
TO ΈΘΝΟΣ 9/3/2005

 

Ισότητα χωρίς "το άλλο µισό" 

 

 

Γράφει η I. Παπαδηµητροπούλου 

 

Aν µη τι άλλο η Παγκόσµια Hµέρα της Γυναίκας µας υπενθυµίζει ότι η µεγαλύτερη 

µεταρρυθµιστική εκκρεµότητα σε πλανητικό επίπεδο αφορά το ήµισυ του πληθυσµού 

της Γης και είναι γένους θηλυκού. Yπενθύµιση ευπρόσδεκτη, αρκεί να µην 

εξαντληθεί στην αυτολύπηση των ταλαιπωρηµένων γυναικών, την προσχηµατική 

αυτοκριτική των κυβερνώντων και τη γραφειοκρατική καταγραφή των προβληµάτων 

από τους διεθνείς οργανισµούς.  

Nα γιατί µια δήλωση που προέρχεται από την καρδιά της ευρωπαϊκής ∆ηµοκρατίας, 

το Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο και τον πρόεδρό του, τον Iσπανό σοσιαλιστή Xοσέ 

Mπορέλ, προκάλεσε ευχάριστη έκπληξη για τη διεισδυτικότητά της. 

«H ισότητα µεταξύ των ανδρών και των γυναικών δεν µπορεί να επιτευχθεί εάν οι 

άνδρες δεν αλλάξουν µε ριζικό τρόπο την αντίληψη και τη συµπεριφορά τους έναντι 

των γυναικών» είπε ο Iσπανός σοσιαλιστής µιλώντας χθες µπροστά την ολοµέλεια 

του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου. «H ανισότητα των γυναικών δεν είναι πρόβληµα που 

αφορά τις γυναίκες αλλά πρόβληµα βασικών ανθρώπινων αξιών και δικαιωµάτων» 

πρόσθεσε. 

O χθεσινός εορτασµός δεν βρήκε απροετοίµαστους τους ευρωπαϊκούς θεσµούς. H 

δέκατη επέτειος της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για την Iσότητα των Γυναικών τιµήθηκε 

µε πλήθος επισηµάνσεων για το χάσµα που δεν έχει ακόµη καλυφθεί και τα βήµατα 

που πρέπει ακόµη να γίνουν. 

 

Eυρωπαϊκή Eπιτροπή δεσµεύθηκε να δηµιουργήσει το αξίας 53 εκ. ευρώ Iνστιτούτο 

Φυλετικής Iσότητας, το οποίο θα παρακολουθεί και θα καταγράφει την πορεία 

προσαρµογής των 25 χωρών-µελών της EE στο πρόγραµµα της ισότητας ανδρών και 

γυναικών. 
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Αµοιβές 

Oι γυναίκες εργαζόµενες εξακολουθούν να αµείβονται κατά 16% λιγότερο από τους 

άνδρες συνάδελφους τους, διαπιστώνει ο Eπίτροπος Kοινωνικών Yποθέσεων και 

Iσότητας των Eυκαιριών Bλαντιµίρ Σπλίντα. Oσον δε αφορά στη βία, µία στις πέντε 

γυναίκες της EE κακοποιείται από άνδρα του στενού οικογενειακού ή φιλικού της 

κύκλου.  

Tο κρίσιµο πολιτικό θέµα της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα των 

αποφάσεων παραµένει η µαύρη τρυπά της ευρωπαϊκής πολιτικής ισότητας. 

H άποψη που επικράτησε στις περισσότερες τοποθετήσεις των ευρωβουλευτών είναι 

ότι πρέπει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αλλά και τα πολιτικά κόµµατα να εφαρµόσουν 

την ποσόστωση ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής 

εκπροσώπησης.  

 

ΠAΓKOΣMIΩΣ 

Οι γυναίκες... αιµορραγούν σε πέντε µέτωπα 

 

H κατάσταση των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσµο είναι πολύ χειρότερη από αυτή 

πριν από 10 χρόνια, όταν 189 χώρες-µέλη του OHE υπέγραψαν στο Πεκίνο το σχέδιο 

Παγκόσµιας ∆ράσης για την Iσότητα. «Φτάνουν τα λόγια, χρειαζόµαστε έργα», 

υπογραµµίζει ο απολογισµός των 10 ετών δράσης, καθώς το χάσµα που 

διαπιστώνεται ανάµεσα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις και την πραγµατική 

κατάσταση των γυναικών είναι τεράστιο.  

 

- EKΠAI∆EYΣH: Aπό τα 150 εκατοµµύρια των παιδιών ηλικίας 6-11 ετών που δεν 

παρακολουθούν µαθήµατα, τα 100 εκατοµµύρια είναι κορίτσια Στην υποσαχάρια 

Aφρική το 40% των κοριτσιών δεν παρακολουθεί την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Tα 

2/3 των αναλφάβητων ενηλίκων, που αριθµούν συνολικά 914 εκατοµµύρια, είναι 

γυναίκες. 

 

- ΦTΩXEIA: Tο ένα τρίτο του παγκόσµιου γυναικείου πληθυσµού είναι άστεγο ή ζει 

σε καταυλισµούς. Tο 70% του 1,3 δισ. ανθρώπων που ζουν κάτω από το επίπεδο της 

φτώχειας είναι γυναίκες. 
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- AIDS-YΓEIA: Στην Aφρική το 57% των φορέων του AIDS είναι γυναίκες. Στην 

Aν. Eυρώπη, την Aσία και τη Λατινική Aµερική η αναλογική αύξηση των φορέων 

του AIDS µεταξύ των γυναικών είναι µεγαλύτερη αυτής των ανδρών. Στην Aφρική 

και την Aσία η θνησιµότητα µεταξύ των κοριτσιών ηλικίας 15 έως 19 ετών είναι 

πενταπλάσια των αγοριών, λόγω του εξαναγκασµού τους σε γάµους µε ηλικιωµένους 

. Πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της 

γεννάς, µία κάθε λεπτό της ώρας.  

 

- ΣEΞOYAΛIKH EKMETAΛΛEYΣH: Kάθε χρόνο 700.000 γυναίκες και κορίτσια 

µετατρέπονται παρά τη θέλησή τους σε «βοηθήµατα» στα δίχτυα του διεθνούς 

δικτύου σεξουαλικής εκµετάλλευσης. 

 

- BIA: H βία αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου των γυναικών στον αναπτυσσόµενο 

κόσµο, εκεί όπου επικρατούν οι ένοπλες συγκρούσεις και οι φυλετικές συρράξεις. 

Aπό το 1990 έως σήµερα το 80% των νεκρών µεταξύ αµάχων στις πολεµικές 

συγκρούσεις είναι γυναίκες. 
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