των παιδιών αλλά και
να διασφαλίσουμε ότι η δουλειά που κάνουν οι γυναίκες στο σπίτι αναγνωρίζεται από την
κοινωνία. Σε ότι αφορά την  άδεια μητρότητας το ερώτημα είναι γιατί να τιμωρείται η μητέρα;
Κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας η γυναίκα δεν λαμβάνει παρά ένα μικρό ποσοστό
του κανονικού μισθού της, κάτι που απλά σημαίνει τιμωρία της εγκυμοσύνης.

Ποιο είναι το μήνυμά σας για την Ημέρα της Γυναίκας;
Πρέπει να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις και τα μέτρα που θα αποδείξουν ότι η ισότητα αν-
δρών γυναικών μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής Ευρώπης προς όφελος
όλων.
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Eva-Britt Svensson: όχι στη βία κατά των γυναικών

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί ζήτημα εδώ και δεκαετίες αλλά η διεθνής κοι-
νότητα δεν έχει μπορέσει να σταματήσει αυτή την εξαιρετικά καταστρεπτική μορφή
εγκληματικότητας. Η πρόεδρος της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών, Eva-Britt
Svensson (Ευρ. Εν. Αρ., Σουηδία) υπογράφει έκθεση μη νομοθετικού χαρακτήρα που
περιλαμβάνει προτάσεις για το πώς μπορούν να προστατευθούν οι γυναίκες από τη
βία που ασκείται επάνω τους αποκλειστικά και μόνο επειδή είναι γυναίκες και για το
πώς μπορεί να τους δοθεί η εγγύηση ότι θα ζήσουν με αξιοπρέπεια.

Που βρισκόμαστε σε σχέση με τη βία κατά των γυναικών. Υπάρχουν σημεία βελτίω-
σης;
Έχουμε πολύ καλύτερη αντίληψη της κατάστασης καθώς το ερώτημα έχει πια τεθεί, τόσο
σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ. αυτό μας έχει βοηθήσει να επίσης να
συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια κάτι που με τη σειρά του έχει
αυξήσει των αριθμό των καταγγελιών. Αυτός είναι και ο λόγος που οι στατιστικές δεν μπο-
ρούν να αποδώσουν ακόμα την πραγματική εικόνα. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι πε-
ριορισμούς στη ζωή μιας γυναίκας υπό την απειλή βίας. Σκέφτομαι εδώ μικρά κορίτσια που
μπορεί να θέλουν να πάνε σινεμά αλλά δεν το κάνουν γιατί φοβούνται να περπατήσουν μόνα
στο δρόμο. Όσο πιο πολύ το σκέφτεσαι τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις πόσο μας επηρεάζει
αυτό ενώ δεν θα έπρεπε…

Ποιες λύσεις θα μπορούσαν να δοθούν;

Στην έκθεσή μου ζητάμε να θεσπισθούν ειδικές πρόνοιες στο ποινικό Δίκαιο με τη μορφή
οδηγίας κατά της βίας που οφείλεται στο φύλο του θύματος, κάτι που είναι εξαιρετικά σημα-
ντικό. Θέλω επίσης να επισημάνω την ανάγκη για στήριξη των θυμάτων, για παράδειγμα με
τη δημιουργία καταφυγίων για τις γυναίκες καθώς και με την κατάρτιση της αστυνομίας, των
δικαστών και εισαγγελέων αλλά και των κοινωνικών λειτουργών. Πρέπει επίσης να δοθεί
έμφαση στη στήριξη των παιδιών που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις για να μη γίνει η βία κλη-
ρονομική υπόθεση. Η βία πρέπει να διώκεται αυταπάγγελτα σε όλη την ΕΕ. Είναι σημαντικό
να καταστεί σαφές ότι η βία κατά των γυναικών είναι ποινικό αδίκημα αλλά είναι σημαντικό
να υπάρχει και αυταπάγγελτη δίωξή του ώστε να μην υφίστανται πιέσεις οι γυναίκες να μην
κινηθούν δικαστικά.

Το σύνθημα για την Ημέρα της Γυναίκας φέτος είναι η ισοτιμία βελτιώνει την κοινωνία.
Έχουμε γιορτάσει εκατό Ημέρες της Γυναίκας και δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο: Ισότη-
τα τώρα! Αλλά τέτοια ζητήματα δεν αφορούν μόνο τις γυναίκες. Πρέπει να χτίσουμε μια κα-
λύτερη κοινωνία για όλους.
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Τρείς άντρες της Επιτροπής Δικαιωμάτων των γυναικών εξηγούν

Philippe Juvin (ΕΛΚ, Γαλλία)

Γιατί μέλος στην επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών;
Έχει έρθει η ώρα να αναγνωρίσουμε και να εκφράσουμε το σεβασμό μας για τον θεμελιώδη
ρόλο που διαδραματίζει η γυναίκα σε όλα τα επίπεδα, από την πολιτική και την οικογένεια
μέχρι την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και την επιστήμη. Ο Τολστόι είχε πει "γυ-
ναίκες, εσείς κρατάτε τη σωτηρία του κόσμου στα χέρια σας" αλλά για μένα, το να συμμετέχω
στην επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών κυρίως σημαίνει να μάχομαι για την ισότητα των
φύλων, των γυναικών όσο και των ανδρών. Γιατί και οι άντρες υφίστανται διακρίσεις, ιδίως
σε θέματα υγείας. Το 2005, οι άνδρες είχαν προσδόκιμο ζωής τα 78 χρόνια και οι γυναίκες τα
83 και είναι πιο εκτεθειμένοι σε αρρώστιες όπως ο καρκίνος και οι καρδιαγγειακές παθήσεις
και οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.

Πόσο απέχουμε από την απόλυτη ισότητα και τι πρέπει να γίνει για να την πετύχουμε;
Ήδη από το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα οι γυναίκες κατέκτησαν στις περισσότερες ευρω-
παϊκές χώρες πολλά κοινωνικά δικαιώματα αλλά και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Έτσι πραγματοποίησαν ένα τεράστιο βήμα στο μέτωπο της πολιτικής ισότητας.

Οι γυναίκες αποτελούν όμως ακόμα μειοψηφία σε όλους τους επιστημονικούς τομείς: αντι-
προσωπεύουν περισσότερο από το 50% των αποφοίτων όμως μόνο το 31,7% των διδα-
σκόντων στην ανώτατη εκπαίδευση στην ΕΕ.

Τέλος θεωρώ σημαντικό να θυμίσω ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων δεν μπορεί  να
υπάρξει παρά μόνο αν εφαρμοσθούν ρεαλιστικά, υλοποιήσιμα μέτρα, κάτι που σήμερα δυ-
στυχώς δεν ισχύει. Για παράδειγμα η έκθεση Estrella που υιοθετήθηκε στις 20 Οκτωβρίου
2010 από το ΕΚ περιλαμβάνει μέτρα που στη σημερινή οικονομική συγκυρία είναι ανεδαφι-
κά. Η θέσπιση άδειας μητρότητας 20 εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές θα ήταν ολοσχερώς
ανεύθυνη.

Έτσι, αν είναι επείγον να δοθεί στις γυναίκες ο τρόπος να συνδυάσουν επαγγελματική και
οικογενειακή ζωή, τα όποια μέτρα ληφθούν δεν πρέπει να είναι απλώς ρηξικέλευθα αλλά
και ρεαλιστικά, υλοποιήσιμα και ισορροπημένα. Διαφορετικά η αναζήτηση ισότητας θα πα-
ραμείνει μάταιη.

Raül Romeva I Rueda, (Πράσινοι, Ισπανία)

Γιατί μέλος στην επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών;
Γιατί αντιλαμβάνομαι στην ισότητα σαν μια κοινωνική και συλλογική ευθύνη και όχι κάτι που
αφορά μόνο τις γυναίκες. Η επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
δεν είναι επιτροπή Γυναικών, είναι κάτι στο οποίο όλοι οφείλουν να συμμετάσχουν.

Πόσο απέχουμε από την πλήρη ισότητα και τι πρέπει να γίνει για να την πετύχουμε;
Η πλήρης ισότητα θα έρθει μόνο όταν οι άνδρες αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους τόσο
στην ιδιωτική σφαίρα όσο και όταν οι γυναίκες αναλάβουν τις δικές τους στη δημόσια. Αυτός
είναι ο μόνος τρόπος για να μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για ζητήματα όπως το κλείσιμο
της ψαλίδας των αμοιβών, το μοίρασμα των ευθυνών στο σπίτι, η προώθηση γυναικών στη
λήψη αποφάσεων κ.ο.κ.

Marc Tarabella (Σοσιαλιστές, Βέλγιο)

Επέλεξα να γίνω μέλος της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών γιατί η μάχη για την ισότη-
τα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι και ανδρική υπόθεση. Ως σοσιαλιστής παλεύω για την
κοινωνική ισότητα γενικότερα και πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος να βελτιώσουμε την κοι-
νωνία μας είναι επιτυγχάνοντας την πραγματική ισότητα των φύλων. Η ισότητα ανδρών και
γυναικών είναι υπόθεση όλων μας.

Η νομοθετική δραστηριότητα της ΕΕ στο μέτωπο της βελτίωσης της θέσης της γυναίκας
στο χώρο εργασίας είναι σημαντικότατη. Η Ένωση έχει επίσης χρηματοδοτήσει πολλά προ-
γράμματα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Ωστόσο, πιστεύω
ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν μέχρι να εφαρμοσθεί πλήρως αυτή η νομοθεσία. Η
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αρχή "ίση αμοιβή για ίση εργασία" υπάρχει από το 1957 και τη Συνθήκη της Ρώμης αλλά
ακόμα δεν έχει γίνει απολύτως σεβαστή. Οφείλουμε να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα
και να αλλάξουμε νοοτροπίες για το καλό τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών.
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Συνέντευξη Mary Robinson: "να κάνουμε τις χώρες μας να πι-
στέψουν στη δύναμη της γυναίκας".

Στις 3 Μαρτίου η επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών του ΕΚ εγκαινίασε τον φε-
τινό εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας με διακοινοβουλευτική συνάντηση για την
ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στην πολιτική. Μετά τη συνεδρίαση η πρώην πρόε-
δρος της Ιρλανδίας Mary Robinson, που μαζί με την πρώην πρόεδρο του ΕΚ, Nicole
Fontaine, ήταν η κύρια ομιλήτρια στη συνάντηση δέχθηκε να απαντήσει στις ερω-
τήσεις μας.

Αποτελείτε παράδειγμα γυναίκας που βρίσκεται εδώ και 20 χρόνια στην κορυφή. Αντι-
μετωπίσατε όμως κάποια εμπόδια;

Υπήρξαν εμπόδια αλλά όταν εξελέγην πρόεδρος της Ιρλανδίας, η πρώτη γυναίκα που
κατέλαβε το θώκο, χρησιμοποίησα το φύλο μου ως πλεονέκτημα. Ήμουν αποφασισμένη
να αποδείξω ότι μια γυναίκα θα χειριζόταν την προεδρία διαφορετικά, βρίσκοντας νέους
τρόπους επαφής με το λαό αλλά και με το εξωτερικό, διατηρώντας φιλικούς δεσμούς με το
λαό της Βορείου Ιρλανδίας δείχνοντας μεγαλύτερη ευαισθησία για εκείνους που έχουν βρε-
θεί στο περιθώριο της κοινωνίας μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνάντησα εμπόδια…

Για παράδειγμα, με τρία παιδιά και τέσσερα εγγόνια είχα και τις οικογενειακές μου υποχρε-
ώσεις. Η οικογένεια είναι πάντα κάτι σημαντικό και οι γυναίκες δεν θα μπορέσουν να ξεπε-
ράσουν τέτοια εμπόδια αν δεν υπάρξει καλύτερος καταμερισμός των ευθυνών στο σπίτι.

Ωστόσο ήμουν πάντα βέβαιη ότι ως γυναίκα είχα κάποια χαρακτηριστικά σημαντικά για την
κοινωνία και είμαι επίσης βέβαιη ότι και άλλες γυναίκες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Συ-
νολικά πιστεύω ότι είμαι περισσότερο στραμμένη προς την επίλυση προβλημάτων, με συ-
χνά πιο πρακτικό τρόπο, με λιγότερο ιεραρχική αντιμετώπιση των πραγμάτων και μεγαλύτε-
ρη ευαισθησία στις ανάγκες εκείνων που έχουν ανάγκη στήριξης. Δεν είναι ότι οι γυναίκες
είναι καλύτερες από τους άνδρες αλλά ότι έχουμε κάποια συγκεκριμένα πλεονεκτήματα των
οποίων είχα ιδιαίτερη συνείδηση όταν εξελέγην.

Ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματά σας μετά την εκλογή σας το 1990, στο μέτω-
πο της ισότητας και της πρόσβασης της γυναίκας στην πολιτική;

Νομίζω ότι στην ίδια την Ιρλανδία το γεγονός ότι μια γυναίκα εξελέγη πρόεδρος ήταν εξαιρε-
τικά σημαντικό σε συμβολικό επίπεδο. Ενεθάρρυνε πολλές γυναίκες και έτσι αυξήθηκε και
ο αριθμός των γυναικών στο κοινοβούλιο αν και διαπιστώνω με θλίψη ότι στις τελευταίες
εκλογές ο αριθμός αυτός μειώθηκε.

Σήμερα, ως μέλος της "γερουσίας" που έχει συστήσει ο Νέλσον Μαντέλα ασχολούμαι με τη
γυναίκα σε διεθνές επίπεδο, με γυναίκες που αυτό-οργανώνονται στις παρυφές της οικονο-
μίας, όπως στους γυναικείους συνεταιρισμούς στην Ινδία.

Σε ότι αφορά τον κόσμο της πολιτικής, η Ρουάντα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό
γυναικών κοινοβουλευτικών στον κόσμο, κάτι που οφείλεται στη θέση που κατέλαβαν οι γυ-
ναίκες μετά τη γενοκτονία. Πολύ σημαντική δουλειά γίνεται επίσης στη Λιβερία. Σήμερα (σ.σ.
στη συνεδρίαση στην επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών) προσπάθησα να ενθαρρύνω
τις χώρες της Ευρώπης να πιστέψουν στη δύναμη της γυναίκας να μεταμορφώσει την πο-
λιτική ζωή. Είμαστε συχνά εγκλωβισμένοι σε μια νοοτροπία σταδιακής αλλαγής: μια γυναίκα
εδώ, μερικές ακόμα εκεί κ.ο.κ., αλλά αυτό δεν φθάνει. Απαιτείται ριζική αλλαγή.

Στηρίζετε την επιβολή ποσοστώσεων για τη συμμετοχή γυναικών;

Νομίζω ότι βραχυπρόθεσμα η επιβολή ποσοστώσεων έχει πολλά να προσφέρει. Αυτό που
πρότεινα σήμερα ήταν να δούμε σε βάθος δεκαετίας, εδώ στο ΕΚ, στα εθνικά κοινοβούλιο
και στις τοπικές εκλογές και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε την ισότιμη ή σχεδόν ισότι-
μη εκπροσώπηση και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ποσοστώσεις. Πολλές χώρες
έχουν ήδη επιβάλλει τέτοιο σύστημα με σαφή αποτελέσματα. Σε άλλες χώρες, όπως η δική
μου, υπάρχει ακόμα σθεναρή αντίσταση αλλά πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε λογικά και
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να κοιτάξουμε τα πραγματικά δεδομένα. (Οι ποσοστώσεις) μεταμορφώνουν την Ινδία και
πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο και στις χώρες στις οποίες υπάρχουν ποσοστώσεις
υπάρχει το ποσοστό είναι αυξημένο.

Γιατί είναι σημαντικό αυτό; Κυρίως για ένα λόγο: χρειάζεται να υπάρξει μια "κρίσιμη μάζα"
γυναικείας εκπροσώπησης στα κοινοβούλια για να αποκτήσουν επιρροή στην ατζέντα, στις
προτεραιότητες, στη μορφή της ηγεσίας της χώρας. Είναι κάτι που διαπίστωσα η ίδια στη
Γερουσία της Ιρλανδίας: όταν εκλέχθηκα για πρώτη φορά ήμασταν έξι, όταν γίναμε 13 στους
60 αποκτήσαμε αυτή την "κρίσιμη μάζα". Έτσι πρέπει κάθε κοινοβούλιο να αποτελείται κα-
τά τουλάχιστον 25% από γυναίκες, όμως σε 17 από τα 27 κοινοβούλια στην ΕΕ το ποσο-
στό είναι μικρότερο από 23%. Έτσι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, χρειαζόμαστε ποσοστώ-
σεις…

Mary Robinson
• Γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944
• Από το 1990 μέχρι το 1997 η Mary Robinson ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, η

πρώτη γυναίκα στην ιστορία της χώρας που καταλαμβάνει τον προεδρικό θώκο.
• Από το 1997 μέχρι το 2002 υπηρέτησε ως Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαι-

ώματα
• Το 2002 ίδρυσε και έγινε πρόεδρος του ιδρύματος Ηθική στην Παγκοσμιοποίηση. Στη συνέχεια

και μέχρι σήμερα είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Mary Robinson για την Κλιματική Αλλαγή.


