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Τα έμφυλα στερεότυπα αποτελούν μία από τις γενεσιουργούς αιτίες της ανισότητας των 
φύλων, περιορίζουν τις επιλογές και την ελευθερία των ατόμων, επηρεάζουν γυναίκες και 
άνδρες, κορίτσια και αγόρια, σε όλη τους την πολυμορφία και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους. Η αμφισβήτηση των έμφυλων στερεοτύπων αποτελεί ειδικό στόχο πολιτικής στη 
στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025.

Η Επιτροπή στηρίζει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιβλαβών έμφυλων 
στερεοτύπων μέσω πρωτοβουλιών πολιτικής και χρηματοδότησης. Τα έμφυλα στερεότυπα 
στην εκπαίδευση αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Η 
Επιτροπή ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να υιοθετούν μέτρα που συνεκτιμούν τη διάσταση του 
φύλου και να αμφισβητούν τα στερεότυπα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Τα έμφυλα 
στερεότυπα στην εκπαίδευση και την εκπαιδευτική σταδιοδρομία αντιμετωπίζονται επίσης 
από ομάδα εμπειρογνωμόνων στην οποία έχει ανατεθεί η κατάρτιση προτάσεων σχετικά με 
στρατηγικές για τη δημιουργία υποστηρικτικών περιβαλλόντων μάθησης για ομάδες που 
διατρέχουν κίνδυνο χαμηλών επιδόσεων, καθώς και για την προαγωγή της ευημερίας στο 
σχολείο1. Το 2020 το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε σύσταση σχετικά με την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, με την οποία συνέστησε στοχευμένα μέτρα για την επίτευξη 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε παραδοσιακά «ανδρικά» ή «γυναικεία» 
επαγγέλματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» έχουν 
χρηματοδοτηθεί έργα που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση των 
έμφυλων στερεοτύπων στην εκπαίδευση και την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. 
Επίσης, το πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» θα χρηματοδοτήσει έργα 
για την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων, μεταξύ άλλων με έμφαση στη νεολαία. 
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για ένα διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα 
παιδιά, η ΕΕ συγχρηματοδοτεί ένα δίκτυο Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου στα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένης της πανευρωπαϊκής δικτυακής πύλης betterinternetforkids.eu, τα 
οποία παρέχουν πληροφορίες, καθοδήγηση και πόρους σχετικά με τις ευκαιρίες και τους 
κινδύνους στο διαδίκτυο, όπως, μεταξύ άλλων, την επίδραση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση στερεοτύπων.

1 Όπως αναγγέλθηκε στην ανακοίνωση του 2020 σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0625
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