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Ισ�τητα των Φύλων



Η ισ�τητα µετα�ύ
γυναικών και ανδρών
απ&τελεί )ασική αρ+ή
της δηµ&κρατίας.
Εντ&ύτ&ις, στην
πραγµατικ�τητα η
διάκριση µετα�ύ των
1ύλων ε�ακ&λ&υθεί να
υ1ίσταται. Ως εκ τ&ύτ&υ,
&ι γυναίκες είναι
πιθαν�τερ& να µείν&υν
+ωρίς εργασία ή να
έ+&υν πρ&σωρινές
εργασίες και 
απ&τελ&ύν τ&ν �γκ& των
εργα4&µένων µερικής
απασ+�λησης.



Ευρωπαϊκή Ένωση
�

Η Ισ�τητα απ&τελεί Βασική Αρ+ή

Η ΕΕ απ&τέλεσε την κινητήρια δύναµη για την
υι&θέτηση της τελικής διακήρυ�ης στ& µεγαλύτερ&
συνέδρι& για την ισ�τητα ευκαιριών, στ& Πεκίν& τ&
1995. Τα συµπεράσµατα τ&υ συνεδρί&υ τ�νι4αν τα
δικαιώµατα των γυναικών, την ένν&ια των
δικαιωµάτων σε σ+έση µε τη διάκριση των 1ύλων,
την ανάγκη &ικ&ν&µικής ανε�αρτησίας των
γυναικών, την ισ&ρρ&πηµένη συµµετ&+ή αντρών και
γυναικών στη διαδικασία λήψης απ&1άσεων και την
απ&δ&+ή της ισ�τητας σε �λες τις π&λιτικές.

Βασικές αρ+ές τ&υ δικαί&υ της ΕΕ απ&τελ&ύν:

• η ισ�τητα των απ&δ&+ών µετα�ύ ανδρών και
γυναικών εργα4&µένων, η διατήρηση της αρ+ής
«ίση αµ&ι)ή για εργασία ίσης α�ίας»,

• η ίση µετα+είριση: στην πρ�σ)αση στην εργασία,
στην κατάρτιση, στην πρ&ώθηση και στις συνθήκες
εργασίας, µε στ�+& την ε�άλειψη των άµεσων και
έµµεσων διακρίσεων,

• η ίση µετα+είριση αυτ&εργ&δ&τ&ύµενων ανδρών
και γυναικών,

• η )ελτίωση υγείας και ασ1άλειας των εγκύων
εργα4&µένων ή �σων πρ�σ1ατα γέννησαν,

• συµ)ι)ασµ�ς &ικ&γενειακής και επαγγελµατικής
4ωής (άδεια µητρ�τητας).



Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές
�

Ίσες Ευκαιρίες σηµαίνει
Ισ�τητα

Κάθε π&λίτης της ΕΕ, είτε άνδρας, είτε γυναίκα, έ+ει
ίσα δικαιώµατα. Αυτ� έ+ει κατ&+υρωθεί στη Συνθήκη
τ&υ Άµστερνταµ, η &π&ία περιέ+ει αριθµ� µέτρων για
τη δηµι&υργία µιας Ευρωπαϊκής π&λιτικής για την
ισ�τητα ανδρών και γυναικών.
Για τ&υς Ευρωπαί&υς Σ&σιαλιστές, κάθε γυναίκα θα
πρέπει να έ+ει τη δυνατ�τητα ίσων ευκαιριών στην
αγ&ρά εργασίας, δηλαδή ισ�τιµη πρ�σ)αση σε κάθε
είδ&υς εργασία ή πρ�γραµµα κατάρτισης.

�ι Ευρωπαί&ι Σ&σιαλιστές υπ&στηρί4&υν την
ε1αρµ&γή των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών
σε κάθε π&λιτική για την απασ+�ληση.
Κάθε γυναίκα στην ΕΕ π&υ συµµετέ+ει σε σώµατα
π&υ λαµ)άν&υν π&λιτικές και κ&ινωνικές απ&1άσεις
πρέπει να έ+ει πρ�σ)αση σε �λα τα επίπεδα
ε�&υσίας: τ&πικής, περι1ερειακής, εθνικής ή
Ευρωπαϊκής. Η ισ�τιµη συµµετ&+ή των γυναικών
απ&τελεί εγγύηση της σωστής λειτ&υργίας της
δηµ&κρατίας. Η ισ�τιµη εκπρ&σώπηση των γυναικών
στην π&λιτική δεν απ&τελεί µ�ν& δικαίωµα αλλά και
µέσ& κ&ινωνικής πρ&�δ&υ.

Μετα�ύ των π&λιτικών κ&µµάτων, &ι Ευρωπαί&ι
Σ&σιαλιστές 4ητ&ύν µια ισ&ρρ&πία στις εκλ&γικές
λίστες, την κατάργηση τ&υ «κυρίαρ+&υ 1ύλ&υ» στα
πρ&γράµµατα των π&λιτικών κ&µµάτων και την
ε�ισ&ρρ�πηση τ&υ αριθµ&ύ και τ&υ ρ�λ&υ των
γυναικών και των ανδρών στα πλαίσια των θεσµών
της ΕΕ.



Μελλ�ντικά ��έλη
�

Ισ�τητα µετα�ύ Γυναικών και
Ανδρών σε µια διευρυµένη
Ευρώπη

Η ν&µ&θεσία της ΕΕ π&υ α1&ρά την ισ�τητα
γυναικών και ανδρών απ&τελεί απαραίτητη
πρ&ϋπ�θεση για τα κράτη-µέλη. Απ&τελεί
αναπ�σπαστ& κ&µµάτι κάθε ανα1&ράς στα
ανθρώπινα δικαιώµατα και απαραίτητη πρ&ϋπ�θεση
της θεσµικής πρ&�δ&υ.

Κατά τη διαδικασία Έντα�ης, τ& Ευρωπαϊκ�
Κ&ιν&)&ύλι& 4ήτησε &ικ&ν&µική υπ&στήρι�η πρ&ς τα
νέα κράτη-µέλη πρ&κειµέν&υ να ευθυγραµµιστ&ύν
µε τις διαδικασίες και τη µεθ&δ&λ&γία της ΕΕ.
Στ�+&ς είναι τα στατιστικά στ&ι+εία ισ�τητας και
κατάργησης των διακρίσεων να ε�ισωθ&ύν µε αυτά
της ΕΕ, να πρ&)ληθ&ύν τα υ1ιστάµενα πρ&)λήµατα
και να πρ&ωθηθεί η ε�&µ&ίωση, �πως και να
ελέγ+εται η ε1αρµ&γή της ισ�τιµης αντιµετώπισης.



PES Group:
http://www.socialistgroup.org
PES:
http://www.pes.org
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Επικ�ινωνείστε
Κ&ιν&)&υλευτική �µάδα τ&υ Ευρωπαϊκ&υ Σ&ςιαλιστικ&ύ
Κ�µµατ&ς 
Ευρωπαϊκ� Koιvo)oύλιo, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Περισσ�τερες πληρ&1&ρίες για τη δράση
των Ευρωπαίων Σ&σιαλιστών στ&ν τ&µέα της
Ισ�τητας των Φύλων µπ&ρείτε να )ρείτε
στην ιστ&σελίδα:
�
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http://www.kisos.org


