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Συνδιοργάνωση ημερίδας ΓΓΙΦ - Σουηδικής Πρεσβείας με θέμα:
« Οι Γυναίκες στα πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων»

Η προσπάθεια για την ισότητα των Φύλων διαπερνά τα στενά εθνικά κράτη

Σήμερα, Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων από 
κοινού με την Σουηδική Πρεσβεία στην Ελλάδα διοργάνωσαν με επιτυχία Ημερίδα με θέμα 
«Οι Γυναίκες στα πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων».

Χαιρετισμό  απηύθυνε  η  Γενική  Γραμματέας  Ισότητας  των  Φύλων,  Φωτεινή
Κούβελα, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Π. Κουρουμπλής, η
Πρέσβης  της  Σουηδίας  κ.  C.Wrangberg,  η  Υφυπουργός  παρά  τω  Πρωθυπουργώ  και
Κυβερνητική  εκπρόσωπος  κ.  O.Γεροβασίλη  και  εκ  μέρους  του  Γενικού  Γραμματέα
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Κρέτσου, η κ. Λάμπρου.

Βασικοί ομιλητές ήταν η Δ/νουσα του Τμήματος Ισότητας του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Ασφάλισης της Σουηδίας Δρ.L.Freidenvall, ο εκπρόσωπος του Οργανισμού
UN WOMEN κ.D.Saunders, η βουλεύτρια κ. M.Θελερίτη και η εκπρόσωπος του Ερευνητικού
Κέντρου Βιομηχανικής Οικονομίας Σουηδίας Δρ. J.Rickne.

Στην ημερίδα έγινε πλήρης  ενημέρωση για τη θέση της γυναίκας σε όλους τους
τομείς και στις δύο χώρες, κατατέθηκαν απόψεις, προσωπικές μαρτυρίες και προτάσεις. 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας τόνισε ότι ως φορέας η Γενική Γραμματεία Ισότητας
των Φύλων θεωρεί  αναγκαία για τη δημοκρατία,  την  ίση συμμετοχή των γυναικών στις
πολιτικές διαδικασίες και την ισότιμη πολιτική αντιπροσώπευση των γυναικών σε όργανα,
θέσεις  και  διαδικασίες  εξουσίας. Οι   έμφυλες  ανισότητες  και  διακρίσεις  σε  βάρος  των
γυναικών εξακολουθούν να υφίστανται σε σημαντικούς τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού
βίου.  Αναφερόμενη στα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών και τον τρόπο εκλογής,
επεσήμανε ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι ακόμα έτοιμη για την ισότιμη εκπροσώπηση
των δυο φύλων στα κέντρα εξουσίας καθώς τα έμφυλα στερεότυπα είναι καλά ριζωμένα
στη συλλογική  συνείδηση  και  για  αυτό  και  οι  προσπάθειες  πρέπει  να  συνεχιστούν  πιο
εντατικά και με πολλαπλές δράσεις.

Σε σχέση με την ισόρροπη συμμετοχή,  η Γενική Γραμματέας υπογράμμισε ότι ο
στόχος δεν είναι  απλά το 1/3 στα ψηφοδέλτια αλλά το ισότιμο 50%-50%, το οποίο και
διεκδικούμε  ως  κυβερνητικό  όργανο  με  συνεχείς  διαβουλεύσεις  και  διάλογο  με  τους
αρμόδιους  φορείς και  γυναικείες  συλλογικότητες.  Επιδίωξη  της  ΓΓΙΦ  είναι  η  άμεση
ενεργοποίηση  της  διάταξης  που  ορίζει  την  ισόρροπη  συμμετοχή  γυναικών-ανδρών  στα
κέντρα λήψης των αποφάσεων στο δημόσιο τομέα αλλά και η  εφαρμογή της ευρωπαϊκής
πρότασης  Οδηγίας  να  υπάρχει  ισόρροπη  συμμετοχή  στα  διοικητικά  συμβούλια  των
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.



Ταυτόχρονα η μάχη δίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να επανέλθει η ισότητα
ψηλά στην ατζέντα των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη περίοδο και να μη
υποτιμάται ως δευτερεύον ή τριτεύον πρόβλημα σε σχέση με άλλα. Ιδιαίτερα σήμερα που
ελλοχεύει ο  κίνδυνος της ακροδεξιάς και των φασιστικών αντιλήψεων και για τα θέματα
της  ισότητας,  σε  όλη  την  Ευρώπη,  ο  κοινός  αγώνας  για  δημοκρατία,  αλληλεγγύη  και
κοινωνική συνοχή είναι εντελώς απαραίτητος.

Συμπερασματικά, παρά τις διαφορετικές ταχύτητες, τα θέματα της ισότητας και της
καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων παραμένουν άλυτα  και στις δύο χώρες-Ελλάδα
και  Σουηδία.  Συμφωνήθηκε  η  συνέχεια  της  συνεργασίας  μεταξύ  των δύο πλευρών   με
κοινές  δράσεις  και  εκδηλώσεις  για την επίτευξη του κοινού στόχου,  της  εξάλειψης  των
έμφυλων διακρίσεων και της κοινωνικής  χειραφέτησης  των γυναικών.
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