
• Η αντιπρ�σώπευση των γυναικών στη διαδικασία λήψης απ��άσεων
Παρά τις σηµαντικές αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες π�υ παρέ��υν στις γυναίκες τυπικά ισ�τιµη
πρ�σ�αση στ�ν π�λιτικ� κ�σµ� και στα περισσ�τερα κέντρα λήψης απ��άσεων σ�ετικά µε τη �ωή µας,
�ι γυναίκες ε�ακ�λ�υθ�ύν να µην αντιπρ�σωπεύ�νται επαρκώς στην π�λιτική, σε εργατικά σωµατεία,
σε εθελ�ντικές �ργανώσεις και γενικά σε �λα τα κέντρα ε��υσίας. Η ανεπαρκής αντιπρ�σώπευση των
γυναικών στη διαδικασία λήψης απ��άσεων είναι µια µ�ρ�ή δηµ�κρατικ�ύ ελλείµµατ�ς, η �π�ία έ�ει
ως απ�τέλεσµα τη µείωση τ�υ εργατικ�ύ δυναµικ�ύ και των ανθρώπινων π�ρων. Η Κ�ιν���υλευτική
$µάδα των Ευρωπαίων Σ�σιαλιστών ($µάδα ΕΣΚ) πιστεύει �τι σε �λα τα επίπεδα �ι γυναίκες και �ι
άντρες πρέπει να µ�ιρά��νται τις ευθύνες και �τι �ι π�σ�στώσεις είναι απαραίτητες για τ� σκ�π� αυτ�.

• Γυναίκες και απασ��ληση
Με την Ενωµένη Ευρώπη έ�ει επιτευ�θεί µεγαλύτερη ισ�τητα στα δικαιώµατα των γυναικών και των
αντρών. Η $µάδα τ�υ ΕΣΚ έ�ει στηρί�ει �λ�θερµα τα ν�µ�θετικά µέτρα π�υ σ�εδιάστηκαν για
την καταπ�λέµηση των διακρίσεων στ�ν τ�µέα της απασ��λησης και περιλαµ�άν�υν την ίση αµ�ι�ή
για εργασία ίσης α�ίας, τη µερική απασ��ληση, τα δικαιώµατα των µητέρων, τη γ�νική άδεια, κτλ.
Παρ�λα’ αυτά, υπάρ�ει µεγάλη δια��ρά µετα�ύ της ν�µικής ισ�τητας και της ισ�τητας στην
πραγµατική �ωή. Παρ�λ� π�υ �ι γυναίκες αντιπρ�σωπεύ�νται επαρκώς στ� εργατικ� δυναµικ� �λων
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ε�ακ�λ�υθ�ύν να αντιµετωπί��υν �αµηλ�τερ�υς
µισθ�ύς, άνισες πρ��πτικές επαγγελµατικής καριέρας, υψηλ�τερ� π�σ�στ� ανεργίας και
µεγαλύτερη ανασ�άλεια στην εργασία. Η ίση συµµετ��ή αντρών και γυναικών στην αγ�ρά εργασίας
απ�τελεί �υσιαστικ� τµήµα της διαδικασίας για την επίτευ�η της ισ�τητας µετα�ύ των δύ� �ύλων
στην κ�ινωνία. Πρέπει να πρ�ωθήσ�υµε τη συστηµατική ε�αρµ�γή της ισ�τητας, ώστε να µπ�ρεί να
�ρεθεί µια ισ�ρρ�πία µετα�ύ της επαγγελµατικής και της �ικ�γενειακής �ωής και να µπ�ρ�ύν �ι
άντρες και �ι γυναίκες να επανέλθ�υν στην εργασία τ�υς µετά απ� άδεια πατρ�τητας, µητρ�τητας,
γ�νικής άδειας ή άδεια για υι�θεσία �ωρίς να είναι υπ��ρεωµέν�ι να υ�ίστανται διακρίσεις.

• Ε�αρµ�γή της ένν�ιας  και της διάστασης της Ισ�τητας των δύ� �ύλων
Πιστεύ�υµε �τι τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι� πρέπει να είναι η πρωταρ�ική κινητήρια δύναµη στην
ενσωµάτωση της ισ�τητας των δύ� �ύλων, τ�σ� στις π�λιτικές τ�υ εργασίες �σ� και στην έντα�η
αυτής της διάστασης  στις δ�µές τ�υ. Μια έκθεση π�υ συντά�θηκε µε πρωτ���υλία των σ�σιαλιστών
και υι�θετήθηκε απ� τ� Κ�ιν���ύλι�, πρ�τεινε �τι κάθε µία απ� τις επιτρ�πές και διακ�ιν���υλευτικές
αντιπρ�σωπείες τ�υ, θα πρέπει να �ρίσ�υν ένα Μέλ�ς τ�υς για την υλ�π�ίηση της διάστασης της
ισ�τητας  στις εργασίες τ�υς . Επίσης, επιθυµ�ύµε η ένν�ια αυτή να γίνει πραγµατικ�τητα για κάθε
Ευρωπαί� π�λίτη και να δ�ύµε τη συστηµατική της ε�αρµ�γή - µε θετικές ενέργειες – σε �λες τις
ευρωπαϊκές π�λιτικές.

• !ι γυναίκες σε µια διευρυµένη Ευρώπη 
Η διαδικασία της διεύρυνσης σηµαίνει την επανένωση µιας Ευρώπης �π�υ �ι γυναίκες θα µπ�ρ�ύν να
διαδραµατίσ�υν ένα νέ� ρ�λ�, καθώς τα δικαιώµατα των γυναικών είναι απαραίτητα για την κ�ινωνική
πρ��δ�. Θέλ�υµε να ε�ασ�αλίσ�υµε �τι �λα τα κράτη σε µια διευρυµένη Ευρώπη θα σέ��νται τα
δικαιώµατα των γυναικών, θα πρ�σαρµ���υν τ�υς ν�µ�υς τ�υς, ώστε  να ενσωµατών�υν τ�  "κ�ιν�τικ�
κεκτηµέν�" στ�ν τ�µέα των ίσων ευκαιριών και κυρίως �ι ν�µ�ι αυτ�ί θα µετα�ρά��νται σε πραγµατική
ισ�τητα  µετα�ύ αντρών και γυναικών.

Κ�ιν���υλευτική $µάδα
τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς

Ισ�τητα µετα"ύ
Γυναικών και Αντρών

Για µας, τ�υς Ευρωπαί�υς Σ�σιαλιστές, η ισ�τητα µετα�ύ των
αντρών και των γυναικών απ�τελεί �ασική αρ�ή της δηµ�κρατίας.



• !ι γυναίκες και η Συνέλευση για τ� µέλλ�ν τη Ευρώπης
Πιστεύ�υµε �τι τ� µελλ�ντικ� Ευρωπαϊκ� Σύνταγµα θα πρέπει να θεσµ�θετήσει την ισ�τητα µετα�ύ αντρών και
γυναικών. Για τ� σκ�π� αυτ�, πρέπει να περιλαµ�άνει την αρ�ή της ισ�τητας µετα�ύ αντρών και γυναικών σε
�λ�υς τ�υς τ�µείς και ��ι µ�ν� στην απασ��ληση. Η Ευρώπη µπ�ρεί να αν�ικ�δ�µηθεί µ�ν� µε πλήρη συµµετ��ή
των γυναικών, για να είναι δηµ�κρατική. Επίσης, είµαστε αντίθετ�ι σε �π�ιαδήπ�τε ανα��ρά τ�υ Συντάγµατ�ς
στη θρησκεία και πιστεύ�υµε �τι � σα�ής δια�ωρισµ�ς µετα�ύ της εκκλησίας και τ�υ κράτ�υς, µα�ί µε την
αυθεντική ελευθερία επιλ�γής της θρησκείας, απ�τελ�ύν τα θεµέλια της δηµ�κρατίας.

• !ι γυναίκες και η διαδικασία ειρήνης 
$ι απ��άσεις για π�λεµ� ή ειρήνη ε�ακ�λ�υθ�ύν να απ�τελ�ύν απ�κλειστικ� τ�µέα των αντρών. Πιστεύ�υµε �τι
�ι γυναίκες πρέπει να συµµετέ��υν συστηµατικά στις επίσηµες διαδικασίες επίλυσης συγκρ�ύσεων και να
συµπεριλαµ�άν�νται στ�υς αντιπρ�σωπ�υς σε ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις, ενδε��µένως µέσω της
δηµι�υργίας συµ��υλίων γυναικών π�υ θα συµ��υλεύ�υν τ� Συµ��ύλι� Ασ�αλείας των Ηνωµένων Εθνών. Επίσης,
�ι γυναίκες µπ�ρ�ύν να διαδραµατί��υν σηµαντικ� ρ�λ� στην αναδιάρθρωση των κ�ινωνιών µετά τις συγκρ�ύσεις.

• Τέλ�ς στη &ία απέναντι στις γυναίκες
$ι γυναίκες �λων των υπ��άθρων και �λων των ηλικιών αντιµετωπί��υν καθηµερινά ψυ��λ�γική ή σωµατική �ία
στην �ικ�γένεια, στ� �ώρ� εργασίας ή σε κ�ινωνικές περιστάσεις. Πρ�σπαθ�ύµε να ευαισθητ�π�ιήσ�υµε τ�ν κ�σµ�
απέναντι σε θέµατα �ίας, αλλά, δυστυ�ώς ακ�µη, τα θύµατα δεν έ��υν επαρκή ενίσ�υση, υπ�στήρι�η και ν�µική
πρ�στασία. Σε ευρωπαϊκ� επίπεδ�, �ι σ�σιαλιστές έ��υν ε�ασ�αλίσει και υπ�στηρί�ει τ� πρ�γραµµα DAPHNE, τ�
�π�ί� �ρηµατ�δ�τεί τις πρωτ���υλίες για αντιµετώπιση της �ίας απέναντι σε γυναίκες και παιδιά. Τ� πρ�γραµµα
αυτ� είναι αν�ικτ� σε εθελ�ντικές �ργανώσεις και τ�πικές αρ�ές και ε�αρµ��εται, επίσης, στις �ώρες π�υ θα
εντα�θ�ύν στην ΕΕ τ� 2004. Επίσης, πρ�τείν�υµε την καθιέρωση εν�ς Ευρωπαϊκ�ύ Έτ�υς κατά της Βίας.

• ∆ικαιώµατα αναπαραγωγής και σε"�υαλικές πρ�τιµήσεις 
Γνωρί��υµε τις υπάρ��υσες ανισ�τητες στην πρ�σέγγιση τ�υ
�ικ�γενειακ�ύ σ�εδιασµ�ύ, της αντισύλληψης, της σε��υαλικής
διαπαιδαγώγησης, της έκτρωσης και της εγκυµ�σύνης στα πλαίσια των
τωρινών και των µελλ�ντικών κρατών µελών της ΕΕ. Με δική µας
πρωτ���υλία υι�θετήθηκε µια έκθεση απ� τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι�, η
�π�ία πρ�τείνει �τι �λα τα κράτη µέλη (τωρινά και µελλ�ντικά) θα πρέπει
να υι�θετήσ�υν σταθερές εθνικές π�λιτικές σ�ετικά µε τη σε��υαλική και
την αναπαραγωγική υγεία, συµπεριλαµ�αν�µένων των πρ�τύπων υψηλής
π�ι�τητας, στ�ν αγώνα κατά τ�υ καρκίν�υ τ�υ µαστ�ύ.

• !ι γυναίκες και � ��νταµενταλισµ�ς 
Γνωρί��υµε �τι � ��νταµενταλισµ�ς σε κάθε θρησκεία έ�ει σηµαντικές
αρνητικές συνέπειες στη �ειρα�έτηση των γυναικών και µπ�ρεί να
�δηγήσει σε παρα�ίαση των �ασικών δικαιωµάτων των γυναικών. Η
θρησκεία, �ι παραδ�σιακ�ί π�λιτισµ�ί, �ι πρακτικές και η ν�µ�θεσία π�υ
δεν είναι συµ�ατές µε τα δικαιώµατα των γυναικών δεν  επιτρέπεται να
παρεµπ�δί��υν  την ε�αρµ�γή των  δικαιωµάτων π�υ �ρί��νται στις
διεθνείς συνθήκες και συµ�άσεις. Επ�µένως, πρ�τείν�υµε, σε �λ�κληρη
την ΕΕ, να καταργηθ�ύν �ι καν�νες ή �ι παραδ�σεις, στην περίπτωση
π�υ παρα�ιά��υν τα  θεµελιώδη δικαιώµατα των γυναικών.

Πληρ���ρίες

http://www.socialistgroup.org

Κ�ιν���υλευτική $µάδα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς
Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι�, �δ�ς Wiertz, B-1047 Βρυ�έλλες
Τηλ.: +32 2 284 21 11 (Βρυ�έλλες) +33 3 88 17 40 01 (Στρασ��ύργ�)
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