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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η μεγάλη γιορτή
ίο MeToo
και ίο μέλλον
θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς τις γυναίκες Εδώ και έναν
χρόνο η συμβολήτους στην καταπολέμηση της πανδημίας η ουσιαστική
στήριξη που πρόσφεραν και οιπολιτικέςπρωτοβουλίες που πήραν όσες
εξ αυτών βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης ηταν καθοριστικό μας έφερε
ένα βήμα πιο κοντά στην κανονικότητα Αυτό θα έπρεπε να συζητάμε σήμερα

την ημέρα που καθιερώθηκε να ανήκει στις γυναίκες Η Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας στην Ελλάδα όμως είναι αφιερωμένη στο MeToo
Η έμφυλη βία η σεξουαλική κακοποίηση και η παρενόχληση μπήκαν για
τα καλά στον δημόσιο διάλογο σε ανώτατο επίπεδο Γι αυτό ευθύνονται
γυναίκες σαν τη Σοφία Μπεκατώρου που βγήκαν μπροστά σπάζοντας
τον κύκλο της σιωπής αυτές ακολούθησαν αργότερα και οι άνδρες
θύματα βρίσκοντας το κουράγιο να μιλήσουν θα μπορούσαμε να τα
καταφέρουμε χωρίς τις γυναίκες Μόνο μία είναι η απάντηση σ αυτό
και τη γνωρίζουν οι δέκα ευρωπαίοι ηγέτες που μαζί με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη σκιαγραφούν την επόμενη μέρα της ισότητας

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

8 Μάριη εθνική enéieios
MeToo πανδημία

Ο φετινός Μάρτης μαζί με
την Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας φέρνει και τη μεγάλη

εθνική επέτειο την έκρηξη
MeToo και έξαρση της πανδημίας

Συνδέονται αυτά τα θέματα Φυσικά

ΙΤο φεμινιστικό κίνημα ξεκίνησε
το 1821 Με τις γυναίκες που

συμμετείχαν στην εξέγερση κατά
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
απρόσκλητες Χωρίς επιστράτευση
από κάποια Αρχή Από μόνες τους
Χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια
αναγνώριση δικαιωμάτων Τις ανισότητες

των φύλων τις εξάλειψαν
στο πεδίο της μάχης Διέθεσαν
περιουσίες και θυσίασαν τη ζωή
τους Ομως η Απελευθέρωση τους
αρνήθηκε θεμελιώδη δικαιώματα
μόρφωση ελευθερία αμειβόμενη
εργασία δημόσια αξιώματα Η Μαντώ

Μαυρογένους έχοντας διαθέσει
όλη την περιουσία της στον Αγώνα
εκλιπαρούσε για μια μικρή σύνταξη

επιβίωσης Οι ηρωίδες του 1821
παραγκωνίστηκαν και τέθηκαν υπό
την εξουσία των αρσενικών σάπιενς
Ομως στις 8 Μαρτίου 1887 η ελληνική

8 Μάρτη η Η Εφημερίς
των Κυριών τάραξε το πανελλήνιο
της ανδροκρατίας Το μήνυμα ήταν
σαφές Δικαιώματα και συμμετοχή
στην οικοδόμηση του νεοελληνικού
κράτους Οι άνδρες δεν έχουν το
μονοπώλιο του ορθοφρονείν και κρί
νειν έγραψε η Καλλιρρόη Παρρέν η
πρώτη φεμινίστρια δημοσιογράφος
συγγραφέας και εκδότρια Στη συνέχεια

οι φεμινιστικοί αγώνες γράφτηκαν
από μικρές ομάδες μορφωμένων

γυναικών που αγνοήθηκαν από τους
ιστορικούς Οπως έγραψε ο Κωνσταντίνος

Παπαρρηγόπουλος Η
ιστορία της Ελλάδος κατήντησεν ούτω
να ομοιάζη τας ιεράς του αγιωνύμου
όρους Αθω τας μονάς όπου θηλυκόν
κανενός είδους δεν εμβαίνει Εστία
1876 Ακόμη και σήμερα δύσκολα
τα θηλυκά εμβαίνουν στα δημόσια
αξιώματα και τα ανδροκρατούμενα

κέντρα εξουσίας Η πατριαρχία
υψώνει τείχη και άβατα στους θηλυκούς

σάπιενς Ωστόσο η εκλογή της
Κατερίνας Σακελλαροπούλου στην
Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας

ανατρέπει πολλά αγκυλωτικά
στερεότυπα

2 Η έκρηξη του MeToo έφερε
στο φως καλά κρυμμένα μυστι¬

κά και κατεστραμμένες ζωές από
εγκληματικές καταχρήσεις του πατριαρχικού

συστήματος εξουσίας
Το παλιό φεμινιστικό σύνθημα το
προσωπικό είναι πολιτικό επανήλθε

δριμύτερο στον δημόσιο διάλογο
προκαλώντας και συζήτηση στη
Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων

Εξαγγέλθηκαν πολλά μέτρα
πρόληψης της βίας Θα εφαρμοστούν

Η σεξουαλική και κοινωνική
διαπαιδαγώγηση θα περάσει τελικά
σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης

Οι νόμοι για την ουσιαστική
ισότητα η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

και η συμμετοχή των
γυναικών στα κέντρα αποφάσεων
θα γίνουν πράξη

3Η πανδημία COVID-19 έχει
κλονίσει τα θεμέλια της ζωής

μας την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας

Η διάσταση του φύλου
κυριάρχησε στις υγειονομικές πτυχές

της πανδημίας και στην έξαρση
της ενδοοικογενειακής βίας που
αυξήθηκε παντού κατά 20%-30
Είναι αξιοσημείωτο ότι τα στοιχεία
μαρτυρούν ότι σε χώρες με γυναίκες
επικεφαλής η διαχείριση της υγειονομικής

κρίσης είχε πολύ καλύτερα
αποτελέσματα με λιγότερους θανάτους

και μικρότερα ποσοστά μετάδοσης

Υπάρχουν άραγε κάποια
χαρακτηριστικά που ενώνουν τη
νεοζηλανδέζα πρωθυπουργό Τζασί
ντα Αρντερν που έχει συνολικά 26
απώλειες μέχρι 3/3/2021 με την
ταϊβανέζα πρόεδρο Τσάι Ινγκ Γουέν
μόνο 9 απώλειες σε πληθυσμό 24

εκατομμυρίων τη Φινλανδή Σάνα
Μαρίν 755 τη Δανέζα Μέτε Φρέ
ντρικσεν 2.367 και τη Νορβηγίδα
Ερνα Σόλμπεργκ με 623 απώλειες
Πράγματι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά

Οταν ήρθαν αντιμέτωπες
με την πανδημία οι γυναίκες

αρχηγοί ανέλαβαν αμέσως δράση
και απευθύνθηκαν στους πολίτες
όχι με πολεμικές κραυγές και μετάθεση

ευθυνών αλλά με γλώσσα
ειλικρίνειας ενσυναίσθησης και
συμπόνιας Για τις γυναίκες η πανδημία

ήταν μαραθώνιος αγώνας για
πολλούς άνδρες πόλεμος Μήπως
για να σωθεί ο πλανήτης είναι ώρα
να αναλάβουν οι γυναίκες

Η Αννα Καραμάνου είναι δρ CloAiTiKhs

Eniornpns ΕΚΠΑ πρώην ευρωβουλευτήε
ΠΑΣΟΚ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

Οι yuvaiKes σιον τομέα ίων
διεθνών σχέσεων και ασφαλές

Η συζήτηση για τη συμμετοχή
και τον ρόλο των

γυναικών στον τομέα των
διεθνών σχέσεων και ασφάλειας
είναι εξαιρετικά επίκαιρη και εξελίσσεται

τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο Στις αρχές του
2020 μόνο 60 από τις 1 90 χώρες
που ερωτήθηκαν από τη Διακοινοβουλευτική

Ενωση είχαν μια
γυναίκα ως υπουργό Εξωτερικών
ενώ μόνο σε 22 χώρες μια γυναίκα
κατείχε το χαρτοφυλάκιο άμυνας
Παρόλο που η απόσταση από τον
στόχο της πλήρους ισότητας παραμένει

μεγάλη η γυναικεία εκπροσώπηση

σε καίριες θέσεις στους
προαναφερθέντες τομείς αυξάνεται
σε Ευρώπη ΗΠΑ και NATO

Το ευτυχές της υπόθεσης Η
μετατόπιση προς μια κοινωνία
χιορίς έμφυλες ανισότητες αντικατοπτρίζεται

στην κοινή γνώμη
η οποία αλλάζει υπέρ της εντο¬

νότερης εκπροσώπησης των γυναικών

στην πολιτική και στους
ηγετικούς ρόλους Ενδιαφέροντα
στοιχεία μπορούμε να αντλήσουμε
από το Ευρωβαρόμετρο του 20 1 7

Χαρακτηριστικά το 61 των πολιτών

της EE πιστεύει ότι στην
πολιτική κυριαρχούν άνδρες που
δεν έχουν επαρκή εμπιστοσύνη
στις γυναίκες ενώ η πλειονότητα
των ερωτηθέντων 54 πιστεύει
ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρότερη

παρουσία γυναικών στη λήψη
πολιτικών αποφάσεων Αντίστοιχα

στοιχεία έρχονται και από την
απέναντι πλευρά του Ατλαντικού
Ερευνα του Pew Research Center
του 2018 στις Ηνωμένες Πολιτείες
αποκάλυψε ότι η πλειονότητα των
ερωτηθέντων θα ήθελε να δει περισσότερες

γυναίκες σε ηγετικούς
ρόλους Αποδεικτικό της μετατόπισης

αυτής είναι η θέση του 22
των ερωτηθέντων που πιστεύουν

ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερη
προσέγγιση στην ηγεσία ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό για τους
άνδρες ανέρχεται σε μόλις 1 5

Ταυτόχρονα η πλειονότητα των
ερωτηθέντων πιστεύει ότι η διάκριση

λόγω φύλου αποτελεί σημαντικό
εμπόδιο στην επαγγελματική αρένα
και ότι οι άνδρες αντιμετωπίζουν
λιγότερες προκλήσεις έως την ανέ
λιξή τους σε ηγετικές θέσεις τόσο
στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και
στην πολιτική

Στον
τομέα της διεθνούς

ασφάλειας ο ρόλος των γυναικών

φαίνεται να ενισχύει
τη διατήρηση της ειρήνης καθώς
οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
στις οποίες συμμετέχουν γυναίκες
έχουν περισσότερες πιθανότητες
να είναι βιώσιμες και αποτελεσματικές

Επιπλέον η έμφυλη ισότητα
σε κοινωνικό επίπεδο φαίνεται να
μεταφράζεται μεταξύ άλλων σε
υψηλότερη ασφάλεια καθώς και
ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη
παράγοντας που αποτρέπει την

αποσταθεροποίηση της ασφάλειας
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι

τα Ηνωμένα Εθνη και η EE έδωσαν
ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα τις
τελευταίες δύο δεκαετίες Το ψήφισμα

1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών θέσπισε

την ατζέντα για τις γυναίκες την
ειρήνη και την ασφάλεια WPS το
2000 Πολλές πρωτοβουλίες υλοποιούνται

επίσης σε ευρωπαϊκό
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επίπεδο. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι
και λίγες όσοι και όσες πιστεύουν
ότι πρέπει να γίνουν πολλά, καθώς
οι γυναίκες εξακολουθούν να υπο-
εκπροσωπού νται στον τομέα αυτόν
σε όλον τον κόσμο.

Η συζήτηση αυτή δεν είναι καινούργια, 

αλλά έχει τεθεί στο τραπέζι, 

σε ακαδημαϊκό επίπεδο, ήδη
από τη δεκαετία του 1980. Εκτοτε
μελετητές επισημαίνουν το χάσμα
των φύλων και προτείνουν ότι η
αυξημένη συμμετοχή των γυναικών 

στην εξωτερική πολιτική θα
οδηγούσε σε νέα και καινοτόμα
πρότυπα, ιδίως όσον αφορά την
ειρήνη και ασφάλεια. Ωστόσο,
σχεδόν 40 χρόνια αργότερα, η
συζήτηση σχετικά με τον βαθμό
στον οποίο η εξωτερική πολιτική
μπορεί να μεταβληθεί ουσιαστικά
από την αύξηση της γυναικείας
συμμετοχικότητας, είναι συνεχής
κυρίως λόγω της ανισότητας εκπροσώπησης 

που ακόμα μαστίζει
τον τομέα.
% Το άρθρο αυτό βασίζεται στη μελέτη 

« Women in foreign affairs and
international security: Contours of a
timely debate» της Υπηρεσίας Ερευνας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(Ελενα Λαζάρου et al, 2019).

Η Ελενα Λαζάρου είναι επικεφαλήε του
Τομέα Εξωτερικήε Πολιτικήε στην Υπηρεσία
Ερευναε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
θέματα εξωτερικήε πολιτικήε, αοφάλειαβ,
άμυναε και διατλαντικών σχέσεων, ερευνήτρια 

του ΕΛΙΑΜΕΠ και ερευνητική συνεργάτρια 
του ινστιτούτου Chatham House.

ΤΩΝ URSULA VON DER LEYEN, ALEXANDER DE CROO, KAJA KALLAS, SANNA MARIN, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ,
MICHEAL MARTIN, XAVIER BETTEL, KLAUS IOHANNIS, PEDRO SANCHEZ, STEFAN LOFVEN

Η ανάκαμψη μετά τον κορωνοϊό θα είναι
ένα τεστ και για τα δικαιώματα των γυναικών

Η φετινή Παγκόσμια 
Ημέρα της

Γυναίκας είναι
ιδιαίτερη. Οχι
μόνο γιατί συμπληρώνονται

ακριβώς 110 χρόνια 
από την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα

της Γυναίκας, όταν περισσότεροι από
ένα εκατομμύριο άνθρωποι, γυναίκες
και άνδρες, ένωσαν τις δυνάμεις τους
και ύψωσαν τις φωνές τους για ίσα
δικαιώματα.

Φέτος, στις 8 Μαρτίου, βρισκόμαστε
μπροστά και σε ένα σημαντικό σημείο
καμπής. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς
που πέρασε η καθημερινότητα πολλών
από εμάς «σταμάτησε» προσωρινά
λόγω της χειρότερης υγειονομικής κρίσης 

που έχουμε βιώσει εδώ και αρκετές
γενιές. Οι γυναίκες βρέθηκαν στην
πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση
της πανδημίας, στα νοσοκομεία και τα
γηροκομεία μας, και επηρεάστηκαν
δυσανάλογα από την πανδημία. Πλήρωσαν 

υψηλότερο τίμημα, οικονομικό
και κοινωνικό. Η ενδοοικογενειακή
βία και η βία κατά των γυναικών αυξήθηκαν, 

οι γυναίκες επωμίστηκαν
μεγαλύτερο μερίδιο των υποχρεώσεων
στο σπίτι και τα μηνιαία στοιχεία της
Eurostat για την ανεργία δείχνουν ότι
ενώ το ποσοστό ανεργίας για τους
άνδρες αυξήθηκε από 6,2 σε 7, 1% τον
Δεκέμβριο του 2020, η αύξηση όσον
αφορά τις γυναίκες ήταν μεγαλύτερη,
από 6,7 σε 7,9%.

Τα επόμενα χρόνια, πρέπει να ανοικοδομήσουμε 

τις κοινωνίες και τις οικονομίες 

μας για ένα καλύτερο μέλλον.
Εάν θέλουμε να αναπτυχθούμε και να
ευημερήσουμε μετά την πανδημία,
χρειαζόμαστε μια πιο συμπεριληπτική
προσέγγιση που θα αφήνει να ξεδιπλωθούν 

όλα τα ταλέντα, περιλαμβανομένων 
των δεξιοτήτων των γυναικών.

Πώς 
μπορούμε να το κατορθώσουμε;

Πρώτα απ' όλα, πρέπει να
αφήσουμε πίσω μας τις ιδεολογικές συζητήσεις 

του παρελθόντος. Η ισότητα
μεταξύ γυναικών και ανδρών κατοχυρώνεται 

στο άρθρο 23 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Πρόκειται
για μη διαπραγματεύσιμο δικαίωμα,

για έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες 
πάνω στους οποίους οικοδομήσαμε 

τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Δεύτερον, περισσότερο από ποτέ

πρέπει να μεριμνήσουμε για την οικονομική 

πτυχή της ισότητας των φύλων.
Η ισότητα των φύλων είναι, βεβαίως,
ηθικά ο σωστός δρόμος. Ωστόσο, οι
ίσες ευκαιρίες έχουν σημαντική συμβολή 

στην κοινωνική και οικονομική
πρόοδο. Οταν οι γυναίκες ευημερούν,
οι κοινωνίες ευημερούν. Οι κοινωνίες
ισότητας των φύλων είναι πλουσιότερες 

κοινωνίες, με όλη τη σημασία
της λέξης. Οι οικονομίες στις οποίες
υπάρχει ισότητα των φύλων αποδίδουν 

καλύτερα, σύμφωνα με όλες τις
έρευνες.

Το αν θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε 
κάτι καλύτερο μετά την κρίση θα

εξαρτηθεί από τις επιλογές που κάνουμε 
κατά την υλοποίηση των σχεδίων

μας για την ανάκαμψη στην εποχή μετά
την πανδημία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία 

για πιο αποτελεσματική και πιο
συμπεριληπτική ανάκαμψη, εξασφαλίζοντας 

τη συμμετοχή των γυναικών
στην οικονομία και αντιμετωπίζοντας
τις εισοδηματικές ανισότητες. Εάν
θέλουμε να οικοδομήσουμε μακροπρόθεσμη 

οικονομική ανθεκτικότητα
μετά την πανδημία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε 

συγκεκριμένα ζητήματα
που αφορούν το φύλο. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο πρέπει να ενσωματώσουμε 

επιτυχημένες προσεγγίσεις
που εστιάζουν σε θέματα που αφορούν
το φύλο στα ευρωπαϊκά πακέτα οικονομικής 

τόνωσης και ανάκαμψης. Η
ισότητα των φύλων και, γενικότερα,
η απουσία διακρίσεων είναι σημαντικοί 

μοχλοί για την ανανέωση των
οικονομιών μας μετά την πανδημία.
Εάν καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε
όλες τις οικονομικές και επιχειρηματικές 

δυνατότητες των γυναικών, οι
προσπάθειές μας για ανάκαμψη θα
οδηγήσουν σε ισχυρότερες και πιο
ανθεκτικές οικονομίες και κοινωνίες.

Τρίτον, πρέπει να εντείνουμε τις
διεθνείς προσπάθειές μας. Οι γυναίκες
και τα κορίτσια είναι συχνά τα πρώτα
θύματα κατά τη διάρκεια των κρίσεων.
Αυτό δεν άλλαξε κατά την πανδημία
Covid-19. Η σοβαρή υγειονομική κρίση
έχει καταδείξει την ευάλωτη θέση κο-

Τα επόμενα
χρόνια, πρέπει να
ανοικοδομήσουμε
os κοινωνίες και
us οικονομίες μας
για ένα καλύτερο
μέλλον.
Εάν θέλουμε να
αναπτυχθούμε
και να
ευημερήσουμε
μειά ιην
πανδημία,
χρειαζόμαστε
μια πιο
συμπεριληπτική
προσέγγιση
που θα αφήνει
να ξεδιπλωθούν
όλα ta ταλέντα,
περιλαμβανομένων
των δεξιοτήτων
ιων γυναικών

ριτσιών και γυναικών σε πολλά μέρη
του κόσμου, ιδίως σε ασταθή κράτη
που ταλανίζονται από συγκρούσεις.
Είναι σημαντικό ότι η νέα κυβέρνηση
των ΗΠΑ επέστρεψε στο τραπέζι για να
αγωνιστεί, μαζί με εμάς, για τα δικαιώματα 

των κοριτσιών και των γυναικών
σε όλο τον κόσμο. Ως παγκόσμια ηγετική 

αναπτυξιακή δύναμη, η Ευρώπη
έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη. Πρέπει να
καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια
για να διασφαλίσουμε ότι η ανθρωπιστική 

και αναπτυξιακή απάντησή της
στην πανδημία Covid-19 περιλαμβάνει 

τη βελτίωση της πρόσβασης στην
εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη 

για κορίτσια και γυναίκες,
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων,
καθώς και την υποστήριξη κοριτσιών
και γυναικών στον δρόμο προς την
οικονομική ανεξαρτησία.

Ενα 
άρθρο γνώμης κατά την Παγκόσμια 

Ημέρα της Γυναίκας
δεν αρκεί για να το πετύχουμε.

Θα απαιτηθεί μία πολύ πιο επίμονη
προσπάθεια, για πολλά ακόμη χρόνια.
Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη συγκυρία
για να οικοδομήσουμε κοινωνίες που
παρέχουν προστασία χωρίς αποκλεισμούς, 

όπου η ισότητα των δικαιωμάτων 
είναι υψίστης σημασίας - όχι μόνο

στα χαρτιά αλλά και στην καθημερινό-
τητά μας. Αυτό θα ενδυναμώσει όχι μόνο 

τις γυναίκες αλλά και τους άνδρες.
Δεδομένου ότι η ισότητα δικαιωμάτων
θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός και
για τους δύο, επιτρέποντας και στους
άνδρες να ξεφύγουν από παραδοσιακούς 

ρόλους και στερεότυπα.
Δεν θα είναι εύκολο. Είναι όμως

εφικτό.
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