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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στο εαρινό ευρωπαϊκό
συµβούλιο σχετικά µε τις εξελίξεις όσον αφορά την ισότητα των φύλων στα κράτη
µέλη της ΕΕ και παρουσιάζει τις µελλοντικές αλλαγές και προτεραιότητες. Η
ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα και κοινή αρχή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ έχει συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην προώθηση των
γυναικών και στη βελτίωση της ζωής των γυναικών και των ανδρών, µέσω µιας
σηµαντικής νοµοθεσίας περί ίσης µεταχείρισης και µέσω της ρητής ενσωµάτωσης
της διάστασης της ισότητας των φύλων στις πολιτικές και στα µέσα της ΕΕ. Υπάρχει
µια θετική τάση για µια κοινωνία και αγορά εργασίας µε µεγαλύτερη ισότητα των
φύλων· ωστόσο οι ανισότητες των φύλων επιµένουν, κυρίως εις βάρος των
γυναικών. Η τρέχουσα οικονοµική κρίση έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι τα
επιτεύγµατα όσον αφορά την ισότητα των φύλων διατρέχουν κίνδυνο και ότι οι
επιπτώσεις της ύφεσης θα ασκήσουν µεγαλύτερη πίεση στις γυναίκες. Η ύφεση θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως επιχείρηµα για να περιοριστούν ή να περικοπούν τα
µέτρα σχετικά µε την ισότητα των φύλων, και η ανάλυση των εθνικών απαντήσεων
στην κρίση επιβεβαιώνει αυτόν τον κίνδυνο. Εντούτοις, αυτή η εποχή της κρίσης
προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία αλλαγής, δεδοµένου ότι η ισότητα των φύλων
αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιµη ανάπτυξη, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα και
κοινωνική συνοχή. Οι φορείς χάραξης πολιτικής έχουν την ευκαιρία να εφαρµόσουν
πολιτικές που θα καταστήσουν την αγορά εργασίας και την κοινωνία περισσότερο
ίσες ως προς τα φύλα στο µέλλον.
Μολονότι το οικονοµικό και κοινωνικό πλαίσιο έχει αλλάξει, η κρίση δεν έχει
µεταβάλει τις σχετικές προκλήσεις, όπως η καλύτερη λειτουργία των αγορών
εργασίας, η βιωσιµότητα και η επάρκεια της κοινωνικής προστασίας ή η γήρανση
της κοινωνίας. Οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων αποτελούν µέρος της
απάντησης σ’ αυτές τις αλλαγές, αλλά η κρίση ενισχύει την ανάγκη να καταδείξουν
οι εν λόγω πολιτικές την καλή σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητάς τους.
Το 1910 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανανεώσει τη δέσµευσή της να προωθήσει την
ισότητα των φύλων, υιοθετώντας µια στρατηγική ισότητας των φύλων, για να δώσει
συνέχεια στην τρέχουσα πορεία της όσον αφορά την ισότητα µεταξύ γυναικών και
ανδρών. Επίσης, θα επικαιροποιηθεί η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη
και την απασχόληση, και είναι σηµαντικό ότι η ισότητα των φύλων παγιώνεται στη
στρατηγική της ΕΕ για το 2020. Το 2010 είναι επίσης το ευρωπαϊκό έτος που είναι
αφιερωµένο στην καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού,
που θα υπογραµµίσει την ανάγκη λήψης αποτελεσµατικών µέτρων για την ένταξη
των ευάλωτων οµάδων. Επιπλέον, είναι η 15η επέτειος της πλατφόρµας δράσης του
Πεκίνου, όπου θα αξιολογηθεί η πρόοδος στους διάφορους τοµείς δράσης. Έτσι,
παρουσιάζεται η δυνατότητα δηµιουργίας ισχυρότερης συνέργειας µεταξύ των
διαφόρων στρατηγικών που θα επανεξεταστούν το 2010.
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2.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

2.1.

∆ιαφορές µεταξύ των φύλων
Η καταπολέµηση των επίµονων ανισοτήτων µεταξύ των φύλων σε όλα τα επίπεδα
της κοινωνίας είναι µια µακροπρόθεσµη πρόκληση, δεδοµένου ότι συνεπάγεται
διαρθρωτικές αλλαγές και αλλαγές συµπεριφοράς, καθώς και επαναπροσδιορισµό
των ρόλων των γυναικών και των ανδρών. Η πρόοδος είναι αργή και οι διαφορές
µεταξύ των φύλων επιµένουν όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης, την πληρωµή,
τις ώρες εργασίας, τις θέσεις ευθύνης, τον επιµερισµό της φροντίδας του
νοικοκυριού και των οικιακών καθηκόντων, καθώς και τον κίνδυνο φτώχειας.
Η αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι µια θετική
εξέλιξη και αποτελεί σηµαντική συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη της ΕΕ,
αντιστοιχώντας στο ένα τέταρτο της ετήσιας οικονοµικής ανάπτυξης από το 19951.
Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αυξήθηκε κατά 7,1 ποσοστιαίες µονάδες
την τελευταία δεκαετία και έφθασε το 59,1% το 2008, ποσοστό που είναι κοντά στον
στόχο της Λισαβόνας (60% το 2010), µολονότι το ποσοστό αυτό ποικίλλει µεταξύ
των κρατών µελών, από κάτω του 40% έως άνω του 70%. Η µέση διαφορά µεταξύ
των ποσοστών απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών µειώθηκε στις 13,7
ποσοστιαίες µονάδες το 2008 από 18,2 ποσοστιαίες µονάδες το 1998.
Εντούτοις, η οικονοµική κρίση, η οποία διέκοψε αυτή τη θετική τάση, είχε
σηµαντικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και στην ανεργία. Μεταξύ του Μαΐου
2008 και του Σεπτεµβρίου 2009, το ποσοστό ανεργίας σε επίπεδο ΕΕ αυξήθηκε για
τους άνδρες (από 6,4% σε 9,3%) ταχύτερα από ό,τι για τις γυναίκες (από 7,4% σε
9%). Οι ανδροκρατούµενοι τοµείς της βιοµηχανίας και των κατασκευών επλήγησαν
βαριά. Ωστόσο, τους τελευταίους µήνες, τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών και των
ανδρών αυξάνονται µε τον ίδιο ρυθµό, αντικατοπτρίζοντας πιθανώς µια επέκταση
της κρίσης σε άλλους τοµείς, που παρουσιάζουν µεγαλύτερη ανάµειξη των φύλων
από ό,τι εκείνοι που επλήγησαν πρώτοι. Επιπλέον, σε δώδεκα κράτη µέλη η ανεργία
παραµένει υψηλότερη µεταξύ των γυναικών. Τέλος, δεδοµένου ότι οι θέσεις
εργασίας των γυναικών επικεντρώνονται στον δηµόσιο τοµέα, θα µπορούσαν να
πληγούν δυσανάλογα µε απώλειες θέσεων εργασίας λόγω δηµοσιονοµικών
περικοπών.
Η εµπειρία από προηγούµενες κρίσεις δείχνει ότι η απασχόληση των ανδρών γενικά
ανακάµπτει γρηγορότερα από ό,τι των γυναικών2. Για τα άτοµα που καθίστανται
άνεργοι, ο κίνδυνος να µην επαναπασχοληθούν είναι υψηλότερος για τις
γυναίκες. Η εστίαση στην εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας κατά τη διάρκεια της
ύφεσης είναι σηµαντική, αλλά µπορεί να κρύψει άλλες λιγότερο ορατές τάσεις,
συµπεριλαµβανοµένης της υπερεκπροσώπησης των γυναικών µεταξύ των ανενεργών
ατόµων (οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα δύο τρίτα των 63
εκατοµµυρίων ατόµων µεταξύ 25 και 64 ετών που είναι ανενεργά στην ΕΕ) ή µεταξύ
των ατόµων που πλήττονται µε µερική ανεργία (απασχολούµενοι µε µερική
απασχόληση που θα επιθυµούσαν να εργάζονται περισσότερες ώρες), οι οποίοι δεν
καταχωρίζονται κατ’ ανάγκη ως άνεργοι.

1
2
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ΟΟΣΑ (2008) – Gender and sustainable development. Maximising the economic, social and environmental role of women (Τα
φύλα και η βιώσιµη ανάπτυξη. Μεγιστοποίηση του οικονοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού ρόλου των γυναικών).
Smith, M. (2009) ‘Analysis Note: Gender equality and recession’, EGGE.
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Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν µειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας, π.χ.
λόγω της υψηλότερης επίπτωσης των προσωρινών συµβάσεων, της ακούσιας
µερικής απασχόλησης και µιας επίµονης δυσµενούς διαφοράς αµοιβών (17,6% κατά
µέσο όρο στην ΕΕ το 2007) –µε επιπτώσεις στις αποδοχές ολόκληρης της ζωής τους,
στην κοινωνική προστασία και στις συντάξεις τους–, πράγµα που συνεπάγεται
υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας, ιδίως όταν συνταξιοδοτούνται. Το 2007, το
ποσοστό κινδύνου φτώχειας ήταν στις γυναίκες (17%) υψηλότερο από ό,τι στους
άνδρες (15%), και η διαφορά αυτή ήταν ιδιαίτερα µεγάλη για τους ηλικιωµένους
(22% για τις γυναίκες σε σχέση µε 17% για τους άνδρες) και για τους µονογονείς
(34%). Η κατάσταση των ατόµων που αντιµετωπίζουν πολλαπλά µειονεκτήµατα
είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Τέλος, τα νοικοκυριά θα επηρεαστούν σοβαρότερα από την
έλλειψη εσόδων (λόγω απώλειας της εργασίας) στις χώρες όπου κυριαρχεί ακόµη το
µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο ο άνδρας συντηρεί την οικογένεια, πράγµα που
υπογραµµίζει την ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη του µοντέλου σύµφωνα µε το
οποίο αποκτάται εισόδηµα τόσο από τον άνδρα όσο και από τη γυναίκα.
Πέρα από την τρέχουσα οικονοµική κρίση και τις επιπτώσεις της στις γυναίκες και
στους άνδρες, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι µακροχρόνιες προκλήσεις που
επηρεάζουν την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας. Μολονότι το επίπεδο
εκπαίδευσης µεταξύ των γυναικών έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και
οι γυναίκες πλέον υπερτερούν σε σχέση µε τους άνδρες στους πτυχιούχους
πανεπιστηµίου (το 59% των πτυχιούχων σε όλους τους κλάδους το 2006 στην ΕΕ),
οι γυναίκες συνεχίζουν να εστιάζονται σε τοµείς στους οποίους κατά παράδοση
κυριαρχούν οι γυναίκες και οι οποίοι συχνά χαρακτηρίζονται από χαµηλές αµοιβές
(υγεία και υπηρεσίες φροντίδας, εκπαίδευση κ.λπ.) και κατέχουν λιγότερες
υπεύθυνες θέσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Η έλλειψη πρόσβασης σε
υπηρεσίες φροντίδας εξαρτώµενων ατόµων (παιδιά, άτοµα µε αναπηρία,
ηλικιωµένοι), επαρκών συστηµάτων λήψης αδειών και ευέλικτων εργασιακών
ρυθµίσεων και για τους δύο γονείς συχνά εµποδίζει τις γυναίκες να συµµετέχουν
στην αγορά εργασίας ή να εργάζονται µε πλήρη απασχόληση. Το 2008, οι γυναίκες
εργάστηκαν µε µερική απασχόληση σε ποσοστό 31,1%, ενώ οι άνδρες εργάστηκαν
µε µερική απασχόληση σε ποσοστό 7,9%. Λαµβανοµένου υπόψη του ποσοστού
απασχόλησης σε ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης, η διαφορά µεταξύ των φύλων
έχει απλώς µειωθεί ελαφρώς από το 2003, και µάλιστα έχει αυξηθεί σε εννέα κράτη
µέλη.
Οι γυναίκες µε παιδιά εργάζονται λιγότερο (-11,5 ποσοστιαίες µονάδες στο ποσοστό
απασχόλησης) από ό,τι οι γυναίκες χωρίς παιδιά, ενώ οι άνδρες µε παιδιά εργάζονται
περισσότερο από ό,τι οι άνδρες χωρίς παιδιά (+6,8 ποσοστιαίες µονάδες). Η έντονη
αυτή επιρροή της µητρότητας/πατρότητας στη συµµετοχή στην απασχόληση
συνδέεται µε τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων και µε την έλλειψη
ιδρυµάτων φροντίδας των παιδιών σε πολλά κράτη µέλη. Παρά την αύξηση όσον
αφορά την παροχή φροντίδας στα παιδιά τα τελευταία χρόνια, σύµφωνα µε τους
ευρωπαϊκούς στόχους3, τα ποσοστά κάλυψης παραµένουν κάτω από τους εν λόγω
στόχους σε πολλές χώρες, ιδίως για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. Η φροντίδα

3
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Το 2002 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε τα κράτη µέλη να εξαλείψουν τα αντικίνητρα για τη συµµετοχή των γυναικών στο
εργατικό δυναµικό και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια, λαµβάνοντας υπόψη τη ζήτηση για ιδρύµατα φροντίδας των παιδιών
και σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα παροχής της, ώστε να παρέχεται έως το 2010 φροντίδα για τουλάχιστον το 90% των παιδιών
ηλικίας µεταξύ 3 ετών και της ηλικίας κατά την οποία πηγαίνουν υποχρεωτικά στο σχολείο, και τουλάχιστον το 33% των παιδιών
ηλικίας κάτω των 3 ετών.

5

EL

άλλων εξαρτώµενων µελών έχει επίσης έντονη επιρροή στη δυνατότητα των
γυναικών και των ανδρών να παραµένουν στην αγορά εργασίας, πρόκληση η οποία
επιδεινώθηκε µε τη γήρανση του πληθυσµού. Το 2005, περισσότεροι από 20
εκατοµµύρια ευρωπαίοι ηλικίας 15 έως 64 ετών (12,8 εκατ. γυναίκες και 7,6 εκατ.
άνδρες) είχαν ευθύνες φροντίδας για ενήλικα εξαρτώµενα άτοµα. Αυτή η ευθύνη
φροντίδας διαδραµατίζει κάποιο ρόλο στο χαµηλό ποσοστό απασχόλησης των
γυναικών ηλικίας 55 έως 64 ετών (36,8% το 2008, 18,2 µονάδες χαµηλότερα από το
ποσοστό των ανδρών). Η έλλειψη επαρκών µέτρων εξισορρόπησης της εργασίας µε
την ιδιωτική ζωή µπορεί επίσης να επηρεάσει την απόφαση των γυναικών και των
ανδρών να µην έχουν παιδιά ή να έχουν λιγότερα παιδιά, πράγµα προβληµατικό
όσον αφορά τη γήρανση του πληθυσµού και το µελλοντικό εφοδιασµό της αγοράς
εργασίας, και, ως εκ τούτου, την οικονοµική ανάπτυξη. Σε χώρες µε ευνοϊκές
συνθήκες όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών, µε δυνατότητα γονικής άδειας και
ρυθµίσεις ευέλικτου ωραρίου εργασίας, τόσο τα ποσοστά απασχόλησης των
γυναικών όσο και τα ποσοστά γεννήσεων είναι υψηλότερα.
Mολονότι τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε ο αριθµός των γυναικών που συµµετέχουν
στη λήψη αποφάσεων ή που κατέχουν θέσεις λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, η
εξουσία εξακολουθεί να είναι σαφώς στα χέρια των ανδρών, τόσο στα πολιτικά όσο
και στα οικονοµικά επίπεδα. Στην ΕΕ, κατά µέσο όρο, µόνο µία στους τέσσερις
εθνικούς βουλευτές και υπουργούς των εθνικών κυβερνήσεων είναι γυναίκα,
µολονότι η κατάσταση ποικίλλει από ένα κράτος µέλος σε άλλο. Κάποια πρόοδος
σηµειώθηκε µετά τις εκλογές του 2009 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου το
ποσοστό των γυναικών αυξήθηκε από 31% σε 35%. Στον οικονοµικό τοµέα, τα
αριθµητικά στοιχεία είναι λιγότερο θετικά και, για παράδειγµα, οι γυναίκες
αντιπροσωπεύουν µόνο ένα στα 10 µέλη του διοικητικού συµβουλίου των
ευρωπαϊκών εταιρειών blue-chips και το 3% µεταξύ των επικεφαλής των
διοικητικών συµβουλίων.
2.2.

Πολιτικές και νοµοθετικές εξελίξεις
Το 2009 χαρακτηρίστηκε από τον αντίκτυπο της παγκόσµιας οικονοµικής και
χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην πραγµατική οικονοµία και στις αγορές εργασίας. Η
ΕΕ θέσπισε στο τέλος του 2008 ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαµψης4,
συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για τη διατήρηση των γυναικών και των ανδρών
στην απασχόληση. Τον Μάιο του 2009, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής για την
απασχόληση, συζητήθηκε ο αντίκτυπος της κρίσης και επαρκείς πολιτικές
απαντήσεις. Η Επιτροπή πρότεινε µια «κοινή δέσµευση για την απασχόληση»5, η
οποία έχει ως στόχο τον περιορισµό του κοινοτικού αντικτύπου της κρίσης και
αναγνωρίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ισότητα των φύλων στις απαντήσεις στην
κρίση. Πρόσφατη ανάλυση των εθνικών απαντήσεων στην κρίση επιβεβαιώνει τον
κίνδυνο υποβάθµισης του καθεστώτος των πολιτικών ισότητας ή µείωσης των
προϋπολογισµών που διατίθενται γι’ αυτές τις πολιτικές6. Ορισµένα µέτρα σχετικά
µε την ισότητα των φύλων µαταιώθηκαν ή καθυστέρησαν, και πιθανές µελλοντικές
περικοπές στους δηµόσιους προϋπολογισµούς ενδέχεται να έχουν αρνητικό
αντίκτυπο στην απασχόληση των γυναικών και στην προώθηση της ισότητας.

4
5
6
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Εντούτοις, σηµειώθηκαν επίσης ορθές πρακτικές σε ορισµένα κράτη µέλη, τα οποία
δροµολόγησαν προγράµµατα προκειµένου να στηρίξουν τον τοµέα της φροντίδας7.
Η συµβουλευτική επιτροπή για τις ίσες ευκαιρίες µεταξύ γυναικών και ανδρών
εξέδωσε γνώµη σχετικά µε τη διάσταση της ισότητας των φύλων στην απάντηση
στην οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση8, συµπεριλαµβανοµένων συστάσεων
σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στα µέτρα για
την ανάκαµψη και στη στρατηγική της ΕΕ για το 2020.
Στο πλαίσιο της σουηδικής προεδρίας, το συµβούλιο εξέδωσε συµπεράσµατα9
σχετικά µε τη σηµαντική συµβολή που µπορούν να έχουν οι πολιτικές για την
ισότητα των φύλων στη βιώσιµη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική
ένταξη, καθώς και σχετικά µε την ανάγκη ενίσχυσης της διάστασης της ισότητας των
φύλων στη στρατηγική της ΕΕ για το 2020. Το Συµβούλιο εξέδωσε επίσης
συµπεράσµατα10 σχετικά µε την εφαρµογή της πλατφόρµας δράσης του Πεκίνου,
βάσει έκθεσης που καταρτίστηκε από την προεδρία της ΕΕ.
Το Συµβούλιο επέτυχε πολιτική συµφωνία όσον αφορά την πρόταση οδηγίας
σχετικά µε την εφαρµογή της αναθεωρηµένης συµφωνίας–πλαισίου για τη γονική
άδεια η οποία συνήφθη από τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους11. Αυτή θα
οδηγήσει σε αύξηση της διάρκειας της γονικής άδειας, θα καταστήσει µέρος της µη
µεταβιβάσιµο, προκειµένου να ενθαρρυνθούν οι πατέρες να επωφελούνται από τη
γονική άδεια, και θα προσφέρει το δικαίωµα αίτησης για ευέλικτες εργασιακές
ρυθµίσεις για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα µετά την επιστροφή από γονική άδεια.
Το Συµβούλιο επέτυχε επίσης πολιτική συµφωνία ενόψει της έκδοσης κοινής θέσης
σχετικά µε την προτεινόµενη αναθεώρηση της οδηγίας για την ίση µεταχείριση των
αυτοαπασχολουµένων και των συµβοηθουσών συζύγων12, όπου θα πρέπει ακόµη να
συµφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ένα κοινό κείµενο,
ενώ η πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά µε την άδεια µητρότητας13 είναι
υπό συζήτηση από τους νοµοθέτες της ΕΕ. Η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά µε
την εφαρµογή της οδηγίας 2002/73/ΕΚ σχετικά µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης
ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην
επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας14. Σηµειώνεται
πρόοδος στην εφαρµογή της οδηγίας, αλλά χρειάζεται ακόµη να καταβληθούν
προσπάθειες σε πολλά κράτη µέλη προκειµένου να επιτευχθεί η σωστή µεταφορά
της στο εθνικό δίκαιο.
Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης–πλαισίου του Συµβουλίου για
πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, καθώς και για
προστασία των θυµάτων15. Το 2009 ήταν επίσης το πρώτο έτος εφαρµογής
«κατευθυντήριων γραµµών της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών
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κοριτσιών και την καταπολέµηση όλων των µορφών διακρίσεων εις βάρος τους», οι
οποίες παρέχουν καθοδήγηση σχετικά µε τις στρατηγικές που πρέπει να εφαρµόσουν
τα κράτη µέλη και η ΕΕ στο πλαίσιο της εξωτερικής τους δράσης για την πρόληψη
της βίας, την προστασία των θυµάτων και τη δίωξη των ατόµων που ασκούν τέτοια
βία.
3.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
Η ισότητα των φύλων δεν είναι µόνο θέµα πολυµορφίας και κοινωνικής
δικαιοσύνης, αλλά και προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της βιώσιµης
ανάπτυξης, της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής.
Η επένδυση σε πολιτικές για την ισότητα των φύλων έχει ως αποτέλεσµα την
επίτευξη υψηλότερων ποσοστών απασχόλησης των γυναικών, συµβολής των
γυναικών στο ΑΕγχΠ, έσοδα από τη φορολογία και βιώσιµα ποσοστά γονιµότητας16.
Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί
βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, επειδή η ισότητα µεταξύ
γυναικών και ανδρών έχει αποδειχθεί βιώσιµη λύση για τις παλιές και τις νέες
προκλήσεις. Οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων πρέπει, συνεπώς, να
θεωρούνται µακροχρόνια επένδυση και όχι βραχυπρόθεσµο κόστος.
Οι πολιτικές απαντήσεις που δόθηκαν στην ύφεση αποτελούν ευκαιρία καθώς και
δυνητική απειλή για την απασχόληση των γυναικών και την ισότητα των φύλων.
Υπάρχει κίνδυνος η τρέχουσα ύφεση να καθυστερήσει τις εξελίξεις, η ακόµη και να
αντιστρέψει την πρόοδο, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις στη βιωσιµότητα της
οικονοµίας και των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, στην κοινωνική ένταξη και
στη δηµογραφία.
Οι αποτελεσµατικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων πρέπει να θεωρούνται
µέρος της λύσης για την έξοδο από την κρίση, τη στήριξη της ανάκαµψης και την
επίτευξη ισχυρότερης οικονοµίας για το µέλλον. Η βάση για µια βιώσιµη ανάκαµψη
και για υγιή δηµόσια οικονοµικά είναι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
στοχεύουν στη διασφάλιση της αυξηµένης συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό17.
Έχει αποδειχθεί ότι η επένδυση στην απασχόληση και στην οικονοµική ανεξαρτησία
των γυναικών, καθώς και στη θέσπιση µέτρων εξισορρόπησης της εργασίας µε την
ιδιωτική ζωή τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες οδηγεί σε ενίσχυση της
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης18.

3.1.

Ενίσχυση της συνέργειας µεταξύ ισότητας των φύλων και απασχόλησης για να
τονωθεί η ανάκαµψη και η βιώσιµη ανάπτυξη
Η εξάλειψη των υφιστάµενων ανισοτήτων µεταξύ γυναικών και ανδρών µέσω
πολιτικών για την ισότητα των φύλων µπορεί να θεωρηθεί παράγοντας ώθησης της
ανάπτυξης και όχι κόστος για την κοινωνία. Η ισότητα των φύλων στην αγορά
εργασίας µπορεί να επιτρέψει στα κράτη µέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το δυνητικό
εργατικό δυναµικό, ιδίως ενόψει των µελλοντικών ελλείψεων δεξιοτήτων. Επίσης, θα

16
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συµβάλει στην επιτυχία των µεταρρυθµίσεων στις πολιτικές για την απασχόληση,
συµπεριλαµβανοµένων των στρατηγικών ευελιξίας µε ασφάλεια («flexicurity»).
• Οι προσπάθειες εξάλειψης των ανισοτήτων µεταξύ των φύλων στην απασχόληση
πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν, ως µέρος της νέας στρατηγικής για την
ανάπτυξη και την απασχόληση που θα θεσπιστεί το 2010, έτσι ώστε να µειωθούν
σηµαντικά οι διαφορές όσον αφορά την απασχόληση, τις αµοιβές και τη λήψη
αποφάσεων, εξασφαλίζοντας καλύτερες θέσεις εργασίας και µειώνοντας τον
διαχωρισµό της αγοράς εργασίας και τον κίνδυνο φτώχειας.
• Η µείωση των µισθολογικών διαφορών µεταξύ των φύλων και η καταπολέµηση
των σχετικών αιτίων19 πρέπει να παραµείνουν προτεραιότητα. Η δράση σ’ αυτόν
τον τοµέα πρέπει να εξασφαλίσει τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων και να
συνδυάζει όλα τα διαθέσιµα µέσα, συµπεριλαµβανοµένων της αποτελεσµατικής
εφαρµογής της υπάρχουσας νοµοθεσίας, της αξιολόγησης των µισθολογικών
συστηµάτων µε διαφάνεια, της αύξησης της ευαισθητοποίησης, καθώς και της
καταπολέµησης των στερεοτύπων και της επανεξέτασης τον ταξινοµήσεων των
επαγγελµάτων.
• Τα συστήµατα φόρων και παροχών πρέπει να παρέχουν οικονοµικά κίνητρα, για
τις γυναίκες και τους άνδρες, ώστε να αρχίζουν, να παραµένουν και να
επιστρέφουν στην εργασία. Όπου απαιτείται, τα συστήµατα αυτά πρέπει να
µεταρρυθµιστούν, έτσι ώστε να εξαλειφθούν τα οικονοµικά αντικίνητρα όσον
αφορά τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας των ατόµων που συµβάλλουν
δευτερευόντως στο εισόδηµα του νοικοκυριού και των ατόµων που φροντίζουν
κυρίως τα εξαρτώµενα άτοµα, καθώς και να εξασφαλιστεί ίση οικονοµική
ανεξαρτησία για τις γυναίκες και τους άνδρες, επίσης όσον αφορά την
εξασφάλιση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, µολονότι θα προστατεύονται
παράλληλα τα άτοµα µε ανεπίσηµα πρότυπα σταδιοδροµίας.
• Για να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην ίση
συµµετοχή των γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, οι φορείς χάραξης
πολιτικής πρέπει να καταρτίσουν τις πολιτικές τους απαντήσεις µε βάση µια
ανάλυση της αγοράς εργασίας που θα λαµβάνει υπόψη την ισότητα των φύλων,
καθώς και µε βάση συστηµατικές εκτιµήσεις και αξιολογήσεις των επιπτώσεων
στα φύλα. Η επένδυση στην κοινωνική υποδοµή µπορεί να αποτελέσει
παραγωγικό παράγοντα και να αλλάξει τις οικονοµίες που είναι υπό επανάκαµψη.
3.2.

Στήριξη της συµφιλίωσης µεταξύ εργασίας και ιδιωτικής και οικογενειακής
ζωής τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες
Μια καλή εξισορρόπηση της εργασίας µε την ιδιωτική ζωή τόσο για τις γυναίκες όσο
και για τους άνδρες εξαρτάται από τη σύγχρονη οργάνωση της εργασίας, τη
διαθεσιµότητα οικονοµικά προσιτών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και από έναν πιο
ισόρροπο επιµερισµό των οικογενειακών ευθυνών και των οικιακών καθηκόντων. Η
δυνατότητα συµφιλίωσης µεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής έχει άµεσο
αντίκτυπο στην απασχόληση και τις θέσεις των γυναικών στην αγορά εργασίας, τις
αποδοχές και την οικονοµική τους ανεξαρτησία σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής τους.
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Μια βασική πρόκληση είναι η εστίαση σε πολιτικές και κίνητρα που θα ενθαρρύνουν
και θα επιτρέψουν στους άνδρες να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες φροντίδας και
οικογενειακής µέριµνας. Οι πολιτικές πρέπει επίσης να λαµβάνουν υπόψη τον
αυξανόµενο αριθµό µονογονικών νοικοκυριών, των οποίων επικεφαλής είναι κυρίως
γυναίκες.
• Οι προσπάθειες ανάπτυξης οικονοµικά προσιτών, προσβάσιµων και ποιοτικών
υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά, σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς στόχους, και
για άλλα εξαρτώµενα άτοµα πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν. Το
δυναµικό των διαρθρωτικών ταµείων και του ΕΓΤΑΑ20 για τη χρηµατοδότηση
ποιοτικών υπηρεσιών πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως.
• Η συµφωνία των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τη γονική άδεια21
καταδεικνύει πρόοδο σ’ αυτόν τον τοµέα. Οι άνδρες πρέπει να ενθαρρυνθούν να
µοιράζονται τα γονικά καθήκοντα µαζί µε τις γυναίκες, και πρέπει να
αναγνωριστεί καλύτερα στο χώρο εργασίας η ανάγκη τόσο των γυναικών όσο και
των ανδρών να εξισορροπούν την εργασία µε την οικογενειακή ζωή.
• Η οικονοµική ύφεση δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως δικαιολογία για να
επιβραδυνθεί η πρόοδος στις πολιτικές συµφιλίωσης και για να περικοπούν οι
προϋπολογισµοί που διατίθενται για τις υπηρεσίες φροντίδας και τις ρυθµίσεις
σχετικά µε την άδεια, επηρεάζοντας, ειδικότερα, την πρόσβαση των γυναικών
στην αγορά εργασίας.
• Οι προτάσεις για την επανεξέταση των δύο οδηγιών22 σχετικά µε την άδεια
µητρότητας και τα δικαιώµατα των αυτοαπασχολούµενων γυναικών πρέπει να
εγκριθούν γρήγορα από τους νοµοθέτες της ΕΕ.
3.3.

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας των φύλων
Οι γυναίκες διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από τους άνδρες, εν µέρει λόγω
των χαµηλότερων αποδοχών, της υψηλότερης έκθεσης σε συνθήκες επισφαλούς και µε
µικρότερη αξία απασχόλησης, και των µη αµειβόµενων καθηκόντων φροντίδας. Η
φτώχεια πλήττει τις γυναίκες που είναι συνήθως σε ευάλωτη θέση, όπως οι γυναίκες
που είναι επικεφαλής µονογονικών οικογενειών, οι ηλικιωµένες γυναίκες χωρίς
σύζυγο, οι γυναίκες µε αναπηρία, καθώς και οι γυναίκες που προέρχονται από
µετανάστες και από εθνοτικές µειονότητες. Οι γυναίκες Ρόµα διατρέχουν ιδιαίτερο
κίνδυνο περιθωριοποίησης και αποκλεισµού.
• Η πλήρης απασχόληση υψηλής ποιότητας είναι η καλύτερη διασφάλιση έναντι
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Για να εξασφαλιστεί µε
αποτελεσµατικότητα ένας σταθερός δεσµός µε την αγορά εργασίας, είναι πολύ
σηµαντικό να σχεδιαστούν και να εφαρµοστούν πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένης
της πρόσβασης στην εξασφάλιση υπηρεσιών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις
αντίστοιχες ανάγκες των γυναικών και των ανδρών.
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• Ιδίως σε εποχές ύφεσης, κατά τις οποίες οι φτωχοί κινδυνεύουν να βυθιστούν
βαθύτερα στη φτώχεια, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των
οµάδων που αντιµετωπίζουν πολλαπλά µειονεκτήµατα και να εξασφαλιστεί η
συµµετοχή τους στην κοινωνία.
• Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους 2010, το οποίο είναι αφιερωµένο στην
καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, είναι σηµαντικό
να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι προκλήσεις σχετικά µε την ισότητα των
φύλων, στο πλαίσιο προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων.
3.4.

Πρόληψη και καταπολέµηση της βίας που συνδέεται µε το φύλο
Οι γυναίκες είναι τα κύρια θύµατα της βίας που συνδέεται µε το φύλο. Σε όλη την ΕΕ,
εκτιµάται ότι τουλάχιστον δύο στις δέκα γυναίκες έχουν βιώσει σωµατική βία
τουλάχιστον µία φορά στην ενήλικη ζωή τους, και περίπου µία στις δέκα γυναίκες
έχουν υποστεί σεξουαλική βία23. Οι περισσότερες από αυτές τις πράξεις βίας
πραγµατοποιούνται από άνδρες στο άµεσο κοινωνικό τους περιβάλλον, και συχνότερα
από συντρόφους και πρώην συντρόφους. Αυτή η βία, εκτός από τον ανθρώπινο πόνο
που προκαλεί, έχει και σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις, µε υψηλό
κόστος για τον τοµέα της υγείας, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την αστυνοµία και τον
δικαστικό κλάδο, καθώς και την αγορά εργασίας.
• Οι προσπάθειες για την ανάπτυξη προληπτικών µεθόδων καταπολέµησης της βίας
που συνδέεται µε το φύλο, συµπεριλαµβανοµένης της εµπορίας ανθρώπων για
σεξουαλική και εργασιακή εκµετάλλευση, πρέπει να ενταθούν24. Η πρόληψη της
βίας που συνδέεται µε το φύλο σε όλες τις µορφές της είναι θεµελιώδους
σηµασίας και απαιτεί εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση,
συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών, των
εργαζοµένων στον τοµέα της υγείας, της αστυνοµίας και του δικαστικού κλάδου.
• Επικεντρωµένη δράση, συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας, απαιτείται για την
εξάλειψη των συνήθων ή παραδοσιακών επιβλαβών συµπεριφορών και
πρακτικών, συµπεριλαµβανοµένων του ακρωτηριασµού των γεννητικών οργάνων
των γυναικών, των πρόωρων και των αναγκαστικών γάµων, καθώς και των
εγκληµάτων τιµής.
• Μολονότι τα στοιχεία είναι περιορισµένα, τα πορίσµατα δείχνουν ότι η βία που
συνδέεται µε το φύλο αυξάνεται σε εποχές οικονοµικών κρίσεων, µε κύριες αιτίες
την πίεση και την απώλεια της εργασίας25. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην
καταπολέµηση της βίας και στην επένδυση στις γυναίκες, έτσι ώστε να µην
σηµειωθεί αύξηση της βίας ως κρυφή συνέπεια της κρίσης.

23
24
25
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Συµβούλιο τη Ευρώπης (2006): Καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών.
Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης–πλαισίου του Συµβουλίου για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων, καθώς και για την προστασία των θυµάτων [COM(2009) 136].
Lubrani, O. (2009) ‘The world economic and financial crisis: What will it mean for gender equality’, UNIFEM.
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3.5.

Μετατροπή της δέσµευσης για την ισότητα των φύλων σε δράση και
αποτελέσµατα
Η ισότητα των φύλων µπορεί να επιτευχθεί µόνο αν υπάρχει ισχυρή και σαφής
δέσµευση στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο, είτε στα ευρωπαϊκά όργανα είτε στις
κυβερνήσεις ή στους κοινωνικούς εταίρους. Η πρόοδος απαιτεί να µετατραπεί η
δέσµευση σε δράση µέσω αποτελεσµατικών µηχανισµών και δοµών εφαρµογής. Είναι
σηµαντικό να καταστεί η ισότητα των φύλων µια προβεβληµένη και βασική ανησυχία
στην πολιτική και στον σχεδιασµό, και η ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των
φύλων να γίνει ένα πιο αποτελεσµατικό εργαλείο στη χάραξη πολιτικής.
• Μια ισχυρή δέσµευση για περαιτέρω πρόοδο στον τοµέα της ισότητας των φύλων
πρέπει να επιτευχθεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών µελών, µέσω
µιας στρατηγικής για την εφαρµογή του χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών26, του ευρωπαϊκού
συµφώνου για την ισότητα των φύλων27, που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο, και του πλαισίου δράσεων για την ισότητα των φύλων, που
συµφωνήθηκε από τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους28.
• Απαιτείται καλύτερη κατάρτιση και διαµόρφωση ικανοτήτων, για να πειστούν και
να µπορέσουν οι αρµόδιοι χάραξης πολιτικής να συµπεριλάβουν τη διάσταση της
ισότητας των φύλων στους οικείους τοµείς αρµοδιότητάς τους, και να
αξιολογήσουν τον ιδιαίτερο αντίκτυπο των πολιτικών στις γυναίκες και τους
άνδρες. Αυτό επίσης απαιτεί την ανάπτυξη στατιστικών, δεικτών, εργαλείων και
εγχειριδίων σχετικά µε τα φύλα, συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής
βέλτιστων πρακτικών.
• Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες πρέπει να οικειοποιηθούν τα ζητήµατα των
φύλων και να είναι πεπεισµένοι για τα οφέλη των αποτελεσµατικών πολιτικών για
την ισότητα των φύλων για το σύνολο της κοινωνίας. Η καλύτερη συνέργεια
µεταξύ των πολιτικών και των µέσων είναι επίσης σηµαντική για την επίτευξη
περαιτέρω προόδου.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ενόψει της δυνητικής συµβολής της ισότητας των φύλων στη βιώσιµη ανάπτυξη,
την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή, η Επιτροπή
θεωρεί ότι η διάσταση της ισότητας των φύλων πρέπει να ενισχυθεί σε όλους τους
τοµείς της στρατηγικής µετά τη Λισαβόνα.
Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να ζητήσει από τα κράτη µέλη να
ανταποκριθούν χωρίς καθυστέρηση στις προκλήσεις που παρουσιάζονται στην
παρούσα έκθεση, και ιδιαίτερα στις ακόλουθες:
• ενίσχυση της διάστασης της ισότητας των φύλων για όλους τους τοµείς της
στρατηγικής
της
ΕΕ
για
το
2020,
συµπεριλαµβανοµένων της

26
27
28
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αποτελεσµατικότερης χρήσης της ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας των
φύλων και των ειδικών δράσεων και στόχων για την ισότητα των φύλων στην
ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση·
• µείωση των µισθολογικών διαφορών µεταξύ των φύλων µέσω ειδικών
στρατηγικών που να συνδυάζουν όλα τα διαθέσιµα µέσα, συµπεριλαµβανοµένων
των στόχων, κατά περίπτωση·
• διασφάλιση του ότι η πολυµορφία στα διοικητικά συµβούλια των εισηγµένων
εταιρειών υιοθετεί ένα ισόρροπο και µακροπρόθεσµα προσανατολισµένο
περιβάλλον λήψης αποφάσεων και του ότι οι γυναίκες θα ενθαρρύνονται να
συµµετέχουν στα διοικητικά συµβούλια των εισηγµένων εταιριών·
• βελτίωση των µέτρων συµφιλίωσης τόσο για τους άνδρες όσο και για τις
γυναίκες, συµπεριλαµβανοµένων των αδειών που σχετίζονται µε την οικογένεια,
των υπηρεσιών φροντίδας, των ρυθµίσεων ευέλικτου ωραρίου εργασίας και της
ενθάρρυνσης για ίσο επιµερισµό των ιδιωτικών και των οικογενειακών ευθυνών,
έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εργασία πλήρους απασχόλησης τόσο για τις γυναίκες
όσο και για τους άνδρες·
• εντατικοποίηση των προσπαθειών για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
βίας που συνδέεται µε το φύλο·
• διασφάλιση του ότι οι πολιτικές δίνουν σηµασία στις γυναίκες, και ιδίως σε
εκείνες που είναι σε ευάλωτη θέση – για παράδειγµα, οι γυναίκες µε επισφαλή
εργασία, οι ηλικιωµένες εργαζόµενες γυναίκες, οι γυναίκες που είναι επικεφαλής
µονογονικών οικογενειών, οι γυναίκες µε αναπηρία, οι γυναίκες που προέρχονται
από µετανάστες και από εθνοτικές µειονότητες και οι γυναίκες Ρόµα·
• διασφάλιση του ότι η διάσταση της ισότητας των φύλων θα ενσωµατωθεί στις
απαντήσεις που θα δοθούν στην ύφεση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό
επίπεδο, λαµβανοµένου υπόψη του διαφορετικού αντικτύπου της κρίσης στις
γυναίκες και στους άνδρες·
• ανανέωση της δέσµευσης που αναλήφθηκε από τα κράτη µέλη στο ευρωπαϊκό
σύµφωνο για την ισότητα των φύλων και ενίσχυση της σύµπραξης και της
συνέργειας µεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων, των κοινωνικών εταίρων και της
κοινωνίας των πολιτών.
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