http://europa.eu/index_el.htm

Η ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ
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•

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός όσον
αφορά το θέµα της σχέσης γυναικών-επιστήµης και ειδικότερα την υποεκπροσώπηση
των γυναικών στην επιστηµονική σταδιοδροµία. Παρατηρείται σηµαντική σπατάλη
των δεξιοτήτων και των γνώσεων των γυναικών, ως αποτέλεσµα του φαινοµένου που
αποκαλείται "διαρροή αγωγού", σύµφωνα µε το οποίο οι γυναίκες εγκαταλείπουν την
επιστηµονική σταδιοδροµία σε δυσανάλογους αριθµούς και σε κάθε επίπεδο.

•

Αυτή η κατάσταση αποτέλεσε την απαρχή για ανάληψη σηµαντικής και
συντονισµένης δράσης σε διακρατικό επίπεδο. Τον Φεβρουάριο του 1999 η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση µε την οποία καθιερώνεται ένα σχέδιο
δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην επιστήµη µε τίτλο:
"Γυναίκες και Επιστήµη - Κινητοποίηση των γυναικών µε σκοπό των εµπλουτισµό της
ευρωπαϊκής έρευνας". Ανέθεσε επίσης στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Τεχνολογικής
Αξιολόγησης (European Technology Assessment Network - ETAN) την εκπόνηση
έκθεσης για τη θέση των γυναικών στην επιστήµη στην ΕΕ.

•

Το 1999, το Συµβούλιο Έρευνας ενέκρινε ψήφισµα για τη θέση των γυναικών στην
επιστήµη καλώντας τα κράτη µέλη να ξεκινήσουν τον διάλογο και την ανταλλαγή
απόψεων όσον αφορά τις εθνικές τους πολιτικές, λαµβάνοντας υπόψη την συγκριτική
αξιολόγηση και τη βέλτιστη πρακτική. Κάλεσε επίσης τα κράτη µέλη να καταρτίσουν
βασικά δεδοµένα όσον αφορά την ισορροπία µεταξύ των δύο φύλων σε σχέση µε το
προσωπικό που απασχολείται στην έρευνα και την ανάπτυξη και να διερευνήσουν τις
µεθόδους και τις διαδικασίες για τη συλλογή δεδοµένων και την ανάπτυξη δεικτών,
ούτως ώστε να µετρηθεί η συµµετοχή των γυναικών στην έρευνα, στην Ευρώπη.

•

Ως συνέπεια των εν λόγω δραστηριοτήτων, τον Νοέµβριο του 1999 η Επιτροπή
συνέστησε µια οµάδα για να ασχοληθεί µε το θέµα της θέσης των γυναικών στην
επιστήµη, την οποία οµάδα απαρτίζουν δηµόσιοι υπάλληλοι και εµπειρογνώµονες σε
θέµατα ισότητας των φύλων από τα δεκαπέντε κράτη µέλη της ΕΕ και από τις
δεκαπέντε χώρες που είναι συνδεδεµένες µε το πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης (1998-2002). Η εν λόγω οµάδα είναι γνωστή ως "οµάδα του Ελσίνκι" "Γυναίκες και Επιστήµη", διότι η πρώτη συνεδρίασή της πραγµατοποιήθηκε στο
Ελσίνκι, κατά τη διάρκεια της φινλανδικής προεδρίας της ΕΕ. Οι συνδεδεµένες χώρες
είναι η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η
Ισλανδία, το Ισραήλ, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Νορβηγία, η Πολωνία, η
Ρουµανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Όλες, εκτός της Ισλανδίας, του Ισραήλ και της
Νορβηγίας, είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ.

•

Η εντολή που έλαβε η οµάδα του Ελσίνκι είναι να προωθήσει τη συζήτηση και την
ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε τα µέτρα και τις πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί και
εφαρµόζονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειµένου να
ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των γυναικών στην επιστηµονική σταδιοδροµία και έρευνα.
Έχει επίσης επιφορτιστεί µε την κατάρτιση εθνικών στατιστικών ανά φύλο και την
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ανάπτυξη ευαισθητοποιηµένων ως προς τη διάσταση του φύλου δεικτών, προκειµένου
να παρακολουθείται η συµµετοχή των γυναικών στην ευρωπαϊκή έρευνα.
•

Μετά τον Νοέµβριο του 1999, τα µέλη της οµάδας του Ελσίνκι συνεδρίασαν δύο
φορές το χρόνο και εκπόνησαν εθνικές εκθέσεις σχετικά µε την κατάσταση των
γυναικών επιστηµόνων στις χώρες που εκπροσωπούν. Η παρούσα έκθεση παρέχει
περίληψη των εν λόγω εθνικών εκθέσεων περί της εφαρµοζόµενης πολιτικής.
Συγκροτήθηκε µια υποοµάδα στατιστικών ανταποκριτών προκειµένου να ασχοληθεί
µε το έργο που αφορά τις στατιστικές και τους δείκτες.

•

Παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ χωρών όσον αφορά την επιστηµονική
υποδοµή, τα µέτρα για την ισότητα και το κλίµα που επικρατεί για τις γυναίκες που
επιδιώκουν να ακολουθήσουν επιστηµονική σταδιοδροµία. Μεταξύ των κοινών
χαρακτηριστικών είναι η έλλειψη ισορροπίας στην εκπροσώπηση των δύο φύλων στη
λήψη αποφάσεων σχετικά µε την επιστηµονική πολιτική, όπως και µεταξύ εκείνων
που καθορίζουν τι αποτελεί "καλή" επιστήµη. Η οµάδα του Ελσίνκι
δραστηριοποιήθηκε σε πολλές χώρες ως µοχλός για τη σύσταση εθνικών
καθοδηγητικών επιτροπών που θα ασχοληθούν µε τη θέση των γυναικών στην
επιστήµη, ώστε να εστιαστεί το ενδιαφέρον στο εν λόγω πρόβληµα.

•

Πολλές χώρες έχουν θεσπίσει θετικά µέτρα δράσης προκειµένου να υποστηρίξουν τη
θέση των γυναικών στην επιστήµη. Σε αυτά περιλαµβάνεται η υποστήριξη δικτύων
γυναικών στην επιστήµη, η ενθάρρυνση της ανάπτυξης προγραµµάτων µε µοντέλα
ρόλων καθώς και προγραµµάτων καθοδήγησης και, σε ορισµένες περιπτώσεις, η
καθιέρωση στόχων και ποσοστώσεων. Λίγες χώρες έχουν πειραµατιστεί , στον τοµέα
της επιστήµης, την απονοµή ακαδηµαϊκών εδρών, ερευνητικών πιστώσεων και
βραβείων που προορίζονται αποκλειστικά σε νεαρές κοπέλες και γυναίκες.

•

Η ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων σηµαίνει συστηµατική
ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές και τα προγράµµατα,
καθώς και στους οργανισµούς και στον τρόπο λειτουργίας τους. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υποστηρίζει την εν λόγω προσέγγιση στην ανακοίνωσή της: "Γυναίκες και
επιστήµη - Κινητοποίηση των γυναικών µε σκοπό τον εµπλουτισµό της ευρωπαϊκής
έρευνας". Οι βόρειες χώρες ειδικότερα έχουν χρησιµοποιήσει την ενσωµάτωση της
διάστασης της ισότητας των φύλων ως ολοκληρωµένη προσέγγιση για την ισότητα
των φύλων σε όλους τους τοµείς. Εντούτοις, οι περισσότερες χώρες χρησιµοποιούν
τουλάχιστον ορισµένα εργαλεία ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας των
φύλων προκειµένου να συντελέσουν στην ενσωµάτωση της ισότητας των δύο
φύλων σε συστήµατα και δοµές της επιστήµης και της επιστηµονικής σταδιοδροµίας.

•

Στα εργαλεία ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων
συµπεριλαµβάνεται η νοµοθεσία. Λίγες χώρες έχουν νοµοθεσία που διασφαλίζει
την ισορροπία µεταξύ των φύλων στα δηµόσια όργανα, όπως τα συµβούλια
χρηµατοδότησης. Μερικές επίσης επιµένουν στην ισορροπία µεταξύ των φύλων στις
ακαδηµαϊκές και επιστηµονικές επιτροπές των πανεπιστηµίων και των ερευνητικών
ινστιτούτων.
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•

Οι στατιστικές ανά φύλο αποτελούν ένα άλλο εργαλείο για την ενσωµάτωση της
διάστασης της ισότητας των φύλων. Οι υποψήφιες χώρες για προσχώρηση στην ΕΕ
δηµιουργούν στατιστικές βάσεις δεδοµένων, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο Frascati και
τις συµβάσεις του Eurostat. Τα εθνικά στατιστικά χαρακτηριστικά που παρέχουν τα
µέλη της οµάδας του Ελσίνκι αποτελούν πλούσιες πηγές δεδοµένων σχετικά µε τη
θέση των γυναικών στην επιστήµη στο σύνολο των τριάντα χωρών. Οι εν λόγω πηγές
καταδεικνύουν τον τρόπο µε τον οποίο οι διακρίσεις µε βάση το φύλο αποτελούν
χαρακτηριστικό της επιστηµονικής σταδιοδροµίας σε όλες τις χώρες, µολονότι
υπάρχουν παραλλαγές ως προς τις ιδιαίτερες µορφές που αυτές παίρνουν. Γενικά οι
γυναίκες αποτελούν αυτή τη στιγµή την πλειοψηφία του συνόλου των
σπουδαζόντωνφοιτητών. Μολονότι παραµένουν µειονότητα σε ορισµένους
επιστηµονικούς και τεχνικούς τοµείς, αποτελούν την πλειοψηφία στις ιατρικές και
βιολογικές επιστήµες. Όσο πιο κοντά βρίσκεται κανείς στην κορυφή της
ακαδηµαϊκής ιεραρχίας, τόσο λιγότερες είναι οι γυναίκες. Πράγµατι, οι γυναίκες
αποτελούν παγκοσµίως µια µικρή µειοψηφία στις επιστηµονικές θέσεις εργασίας
υψηλού επιπέδου.

•

Οι µελέτες που αφορούν τα δύο φύλα αποτελούν έναν σηµαντικό ερευνητικό τοµέα
προκειµένου να κατανοηθεί καλύτερα η πολυπλοκότητα και οι λεπτές αποχρώσεις
τόσο των άµεσων, αλλά ειδικότερα των έµµεσων και θεσµικών διακρίσεων. Πολλές
χώρες αναφέρουν ότι υποστηρίζουν τις µελέτες για τα δύο φύλα προκειµένου να
κατανοηθεί καλύτερα η διάσταση των φύλων στην επιστήµη και στην επιστηµονική
αριστεία. Αυτό οδήγησε σε µια
καλύτερη κατανόηση
των µηχανισµών
καθοδηγητικής προστασίας και του νεποτισµού που διέπουν τις διαδικασίες
διορισµού της κοινωνικής δοµής της "επιστηµονικής αριστείας" και των µηχανισµών
αποκλεισµού που χρησιµοποιούνται από τα όργανα της επιστηµονικής ελίτ.

•

Mεταξύ των άλλων µέτρων που προτείνει η οµάδα των χωρών του Ελσίνκι για την
ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων ,
περιλαµβάνονται ο
προσανατολισµός προς την ισότητα των φύλων ή ο εκσυγχρονισµός της διαχείρισης
των ανθρώπινων πόρων στην επιστήµη. Αυτά πραγµατοποιούνται µέσω της
διαφάνειας στις διαδικασίες προσλήψεων και προαγωγών, της ευαισθητοποίησης και
της επιµόρφωσης σε θέµατα ισότητας, καθώς και της χρησιµοποίησης
εµπειρογνωµόνων ειδικών στην ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των
φύλων, ώστε να συνυπολογίζεται η διάσταση του φύλουστις πολιτικές και τις
πρακτικές που θα ακολουθήσουν
Ορισµένες χώρες έχουν καθιερώσει να εξετάζεται ο συνυπολογισµός της διάστασης
του φύλου στην παιδαγωγική προσέγγιση της επιστηµονικής εκπαίδευσης ώστε να
προσδιοριστούν και να καταργηθούν οι προκαταλήψεις όσον αφορά τον τρόπο µε τον
οποίο διδάσκεται η επιστήµη.

•

•

Είναι επίσης καίριας σηµασίας για την ενσωµάτωση της διάστασης των φύλων τα
µέτρα για την διευκόλυνση της ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικής/προσωπικής
ζωής. Μολονότι αυτό αναγνωρίζεται ευρέως ως πρόβληµα, η πρόοδος για την
αντιµετώπισή του είναι ετεροβαρής. Μεταξύ των µέτρων που αναφέρονται
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περιλαµβάνονται οι καλές πρακτικές σε θέµατα απασχόλησης µε σκοπό την επίτευξη
µιας λογικής ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικής/προσωπικής ζωής και προγράµµατα
µε στόχο γυναίκες που επανεντάσσονται στην επαγγελµατική ζωή, ούτως ώστε να
διευκολυνθεί η επάνοδός τους στην επιστηµονική σταδιοδροµία µετά από περίοδο
που πέρασαν στο σπίτι ασχολούµενες µε την ανατροφή των παιδιών τους.
•

•

Ορισµένα µέλη της οµάδας του Ελσίνκι αναγνωρίζουν ότι η µεταξύ τους συνεργασία
και ανταλλαγή εµπειριών τους βοήθησε να πραγµατοποιήσουν ταχύτερα βήµατα
όσον αφορά το εν λόγω θέµα από ό,τι ίσως θα είχαν επιτύχει εργαζόµενοι χωριστά.
Ως εκ τούτου, στις µελλοντικές προτεραιότητες και προοπτικές συµπεριλαµβάνεται
κατ'αρχήν η διευκόλυνση της µελλοντικής συνεργασίας, προκειµένου να αειφορήση
η αµοιβαία µάθηση και πρόοδος.
Το δεύτερο καθήκον συνίσταται στη διασφάλιση µεγαλύτερης υποστήριξης για τη
διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο µελετών για τα δύο φύλα, προκειµένου να
κατανοηθεί καλύτερα η διάσταση του φύλου στην επιστήµη και στην επιστηµονική
σταδιοδροµία. Τα αποτελέσµατα θα δώσουν πληροφορίες για τη χάραξη και την
αναθεώρηση της πολιτικής.

•

Το τρίτο καθήκον επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και χρήση µιας σειράς εργαλείων
για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των µέτρων θετικής δράσης και
ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για
να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στην επιστήµη και στην επιστηµονική
σταδιοδροµία. Κατά την αξιολόγηση των πολιτικών προσεγγίσεων που έχουν
σχεδιαστεί για να προωθήσουν την ισότητα πρέπει να εφαρµόζονται αυστηρά
επιστηµονικά κριτήρια.

•

Τέλος, η οµάδα του Ελσίνκι επιθυµεί να ενσωµατωθούν τα θέµατα που αφορούν τα
δύο φύλα στο έκτο πρόγραµµα πλαίσιο (2002-2006), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι
γυναίκες επιστήµονες από το σύνολο των τριάντα χωρών θα έχουν ίσες ευκαιρίες
όσον αφορά τη διαµόρφωση, τη συµµετοχή, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των
επιστηµονικών έργων και προγραµµάτων που θα λάβουν µελλοντικά υποστήριξη από
την ΕΕ.
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