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ΠΡΟΛΟΓΟ ηεο ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΩ ΗΟΣΖΣΑ, θ. Δ. ΣΟΤΜΑΝΖ
Ζ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ θαη ηδηαίηεξα ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ. Σν gender mainstreaming, σο πνιηηηθφ αιιά θαη κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, έρεη ζθνπφ λα
επαηζζεηνπνηήζεη φινπο ηνπο κεηφρνπο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ
θχινπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή θάζε πνιηηηθήο.
Κχξηα αλαπηπμηαθή επηινγή θαη θεληξηθή απνζηνιή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ
Φχισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ είλαη ε αλάδεημε ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη
αλαπηπμηαθήο δηάζηαζεο ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο. Ο νξηδφληηνο ραξαθηήξαο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ
θαη ε απφιπηε ζπλάθεηά ηεο κε ηηο Δζληθέο Πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ Αλάπηπμε, ηελ Απαζρφιεζε θαη
ηελ Κνηλσληθή πλνρή, επηζεκαίλεηαη θαη ζηηο Δζληθέο Πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ
2004-2008 πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Κπβεξλεηηθή

Δπηηξνπή θαη ησλ νπνίσλ ζπλερίδεηαη ε

εθαξκνγή ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ (2007-2013).
Οη πξσηνβνπιίεο καο επηθεληξψλνληαη ζε ζεζκηθέο θαη νξγαλσηηθέο παξεκβάζεηο, θαζψο θαη ζε
Έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο. Γξάζεηο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ
θχισλ πεξηιακβάλνληαη ζε φια ηα λέα επηρεηξεζηαθά θαη πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα ηεο λέαο
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Γηα πξψηε θνξά κάιηζηα, εηδηθφο άμνλαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ αθνξά ζηελ ελδπλάκσζε
ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ζε φιν ην εχξνο ηεο δεκφζηαο δξάζεο.
Ο παξψλ Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ εθαξκνγήο ηνπ gender mainstreaming ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζπκπιήξσκα ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πςειφβαζκσλ
ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ πινπνηήζακε κε επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε. Ο Οδεγφο
εθπνλήζεθε απφ ην Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο θαη απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ Γεκφζησλ
ιεηηνπξγψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ρξήζηκν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, ψζηε θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ
εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επηπηψζεηο ηνπο ζηα δχν
θχια, θαζψο θαη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα θαηαζηνχλ νη
ίζεο επθαηξίεο θαη ε ίζε κεηαρείξηζε ησλ θχισλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο αλάπηπμεο κε ηε ζπκβνιή ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη παξάιιεια ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε
θνηλσληθή ζπλνρή.
Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Ηζφηεηαο

Δπγελία Σζνπκάλε
6
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δχν δεθαεηηψλ, ε έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο
πνιηηηθέο -gender mainstreaming- έρεη εμαπισζεί σο κηα παγθφζκηα, νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα
ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζέηεζε ην gender mainstreaming ην 1996, φρη
απιά σο έλα ππνθαηάζηαην ησλ πνιηηηθψλ ίζσλ επθαηξηψλ, αιιά σο έλα νπζηαζηηθφ ζπκπιήξσκα ζε
απηέο. Καηά ζπλέπεηα ινηπφλ, ην gender mainstreaming απνηειεί, κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε
ζηελ πνιηηηθή ηεο ηζφηεηαο πνπ δελ πεξηνξίδεηαη απιά ζηε ιήςε κέηξσλ ππέξ ησλ γπλαηθψλ, αιιά
ραξάζζεη πνιηηηθέο ηζφηεηαο, ηηο εθαξκφδεη θαη αμηνινγεί ην ζχλνιν ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ηφζν ζηνπο
άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο. Δπίζεο, εζηηάδεη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη εκπεηξίεο ηφζν ησλ αλδξψλ
φζν θαη ησλ γπλαηθψλ, έηζη ψζηε θαη ηα δχν θχια λα επσθεινχληαη ηζφηηκα απφ φιεο ηηο πνιηηηθέο θαη
δξάζεηο, ζε φια ηα επίπεδα ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο. Σν gender mainstreaming
είλαη, επνκέλσο, ν ηξφπνο ψζηε ε ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ λα απνηειέζεη απηή
πξαγκαηηθφηεηα ζηε δσή θαη ησλ δχν θχισλ.
Δμάιινπ, ην gender mainstreaming δελ είλαη απιά δήηεκα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, αιιά
απαξαίηεηε δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξή θαη δηαξθήο αλζξψπηλε αλάπηπμε
εληφο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη κε ηα πην απνδνηηθά κέζα. ε
απηφ ην πιαίζην, ε ζηξαηεγηθή γηα ην gender mainstreaming κπνξεί λα αλαβαζκίζεη θαη λα βειηηψζεη
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Χο ηερληθή κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα λφκηκεο
θαη αζθαιείο, δεκνθξαηηθέο θαη απνδνηηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο εμίζνπ γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο
άλδξεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ
Απαζρφιεζε θαη ηελ Κνηλσληθή Αιιειεγγχε κε ηελ νλνκαζία «PROGRESS», πνπ ζηνρεχεη ζηε
δηαζθάιηζε ηεο νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαη ηεο ηζφηεηαο
ησλ θχισλ, θαζψο θαη ζηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο απηήο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ.,
πξνσζεί ηε βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ gender mainstreaming ζε εζληθέο πνιηηηθέο θαη
πξνγξάκκαηα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. Δπίζεο, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζέζεηο επζχλεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, φζνλ αθνξά
ζηελ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηεο ηζφηεηαο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο.
Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κέζσ
ησλ δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο PROGRESS κε ηίηιν «Δθαξκνγή ηεο ελζσκάησζεο ηεο ηζφηεηαο
ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε», ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επηκφξθσζε θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζηειερψλ
ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ gender mainstreaming ζηηο
εζληθέο πνιηηηθέο.
Μηα ζεκαληηθή δξάζε ηνπ ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο απνηειεί θαη ν Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ
Εθαξκνγήο ηνπ Gender Mainstreaming ζηε Δεκφζηα Δηνίθεζε, ν νπνίνο επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ
θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ gender mainstreaming, παξαζέηνληαο ζρεηηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη
θαιέο πξαθηηθέο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Δπίζεο, απνζθνπεί λα θαζνδεγήζεη ηνπο/ηηο
7

αλαγλψζηεο/-ηξηεο γηα ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηνπ gender mainstreaming ζηνπο ηνκείο δξάζεο ηνπο,
παξέρνληαο ζρεηηθή κεζνδνινγία κε παξαδείγκαηα. Ζ θηινδνμία ηνπ Κ.Δ.Θ.Η. θαη φισλ ησλ
ζπληειεζηψλ απηνχ ηνπ Οδεγνχ είλαη λ’ απνηειέζεη έλα ρξήζηκν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα θάζε
αλαγλψζηε/-ηξηα.
Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ελ ιφγσ Οδεγνχ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηηο ζπγγξαθείο ηνπ, θπξίεο
Βηθησξία Γθεξκφηζε θαη Διέλε αθειιαξίνπ, θαζψο επίζεο θαη ηηο θπξίεο Καιιηφπε Βιαρνγηάλλε,
Τπεχζπλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη Δηξήλε Μάξε, Γεληθή πληνλίζηξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εθ κέξνπο
ηνπ Κ.Δ.Θ.Η., ε ζπκβνιή ησλ νπνίσλ ππήξμε θαζνξηζηηθή.

Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Δ.Θ.Η.

Διέλε Αλ. Εελάθνπ
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ΔΗΑΓΩΓΖ
Σν PROGRESS απνηειεί ην λέν Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Κνηλσληθή
Αιιειεγγχε ηεο Δ.Δ. Τινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (E.K.T.) θαη έρεη
ρξνληθή δηάξθεηα απφ ην 2007 έσο θαη ην 2013. ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα εληζρχζεη ηηο
πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ λα πξνσζήζνπλ πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο,
θαζψο θαη ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο θαη φιεο, θαη επηθεληξψλεηαη ζε πέληε (5) ηνκείο: απαζρφιεζε,
θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη πξνζηαζία, φξνη εξγαζίαο, θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηζφηεηα
ησλ θχισλ.1
Ο παξψλ Οδεγφο απνηειεί έθδνζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Implementing Gender
Mainstreaming through Training in the Greek Public Administration» πνπ πινπνηεί ε Γεληθή
Γξακκαηεία Ηζφηεηαο (Γ.Γ.Η.) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζην
Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηελ Ηζφηεηα
ησλ Φχισλ
Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην πηνζέηεζε ην
Δπξσπατθφ
χκθσλν,
ψζηε
λα
ελζαξξχλεη ηηο δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ
ρψξα ζε επίπεδν θξαηψλ-κειψλ θαη
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηα εμήο:
Μέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ
ράζκαηνο κεηαμχ ησλ θχισλ θαη
ηελ
θαηαπνιέκεζε
ησλ
ζηεξενηχπσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Μέηξα
γηα
ηελ
πξνψζεζε
θαιχηεξεο
εμηζνξξφπεζεο
εξγαζίαο θαη ηδησηηθήο δσήο γηα
φινπο/-εο.
Μέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
δηαθπβέξλεζεο κέζσ ηεο έληαμεο
ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο
ηηο
πνιηηηθέο
θαη
θαιχηεξεο
παξαθνινχζεζεο/αμηνιφγεζεο.
Πεγή: Επξσπατθφ Σπκβνχιην (1996)

πιαίζην ηνπ Άμνλα 5 ηνπ Progress γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ.
ηφρν ηνπ Άμνλα απνηειεί ε εθαξκνγή ηεο έληαμεο ηεο δηάζηαζεο
ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ-κειψλ,
θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ηφζν ηνπ Υάξηε Πνξείαο γηα ηελ Ηζφηεηα
κεηαμχ

Αλδξψλ

θαη

Γπλαηθψλ

(2006-2010)

φζν

θαη

ηνπ

2

Δπξσπατθνχ πκθψλνπ γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ. Ηδηαίηεξε
έκθαζε δίλεηαη ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε
αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζέζεηο επζχλεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε
φζνλ αθνξά ζηελ έληαμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηάζηαζεο ηεο
ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο3.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ν παξψλ Οδεγφο
απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ζεσξίαο θαη παξαδεηγκάησλ γηα ηελ
έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν.
Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία

ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ

εθαξκνγή απηή ζηε δεκφζηα δηνίθεζε αιιά θαη ρξήζηκν εξγαιείν
γηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο επζχλεο.
Με αθεηεξία ηνλ νξηζκφ ηνπ gender mainstreaming, ν
Οδεγφο πεξηιακβάλεη ζηελ πξψηε ελφηεηα κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή
θαη έλα γισζζάξην βαζηθψλ ελλνηψλ, ην νπνίν απνζθνπεί ζην λα
ελεκεξψζεη ηνλ/ηελ αλαγλψζηε/-ηξηα αθελφο γηα ην ελ ιφγσ ζέκα

θαη αθεηέξνπ γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ζεκαληηθή ε εθαξκνγή ηνπ.

1

European Commission, DG for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (2007). PROGRESS Programme.
Available online at: http://ec.europa.eu/employment_social/progress/docs_en.html
2
European Commission, DG for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (2007). Restricted Call for Proposals
for the Improvement of Gender Mainstreaming in National Policies and Programmes. Available online at:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=631&langId=en&callId=63&furtherCalls=yes
3
European Commission, DG for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (2007). Restricted Call for Proposals…,
φ.π.

9

Μεγάινο αξηζκφο Δγρεηξηδίσλ θαη Οδεγψλ κε απηή ηε ζεκαηηθή έρεη δεκηνπξγεζεί ηφζν ζε
επξσπατθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Ο Οδεγφο απηφο, επειπηζηνχκε λα εκπινπηίζεη ηελ
ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, παξνπζηάδνληαο κεζνδνινγία θαη θαιέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί
κε επηηπρία, θαζψο θαη κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έσο ζήκεξα θείκελα/δηαθεξχμεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην gender mainstreaming.
ηε δεχηεξε ελφηεηα, παξνπζηάδνληαη ε «Μέζνδνο ησλ 10 βεκάησλ» -αλά βήκα, κε
παξαδείγκαηα- θαη θαιέο πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηνπ gender mainstreaming ζηελ Διιάδα θαη ζηελ
Δπξψπε, ελψ ζηελ ηξίηε αλαθέξνληαη νη εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ.
Σέινο, ζηελ ηέηαξηε ελφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα είλαη εθηελήο θαη δελ κπνξεί λα θαιπθζεί πιήξσο απφ ηνλ παξφληα
Οδεγφ, παξαηίζεηαη Παξάξηεκα κε ηνπο εζληθνχο κεραληζκνχο θαη ηα εξγαιεία γηα ην gender
mainstreaming. Δπηπιένλ, ην Παξάξηεκα πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο
εθδφζεηο θαη ηζηνζειίδεο αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ.

Υάξηεο Πνξείαο γηα ηελ Ηζφηεηα µεηαμχ Γπλαηθψλ θαη Αλδξψλ (2006-2010)
ΣΟΜΔΗ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ
1. Δπίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο επί ίζνηο φξνηο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο.
2. Δλίζρπζε ηεο ζπκθηιίσζεο ηεο εξγαζίαο, ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο.
3. Πξνψζεζε ηεο ίζεο ζπκκεηνρήο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
4. Δμάιεηςε ηεο βίαο θαη ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ κε βάζε ην θχιν.
5. Δμάιεηςε ησλ ζηεξενηχπσλ ησλ θχισλ ζηελ θνηλσλία.
6. Πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ εθηφο Δ.Δ.
Πεγή: Επξσπατθή Επηηξνπή (2006)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΟΓΖΓΟ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ
1.1 Πνηνο είλαη ν ζηφρνο ηνπ Οδεγνχ;
Ο ζηφρνο ηνπ Οδεγνχ είλαη δηηηφο:
α) Να παξνπζηάζεη ζπλνπηηθά θαη λα ζπκβάιεη ζηελ επξχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο
ζπνπδαηφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ gender mainstreaming.
β) Να παξνπζηάζεη ηε κεζνδνινγία ησλ δέθα (10) βεκάησλ, φπσο επίζεο θαη θαιέο πξαθηηθέο
γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ gender mainstreaming ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.

1.2 ε πνηνπο/-εο απεπζχλεηαη ν Οδεγφο;
Βαζηθή νκάδα-ζηφρν ηνπ Οδεγνχ απνηεινχλ ηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο επζχλεο ζηε
δεκφζηα δηνίθεζε, ρσξίο απαξαίηεηα λα είλαη εκπεηξνγλψκνλεο ζην gender mainstreaming, αιιά θαηά
θάπνην ηξφπν λα είλαη ππεχζπλνη/-εο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ο παξψλ Οδεγφο ζηνρεχεη λα
θαζνδεγήζεη ηα άηνκα απηά, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ ηελ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ
θχισλ ζηνλ ηνκέα δξάζεο ηνπο. Δπίζεο, ν ζπγθεθξηκέλνο Οδεγφο κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκνο θαη ζε
άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, αιιά αζρνινχληαη κε ην gender mainstreaming.

1.3 Πψο ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ Οδεγφ;
Ο Οδεγφο απνηειείηαη απφ ηξεηο ελφηεηεο.
Σελ Δλφηεηα Α’, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
Δλλνηνιφγεζε ηνπ φξνπ gender mainstreaming θαη ηε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηε
δεκφζηα δηνίθεζε.
Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ gender mainstreaming, θαη
Γισζζάξην βαζηθψλ ελλνηψλ.
Σελ Δλφηεηα Β’, ε νπνία πεξηιακβάλεη:
Σε κέζνδν ησλ δέθα (10) βεκάησλ.
Καιέο Πξαθηηθέο ζε επξσπατθφ επίπεδν, θαη
Καιέο Πξαθηηθέο ζε εζληθφ επίπεδν.
Σελ Δλφηεηα Γ’, ε νπνία πεξηιακβάλεη:
Σηο εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, θαη
Σε Γ’ Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.).
11

Σελ Δλφηεηα Γ’, ε νπνία πεξηιακβάλεη:
Σνπο εζληθνχο κεραληζκνχο γηα ηελ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, θαη
Πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο κε εθδφζεηο θαη ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα gender
mainstreaming.

12

ΔΝΟΣΖΣΑ Α’
ΣΗ ΖΜΑΗΝΔΗ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΟΤ ΦΤΛΟΤ Δ ΟΛΔ ΣΗ
ΠΟΛΗΣΗΚΔ (GENDER MAINSTREAMING);
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΝΣΑΞΖ ΣΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΟΤ ΦΤΛΟΤ Δ ΟΛΔ ΣΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ
(GENDER MAINSTREAMING)
1.1 Οξηζκφο ηνπ gender mainstreaming

Οξηζκφο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο

Οξηζκφο πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο

χκθσλα κε ηελ Δ.Δ., σο gender
mainstreaming,
νξίδεηαη
ε
ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ
θχινπ ζε θάζε ζηάδην ησλ
πνιηηηθψλ
δηαδηθαζηψλ
(ζρεδηαζκφο,
εθαξκνγή,
παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε)
κε ηελ νπηηθή ηεο πξνψζεζεο ηεο
ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ θαη
ησλ αλδξψλ.

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ
ηνπ
πκβνπιίνπ
ηεο
Δπξψπεο, ε έληαμε ηεο
ηζφηεηαο ζε φιεο ηηο
πνιηηηθέο
(gender
mainstreaming) είλαη ε
αλαδηνξγάλσζε,
ε
βειηίσζε, ε αλάπηπμε
θαη ε αμηνιφγεζε ηεο
δηαδηθαζίαο
άζθεζεο
πνιηηηθήο, έηζη ψζηε ε
νπηηθή ηεο ηζφηεηαο ησλ
θχισλ λα ελζσκαησζεί,
απφ ηνπο θνξείο πνπ
εκπιέθνληαη
ζηελ
άζθεζε ησλ πνιηηηθψλ,
ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο, ζε
φια ηα επίπεδα θαη
ζηάδηα.

Δπηπιένλ,
ζεκαίλεη
ηελ
απνηίκεζε
ηνπ
βαζκνχ
επίδξαζεο ησλ πνιηηηθψλ ζηε
δσή θαη ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ θαη
ησλ αλδξψλ, θαζψο θαη ηε ιήςε
επζχλεο
γηα
ηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ
ηνπο,
εθφζνλ
απηφ
θξίλεηαη
απαξαίηεην.
Δπνκέλσο, απνηειεί ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν ε ηζφηεηα κεηαμχ
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κπνξεί λα
γίλεη απηή πξαγκαηηθφηεηα ζηε
δσή θαη ησλ δχν θχισλ,
δεκηνπξγψληαο
θαηάιιειεο
ζπλζήθεο γηα φινπο/-εο, θαζψο
επίζεο θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί
έλα θνηλφ φξακα ζηαζεξήο
αλζξψπηλεο αλάπηπμεο.
Πεγή:
Επξσπατθή
available online at:

Πεγή:
Σπκβνχιην
Επξψπεο (1998)

ηεο

Οξηζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ
Ζ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ
θχινπ (gender mainstreaming),
ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ, είλαη ε
δηαδηθαζία απνηίκεζεο ησλ
ζπλεπεηψλ γηα ηηο γπλαίθεο θαη
ηνπο
άλδξεο
θάζε
πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο
λνκνζεζίαο, ησλ πνιηηηθψλ ή
ησλ πξνγξακκάησλ, ζε θάζε
ηνκέα θαη ζε φια ηα επίπεδα.
Απνηειεί ζηξαηεγηθή, ψζηε λα
θαηαζηνχλ ηα δεηήκαηα θαη νη
εκπεηξίεο ηφζν ησλ γπλαηθψλ
φζν θαη ησλ αλδξψλ κηα
νινθιεξσκέλε δηάζηαζε ηνπ
ζρεδηαζκνχ, ηεο εθαξκνγήο,
ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο
αμηνιφγεζεο πνιηηηθψλ θαη
πξνγξακκάησλ ζε φινπο ηνπο
ηνκείο (πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη
θνηλσληθφ ηνκέα), ψζηε νη
γπλαίθεο θαη νη άλδξεο λα
επσθεινχληαη ηζφηηκα θαη λα
κε δηαησλίδεηαη ε αληζφηεηα.
Απψηεξν ζηφρν απνηειεί ε
επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ
θχισλ.
Πεγή: United Nations (1997)

Επηηξνπή,

http://ec.europa.eu/employment_soci
al/gender_equality/gender_mainstrea
ming/general_overview_en.html
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1.2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε εθαξκνγή ηνπ gender mainstreaming ζηε δεκφζηα δηνίθεζε;
Ζ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο αλαγλσξίδεηαη παγθνζκίσο σο κηα
απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο, θαζψο θαη απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο
ησλ θχισλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Ζ ηδέα απηή δελ απνηειεί
θαηλνηνκία. Έρνπλ γίλεη απφπεηξεο γηα ηελ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε κεκνλσκέλνπο ηνκείο,
φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ gender
mainstreaming σο ζηξαηεγηθήο θαη σο εξγαιείνπ είλαη φηη απνζθνπεί ζηελ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ
θχινπ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο, κε απψηεξν ζηφρν ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λα είλαη
κφληκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη, πξηλ απφ θάζε ελέξγεηα θαη απφθαζε, ιακβάλνπκε ππφςε ηε δηάζηαζε ηνπ
θχινπ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη εμίζνπ ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ
gender mainstreaming κε ηηο ζεηηθέο δξάζεηο πξνσζεί ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ
επίηεπμή ηεο ζε φια ηα επίπεδα4.
Ζ δεκφζηα δηνίθεζε σο θαηεμνρήλ αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ
δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ gender mainstreaming. Θα πξέπεη λα
ηνληζηεί φηη ε έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο είλαη κηα ζεσξεηηθή θαη αθεξεκέλε
έλλνηα, ηεο νπνίαο ε θαηαλφεζε δελ είλαη ζπρλά εχθνιε. Δπνκέλσο, ρξεηάδεηαη λα θαηαβιεζεί
κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα εθπαίδεπζεο ησλ θνξέσλ/δνκψλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ, ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα νινθιεξσκέλε αληίιεςε θαη αλάινγε αληαπφθξηζε φζνλ
αθνξά ζηελ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο.
Ζ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ αθνξά ζηε δηνηθεηηθή αλάπηπμε. ηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε
βάζνο αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο έρνπλ επηπηψζεηο
ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο, νη ζπλζήθεο πξνζαξκφδνληαη, ψζηε λα ππάξρεη βειηίσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ηίζεληαη ζε επίπεδν δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δπηπιένλ, θξίλεηαη
ζεκαληηθή ε εθαξκνγή ηνπ gender mainstreaming ζηε δεκφζηα δηνίθεζε κε ηελ εκπινθή φισλ ησλ
ηεξαξρηθψλ βαζκίδσλ, θαζψο κπνξεί λα αλαβαζκίζεη θαη λα βειηηψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο, αθνχ σο ηερληθή κπνξεί λα παξάζρεη εγγπεκέλα απνηειέζκαηα, θαη λα
πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα λφκηκεο, αζθαιείο, δεκνθξαηηθέο θαη απνδνηηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο
εμίζνπ γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο.5
Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο ππνδειψλεη φηη
φινη νη θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζα πξέπεη λα
γλσξίδνπλ, λα απνδέρνληαη θαη λα εξγάδνληαη εληαηηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο.6

4

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ, Δηδηθή Τπεξεζία
πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δ.Κ.Σ. (2003). Οδεγφο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζην
ζρεδηαζκφ
θαη
ηελ
αμηνιφγεζε
ησλ
δξάζεσλ
ησλ
Ε.Π.
ηνπ
Γ’
Κ.Π.Σ.
Available
online
at:
http://www.esfhellas.gr/greek/userfiles/ΟΓΖΓΟ%20ΔΦΑΡΜΟΓΖ%20ΚΔΘΗ.rar (Last accessed: 20 Οθησβξίνπ 2008).
5
Swedish Gender Mainstreaming Support Committee (2007). Gender Equality in Public Services: Some Useful Advice on
Gender Mainstreaming. Swedish Government Official Reports: Stockholm.
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Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ,
Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ
ε

Ζ 4 Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηηο
Γπλαίθεο
πξαγκαηνπνηήζεθε
ζην
Πεθίλν ζηηο 4-15 επηεκβξίνπ 1995.
Σν Πξφγξακκα Γξάζεο εζηηάδεη ζε
δψδεθα ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο - κε
επηκέξνπο δξάζεηο:

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ
Ζ

Σξίηε

Παγθφζκηα

Γηάζθεςε

Γπλαηθψλ

ηνπ

Ο.Ζ.Δ.

πνπ

1. Γπλαίθεο θαη θηψρεηα
2. Δθπαίδεπζε
θαη
θαηάξηηζε
γπλαηθψλ
3. Γπλαίθεο θαη πγεία
4. Βία ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ
5. Γπλαίθεο θαη έλνπιεο ζπγθξνχζεηο
6. Γπλαίθεο θαη νηθνλνκία
7. Γπλαίθεο ζηελ εμνπζία θαη ζηε
ιήςε απνθάζεσλ
8. Θεζκηθνί κεραληζκνί γηα ηελ
πξνψζεζε γπλαηθψλ
9. Αλζξψπηλα
Γηθαηψκαηα
ησλ
γπλαηθψλ
10. Γπλαίθεο θαη Μ.Μ.Δ.
11. Γπλαίθεο θαη Πεξηβάιινλ
12. Κνξίηζηα

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1985 ζην Νατξφκπη απνηειεί, ζε παγθφζκην

Πεγή: United Nations (1995)

ησλ θχισλ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εηξήλε. Σν Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ

επίπεδν, ζεκείν θακπήο γηα ηελ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ
θχισλ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο, θαζψο γηα πξψηε θνξά πηνζεηoχληαη
«ηξαηεγηθέο Πξνψζεζεο ησλ Γπλαηθψλ».7 Καηά ηελ ίδηα ρξνληθή
πεξίνδν, ε έλλνηα απηή εληάρζεθε ζε επίπεδν ηνπηθψλ πνιηηηθψλ ζε
ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, φπσο ε Οιιαλδία, ε νπεδία θαη ε Ννξβεγία.8
Ζ έλλνηα ηνπ gender mainstreaming αλαπηχρζεθε επξχηεξα δέθα
ρξφληα αξγφηεξα, ην 1995, ζην Πεθίλν, θαηά ηελ Σέηαξηε Παγθφζκηα
Γηάζθεςε γηα ηηο Γπλαίθεο ζηελ νπνία εγθξίζεθαλ ε Γηαθήξπμε θαη ην
Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ, πνπ ζέηνπλ σο ζθνπνχο ηελ ηζφηεηα
Πεθίλνπ είλαη ην πξψην επίζεκν δηεζλέο θείκελν πνπ πηνζεηεί ηε

ζηξαηεγηθή θαη ηνλ φξν «έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ» ζην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ9
Ζ ηξαηεγηθή γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ (2008-2011)10 δίλεη ζαθή έκθαζε ζην gender mainstreaming σο βαζηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ
επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ, θαζψο θαη γηα δέζκεπζε γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ.
ε επξσπατθφ επίπεδν, ε ίδηα ε πλζήθε Ίδξπζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (1997)11 ζέηεη
σο ζεκειηψδε ζηφρν ηελ ίζε κεηαρείξηζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ. Ζ έλλνηα ηνπ gender mainstreaming εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην Σξίην Μεζνπξφζεζκν
Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα Δπθαηξηψλ (1991-1995),12 ρσξίο νπζηαζηηθή εθαξκνγή. Με ηελ
Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ «Δλζσκάησζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ
ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζην ζχλνιν ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηφρσλ»,13 ην 1996, αξρίδεη
ε νπζηαζηηθή δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηεο ηζφηεηαο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο κε ηνλ
εκπινπηηζκφ ζεκαληηθψλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, φπσο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ

6

Sjørup, K. & Schmitz C. (επηκ.) (2005). Παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ επηκφξθσζε. Εζηηάζεηο θαη παγίδεο.
Εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ πνιίηε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο.
Βφλλε: The GEcel Project Group.
7
United Nations (1986). Report of the World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations
Decade for Women: Equality, Development and Peace. Nairobi.
8
Jean Monnet Center. The Origins of Gender Mainstreaming in the EU. Available online at:
www.jeanmonnetprogram.org/papers/00/000201-03html (Last accessed: 20 October 2008).
9
United Nations (1985). Fourth World Conference on Women. Available online at: http://www.un.org/Conferences/Women
(Last accessed: 22 October 2008).
10
United Nations Development Programme (2007). Empowered and Equal: Gender Equality Strategy (2008-2011). Available
online at: http://www.undp.org/women/docs/Gender-Equality-Strategy-2008-2011.doc (Last accessed: 20 October 2008).
11
European Commission (1997). Treaty νf Amsterdam Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing
the
European
Communities
and
Related
Acts.
Amsterdam.
Available
online
at:
http://www.eurotreaties.com/amsterdamtreaty.pdf (Last accessed: 20 October 2008).
12
Council Resolution 91/C 142/01 of 21.5.1991 on the Third Medium-Term Community Action Programme on Equal
Opportunities 1991-1995 (OJ C 142, 31.5.1991).
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έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία θαη ηεο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.14
Σν 1995, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο φξηζε κηα Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ζε ζέκαηα gender
mainstreaming,15 κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή κηαο επηζθφπεζεο ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζηηο πνιηηηθέο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ζε
ηνκεαθέο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσλίαο, ηφζν ζε επίπεδν θξαηψλ-κειψλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην επίπεδν.
Σν 1996, ζην Λνπμεκβνχξγν, πξαγκαηνπνηείηαη Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη απνθαζίδεηαη ε
Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε ζηελ νπνία αξζξψλνληαη ηέζζεξηο (4) ππιψλεο:
βειηίσζε

ηεο

απαζρνιεζηκφηεηαο,

αλάπηπμε

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο,

ελζάξξπλζε

ηεο

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ελίζρπζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ. Ζ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ απνηειεί αλαπφζπαζηε δηάζηαζε ηεο ηξαηεγηθήο. Δπηπιένλ, ηα
θξάηε-κέιε ππνρξεψλνληαη λα ππνβάιινπλ Δζληθά ρέδηα Γξάζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε (Δ..Γ.Α.),
ζχκθσλα κε ηηο «θαηεπζπληήξηεο γξακκέο».16
Mε ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, ην 1997,17 ηξνπνπνηνχληαη ηα άξζξα 2 θαη 3 ηεο πλζήθεο γηα
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαηνρπξψλνληαο ηε δέζκεπζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα εμάιεηςε ησλ
αληζνηήησλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζε φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη φινπο ηνπο ηνκείο.
Σν Σέηαξην Κνηλνηηθφ Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα (1996-2000),18 θαζψο θαη ην Πέκπην
Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα (2001-2006)19 δηαθεξχηηνπλ φηη ην gender mainstreaming βξίζθεηαη ζην
επίθεληξν ησλ ζεκάησλ πνπ επηζπκνχλ λα δηεπζεηήζνπλ.
Σν 1999, ε πηνζέηεζε ηεο Γηπιήο ηξαηεγηθήο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δίλεη ψζεζε
ζηελ εθαξκνγή ηεο έληαμεο ηεο ηζφηεηαο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ, θαζψο
πξνσζείηαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ gender mainstreaming κε ηηο ζεηηθέο δξάζεηο ππέξ ησλ γπλαηθψλ ζε
φια ηα Μέηξα.20

13

Δπξσπατθή Δπηηξνπή (1996). Αλαθνίλσζε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο γηα ηελ «Ελζσκάησζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ
κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζην ζχλνιν ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηφρσλ» COM(96) 67.
14
European Commission (1995). Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on
Integrating Gender Issues in Development Cooperation. COM (95) 423.
15
Council of Europe (2003). Fact Sheet, Gender Mainstreaming: Action Undertaken by the Council of Europe.
Available online at:
http://www.humanrights.coe.int/Equality/Eng/WordDocs/PDF_Fact%20sheet%20on%20gender%20mainstreaming%20Sep%
202003.pdf (Last accessed: 20 Οθησβξίνπ 2008).
16
Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ, Δηδηθή
Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δ.Κ.Σ. (2003), Οδεγφο εθαξκνγήο…, φ.π.
17
European Commission (1997). Treaty νf Amsterdam..., φ.π.
18
European Commission (1995). European Training Foundation Annual Report 1995. COM (97) 381 final, Volume I.
19
Council of the European Union (2001). Council Decision of 20 December 2000 Establishing a Programme relating to the
Community Framework Strategy on Gender Equality (2001-2005). Official Journal of the European Communities, OJ L 17,
pp. 22-29.
20
Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ, φ.π.
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Ζ χκβαζε γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ
κνξθψλ δηάθξηζεο θαηά ησλ γπλαηθψλ
(CEDAW)
Ζ χκβαζε γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ
κνξθψλ δηάθξηζεο θαηά ησλ γπλαηθψλ
(CEDAW) πηνζεηήζεθε ην 1979 απφ ηε Γεληθή
Οινκέιεηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ζπρλά
πεξηγξάθεηαη σο έλα είδνο δηαηχπσζεο ησλ
δηθαησκάησλ ηνπο. Πεξηιακβάλεη 30 άξζξα
φπνπ νξίδεηαη φ,ηη απνηειεί δηάθξηζε θαηά
ησλ γπλαηθψλ, ελψ ηα θξάηε-κέιε θαινχληαη
λα ιάβνπλ δξάζε ζε εζληθφ επίπεδν κε
ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ απηψλ.
Με ηελ επηθχξσζε ηεο χκβαζεο, ηα θξάηεκέιε δεζκεχνληαη λα αλαιάβνπλ κηα ζεηξά
απφ έξγα κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ
κνξθψλ
βίαο
θαηά
ησλ
γπλαηθψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ:
Να ελζσκαηψζνπλ ηελ αξρή ηεο
ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
ζην λνκνζεηηθφ ηνπο ζχζηεκα, λα
θαηαξγήζνπλ φινπο ηνπο λφκνπο πνπ
επλννχλ
ηηο
δηαθξίζεηο
θαη
λα
πηνζεηήζνπλ λένπο λφκνπο πνπ ηηο
απαγνξεχνπλ.

Οη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ Απαζρφιεζε, ην
αλαθέξνληαη

1999,

ζηελ

ελίζρπζε

ησλ

πνιηηηθψλ

πνπ

ζηνρεχνπλ ζηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη
ζε κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ηζφηεηαο ησλ
θχισλ.21
Σν Πξφγξακκα «Πξνο κηα ηξαηεγηθή-Πιαίζην γηα ηελ
Ηζφηεηα ησλ Φχισλ 2001-2005»22 θσδηθνπνίεζε ηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ηεο έληαμεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο
πνιηηηθέο ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν φζν θαη σο πξνο ηε
κεζνδνινγία εθαξκνγήο ηεο.
Ο Υάξηεο Πνξείαο γηα ηελ Ηζφηεηα κεηαμχ Γπλαηθψλ θαη
Αλδξψλ 2006-201023 πηνζεηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2006 θαη
ζπλδπάδεη λέεο δξάζεηο γηα ηελ ηζφηεηα κε ηελ ελίζρπζε ήδε
ππαξρνπζψλ επηηπρεκέλσλ δξάζεσλ. Γηαθεξχζζεη εθ λένπ ηε

Να δεκηνπξγεζνχλ ζπιινγηθά θαη άιια
δεκφζηα φξγαλα, ψζηε λα ζπκβάιινπλ
ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ
γπλαηθψλ απφ ηελ άζθεζε δηαθξηηηθήο
κεηαρείξηζεο.

Γηπιή ηξαηεγηθή ηεο έληαμεο ηεο δηάζηαζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ

Να πξνσζήζνπλ κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε
φισλ ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ ελαληίνλ
ησλ γπλαηθψλ πνπ πθίζηαληαη απφ
άηνκα, νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο.

επηεκβξίνπ 2007 γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ Δπξσπατθή

Ζ χκβαζε CEDAW απνηειεί ην κνλαδηθφ
επίζεκν θείκελν αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ,
ην νπνίν επηθπξψλεη ηα αλαπαξαγσγηθά
δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ζηνρεχεη ζηνλ
πνιηηηζκφ θαη ζηελ παξάδνζε σο ηηο
δπλάκεηο
πνπ αζθνχλ
επηξξνή
ζηε
δηακφξθσζε ησλ ξφισλ ησλ θχισλ θαη ησλ
νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ.

πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη

Πεγή: United Nations (1979)

θχισλ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο κε ηελ αλάιεςε εηδηθψλ ζεηηθψλ
κέηξσλ.
Σν Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 27εο
Έλσζε,24 κεηαμχ άιισλ, επηδνθηκάδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα εληείλεη ηηο ελέξγεηέο ηεο γηα ηελ
ππελζπκίδεη φηη ε πνιηηηθή ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ
θχινπ ζε επίπεδν Δ.Δ. πινπνηείηαη σο δηπιή ζηξαηεγηθή, ε
νπνία απνζθνπεί αθελφο λα εμαζθαιίζεη ηελ ηζφηεηα αλδξψλ
θαη γπλαηθψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο θαη ζε φιεο ηηο
απνθάζεηο, θαη αθεηέξνπ λα ζέζεη ππφ έιεγρν ηηο δηαθξίζεηο ζε
βάξνο ησλ γπλαηθψλ, κε κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζε ζαθείο
ζηφρνπο.

Tέινο, ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εξγαζία, γηα ηα έηε 2008-2010,25
πξνβιέπεηαη φηη ην gender mainstreaming ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ φισλ ησλ δξάζεσλ.
21

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (1999).Χήθηζκα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 22αο Φεβξνπαξίνπ 1999 ζρεηηθά κε ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ απαζρφιεζε ην 1999, Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. C 069 ηεο 12/03/1999 ζ. 0002-0008.
22
Council of the European Union (2001). Council Decision of 20 December 2000, φ.π.
23
Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2006). Φάξηεο πνξείαο γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 2006-2010. Αλαθνίλσζε ηεο
επηηξνπήο ζην ζπκβνχιην, ζην επξσπατθφ θνηλνβνχιην, ζηελ επξσπατθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επηηξνπή θαη ζηελ
επηηξνπή ησλ πεξηθεξεηψλ. COM (2006)92. Βξπμέιιεο.
24
Council of the European Union (2007). Integrated Guidelines for Growth and Jobs (2008-2010 COM(2007) 803 final
Available
online:
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200712-annual-progress-report/200712annual-report-integrated-guidelines_en.pdf) (Last accessed: 20 Οθησβξίνπ 2008).
25
European Commission (2007). Integrated Guidelines for Growth and Jobs (2008-2010 COM(2007) 803 final Available
online at: http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200712-annual-progress-report/200712-annualreport-integrated-guidelines_en.pdf) (Last accessed: 20 Οθησβξίνπ 2008).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΓΛΩΑΡΗΟ ΒΑΗΚΩΝ ΔΝΝΟΗΩΝ

ΓΛΩΑΡΗΟ ΒΑΗΚΩΝ ΔΝΝΟΗΩΝ

Έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ
Gender Mainstreaming

Πνιηηηθφο ζρεδηαζκφο έληαμεο ηεο ηζφηεηαο
ησλ δχν θχισλ

Ζ αλαδηνξγάλσζε, ε βειηίσζε, ε αλάπηπμε θαη ε
αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο άζθεζεο πνιηηηθήο, έηζη ψζηε ε
νπηηθή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ λα ελζσκαησζεί ζε φιεο
ηηο πνιηηηθέο ζε φια ηα επίπεδα θαη ηα ζηάδηα απφ ηνπο
26
θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ άζθεζε ησλ πνιηηηθψλ.

Ζ έληαμε ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζην ζρεδηαζκφ κηαο
27
πνιηηηθήο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε.

Mainstreaming Gender
Γηαδηθαζία ηεο έληαμεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ
θχινπ
Gender Mainstreaming Process
Δλζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ
Gender Integration

Ηζφηεηα ησλ Φχισλ
Gender Equality

Ηζνηηκία ησλ Φχισλ
Gender Equity
Οπηηθή ηνπ θχινπ
Gender Perspective
Γηάζηαζε ηνπ Φχινπ

Ζ ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ
έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηελ θνπιηνχξα ελφο
νξγαληζκνχ θαη ζηνπο ηνκείο δξάζεο/πνιηηηθήο ηνπ,
28
ζπκβάιινληαο έηζη ζε κηα έληνλε νξγαλσηηθή κεηαβνιή.
Ζ δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ
ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ / ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ
αγνξηψλ, νη νπνίεο είλαη πξαθηηθά θαη ζηξαηεγηθά
πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πνιηηηθή, ζηνπο νξγαληζκνχο θαη
29
ζηελ ηδησηηθή δσή.
Ζ έλλνηα απηή εθθξάδεη ην γεγνλφο φηη φινη νη άλζξσπνη
είλαη ειεχζεξνη λα αλαπηχμνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
ηθαλφηεηεο θαη λα πξνβνχλ ζε επηινγέο, ρσξίο ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ νη απζηεξψο θαζνξηζκέλνη ξφινη
ησλ θχισλ, φηη νη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, επηδηψμεηο
θαη αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζεσξνχληαη,
30
εθηηκνχληαη θαη επλννχληαη εμίζνπ.
Γίθαηε κεηαρείξηζε ζε ζρέζε κε ην θχιν, ε νπνία κπνξεί λα
είλαη ίζε κεηαρείξηζε ή κεηαρείξηζε ε νπνία είλαη
δηαθνξεηηθή αιιά ζεσξείηαη ηζνδχλακε φζνλ αθνξά ζηα
δηθαηψκαηα, ζηηο παξνρέο, ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηηο
31
επθαηξίεο.
Ζ εμέηαζε θαη ε επηζήκαλζε ησλ δηαθνξψλ ιφγσ θχινπ νη
νπνίεο ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε
32
δξαζηεξηφηεηα/ηνκέα άζθεζεο πνιηηηθήο.
Ζ δηάζηαζε θάζε δεηήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θχιν/κε
33
ηηο δηαθνξέο ζηε δσή ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ.

26

Council of Europe (1998). Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good
Practices, Final Report of Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS), p. 15.
27
Wünsche-Piétzka, Heidemarie, & Sjørup, Karen (2005). Γισζζάξην βαζηθψλ φξσλ, ζην: Karen Sjørup & Cornelia Schmitz
(επηκ.), Παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ…, φ.π., ζει. 11-19.
28
ην ίδην.
29
ην ίδην.
30
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γεληθή Γηεχζπλζε «Απαζρφιεζε, Δξγαζηαθέο ρέζεηο θαη Κνηλσληθέο Τπνζέζεηο», Μνλάδα V/D.5.
(1998). «100 ιέμεηο γηα ηελ ηζφηεηα»: Γισζζάξην φξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. Λνπμεκβνχξγν:
Τπεξεζία Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
31
ην ίδην.
32
ην ίδην.
33
ην ίδην.
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Gender Dimension

Θεηηθή Γξάζε
Positive Action

Γείθηεο θχινπ
Gender Indicators

Αλάιπζε σο πξνο ην Φχιν
Gender Analysis

Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ (κηαο πνιηηηθήο)
αλάινγα κε ην θχιν
Gender Impact Assessment

Έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηνπο
πξνυπνινγηζκνχο
Gender Budgeting

ρεδηαζκφο πνπ εληάζζεη ηε δηάζηαζε ηνπ
θχινπ
Gender Planning
Δπαηζζεηνπνηεκέλνο, (ε), (ν) σο πξνο ηε
δηάζηαζε ηνπ θχινπ
Gender Sensitive

Μέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα
(γπλαηθψλ ή αλδξψλ) θαη απνζθνπνχλ ζηελ εμάιεηςε θαη
ζηελ πξφιεςε ησλ δηαθξίζεσλ ή ζηελ αληηζηάζκηζε ηεο
κεηνλεθηηθήο ζέζεο ζηελ νπνία κπνξεί λα βξίζθνληαη ηα
κέιε ηεο νκάδαο, ιφγσ ηεο ζηάζεο δσήο, ηεο
ζπκπεξηθνξάο ή ησλ δνκψλ πνπ επηθξαηνχλ (νξηζκέλεο
34
θνξέο αλαθέξεηαη θαη σο ζεηηθή δηάθξηζε).
Γεγνλφηα θαη κεγέζε, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα
θαηακεηξήζεη ηελ έθηαζε πξνφδνπ ζρεηηθά κε ηελ έληαμε
35
ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε κηα δηαδηθαζία.
Ζ κειέηε ησλ δηαθνξψλ ζηηο ζπλζήθεο, ζηηο αλάγθεο, ζηνπο
δείθηεο ζπκκεηνρήο, ζηελ πξφζβαζε ζε πφξνπο, ζηελ
αλάπηπμε, ζηνλ έιεγρν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηηο
εμνπζίεο ιήςεσλ απνθάζεσλ θηι. κεηαμχ γπλαηθψλ θαη
αλδξψλ, ζην πιαίζην ησλ ξφισλ πνπ ηνπο απνδίδνληαη
36
βάζεη ηνπ θχινπ ηνπο.
Ζ εμέηαζε ησλ πξνηάζεσλ κηαο πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ ζα επεξεάζνπλ ηηο γπλαίθεο θαη
ηνπο άλδξεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, κε ζθνπφ ηελ
πξνζαξκνγή ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη
εμνπδεηεξψλνληαη νη ηπρφλ πεξηπηψζεηο δηαθξηηηθήο
κεηαρείξηζεο θαη φηη πξνσζείηαη ε ηζφηεηα κεηαμχ ησλ
37
θχισλ.
Ζ πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνσζήζεη ηελ
ηζφηεηα κεηαμχ ησλ θχισλ δηακέζνπ ηεο έληαμήο ηεο ζηελ
νηθνλνκηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ πνιηηηθή θαηαλνκήο θαη
δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ.
Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη
αλαζρεδηαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνυπνινγηζκψλ ησλ έξγσλ, επαλαηνπνζέηεζε ησλ
πφξσλ θαηά ηξφπν ζπλππνινγηζκνχ ηεο δηάζηαζεο ηνπ
38
θχινπ φζνλ αθνξά ηνπο σθεινχκελνπο.
Δλεξγεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ βάζεη ηεο νπνίαο
ζεσξείηαη ην θχιν –κε ηελ θνηλσληθή έλλνηα– σο βαζηθή
παξάκεηξνο ή θξηηήξην θαη επηδηψθεηαη ε ξεηή ελζσκάησζε
ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηελ εθάζηνηε πνιηηηθή ή
39
δξάζε.
Δθείλνο, (ε), (ν) πνπ ζπλεθηηκά ηα δεηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ θαη αζρνιείηαη κε
40
απηά.

34

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γεληθή Γηεχζπλζε «Απαζρφιεζε, Δξγαζηαθέο ρέζεηο θαη Κνηλσληθέο
(1998). φ.π.
35
Wünsche-Piétzka, Heidemarie, & Sjørup, Karen (2005). φ.π.
36
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γεληθή Γηεχζπλζε «Απαζρφιεζε, Δξγαζηαθέο ρέζεηο θαη Κνηλσληθέο
(1998). φ.π.
37
ην ίδην.
38
Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ
Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δ.Κ.Σ. (2003). φ.π.
39
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γεληθή Γηεχζπλζε «Απαζρφιεζε, Δξγαζηαθέο ρέζεηο θαη Κνηλσληθέο
(1998). φ.π.
40
ην ίδην.
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Τπνζέζεηο», Μνλάδα V/D.5.
Τπνζέζεηο», Μνλάδα V/D.5.
θαη Άιισλ Πφξσλ, Δηδηθή
Τπνζέζεηο», Μνλάδα V/D.5.

Ηζφξξνπε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ θαη αλδξψλ
Balanced Participation of Women and Men

Γεδνκέλα δηαρσξηζκέλα θαηά θχιν
Gender Segregated Data

Ο θαηακεξηζκφο ησλ ζέζεσλ εμνπζίαο θαη ιήςεο ησλ
απνθάζεσλ (40-60% εθπξνζψπεζε αλεμαξηήησο θχινπ)
κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
δσήο, ν νπνίνο απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ
ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (χζηαζε 96/694/EK
41
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 02/12/96, EE L 319).
Ζ ζπιινγή θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ
θαη πιεξνθνξηψλ θαηά θχιν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
ζπγθξηηηθή ηνπο αλάιπζε / ε αλάιπζή ηνπο κε βάζε ην
42
θχιν.

41

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γεληθή Γηεχζπλζε «Απαζρφιεζε, Δξγαζηαθέο ρέζεηο θαη Κνηλσληθέο Τπνζέζεηο», Μνλάδα V/D.5.
(1998). φ.π.
42
ην ίδην.
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ΔΝΟΣΖΣΑ Β’
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ GENDER MAINSTREAMING
ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

22

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ GENDER MAINSTREAMING
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ gender mainstreaming, ππάξρεη πνηθηιία κεζφδσλ θαη
εξγαιείσλ, ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ηα νπνία έρνπλ δνθηκαζηεί επηηπρψο ζε δηάθνξεο
ρψξεο (π.ρ. νπεδία, Γαλία, Γεξκαλία, θ.ά.). Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο κεζνδνινγίεο πνπ έρνπλ
εθαξκνζηεί παγθνζκίσο είλαη νη κέζνδνη ησλ 10 Βεκάησλ,43 ησλ 4R,44 ε «θάια»,45 ησλ 4 βεκάησλ
γηα ην gender mainstreaming ζηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο46 θαη ε SMART.47 Ζ κέζνδνο ησλ 10
Βεκάησλ είλαη κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο θαη δνθηκαζκέλεο κεζφδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ gender
mainstreaming ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, πξνηείλεηαη απφ Οδεγνχο
θαη Δγρεηξίδηα Καιψλ Πξαθηηθψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNPD) θαη
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη απνηειεί ηε κέζνδν πνπ επηιέρζεθε λα παξνπζηαζηεί βήκα πξνο
βήκα κε παξαδείγκαηα.
1.1 Μέζνδνο ησλ 10 Βεκάησλ48
Βήκα 1. Μηα πξνζέγγηζε ηνπ gender mainstreaming: Πνηα είλαη ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ
απνθάζεηο;
Σν Βήκα 1 απεπζχλεηαη ζηα άηνκα πνπ ραξάζζνπλ πνιηηηθέο. Οη πξνζσπηθέο αμίεο θαη ε ζηάζε
ησλ αηφκσλ απηψλ σο πξνο ηα ζέκαηα θχινπ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην απνηέιεζκα
πνιηηηθψλ ή Έξγσλ πνπ εκπιέθνληαη.
ην Βήκα 1 πξέπεη λα απαληήζεηε ζηα αθφινπζα ηέζζεξα (4) εξσηήκαηα:
1. Πνηνη/-εο είλαη νη εκπιεθφκελνη/-εο ζηε δηαδηθαζία; πκπεξηιακβάλνληαη άηνκα ή
νκάδεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ «νπηηθή ηνπ θχινπ»;
ε κηα πνιηηηθή ή έλα Έξγν πνπ έρεη σο ζηφρν ην gender mainstreaming είλαη απαξαίηεην λα
εκπιέθνληαη άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηα δεηήκαηα θχινπ, θαη ζπγρξφλσο λα πξνέξρνληαη
απφ δηάθνξα ππφβαζξα (π.ρ. επηζηεκνληθά, επαγγεικαηηθά).
2. Τπάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο
θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία;
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ε πεξίπησζε κε ηζφξξνπεο ζπκκεηνρήο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ
κέηξα, ψζηε λα εκπιαθνχλ πεξηζζφηεξα κέιε απφ ην θχιν πνπ ππνεθπξνζσπείηαη.
3. Πνχ κπνξνχκε λα βξνχκε εκπεηξνγλψκνλεο ζε ζέκαηα θχινπ;
Οη εκπεηξνγλψκνλεο κπνξεί λα είλαη ππεχζπλνη/-εο ράξαμεο πνιηηηθψλ, αθαδεκατθνί,
ζχκβνπινη, κέιε νξγαληζκψλ ή/θαη νκάδσλ απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, θ.ιπ. Οη εηδηθνί/-έο
ζε ζέκαηα θχινπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ εηζαγσγή θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ gender
mainstreaming ζε έλα Έξγν ή ζε κηα ράξαμε πνιηηηθήο.
4. Με πνηεο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη εηδηθεχζεηο κπνξνχλ δηάθνξα άηνκα λα
ζπλεηζθέξνπλ;
Τπνπξγνί θαη εθιεγκέλνη/-εο πνιηηηθνί κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία πνιηηηθήο
βνχιεζεο, ελψ εξεπλεηέο/-ηξηεο, αθαδεκατθνί θαη ζηαηηζηηθά γξαθεία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ
ζεκαληηθά δεδνκέλα. Δπίζεο, Μ.Κ.Ο. θαη άιινη θνηλσληθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ
ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ.
Άηνκα ή/θαη νκάδεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ gender mainstreaming
Θα πξέπεη λα ειέγμνπκε εάλ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηε δηαδηθαζία ηνπ gender mainstreaming ηα
αθφινπζα άηνκα ή/θαη νκάδεο:
Γξαθεία Ηζφηεηαο Φχισλ απφ άιια Τπνπξγεία ή Σκήκαηα.
Αλαπηπμηαθνί εηαίξνη εμνπζηνδνηεκέλνη ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ.
Έλαο/Μία θπβεξλεηηθφο/-ή ή αλεμάξηεηνο/-ε νηθνλνκνιφγνο κε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα θχινπ.
Άλδξεο θαη γπλαίθεο εθπξφζσπνη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Γπλαηθείνη Μ.Κ.Ο. ή επξχηεξα Μ.Κ.Ο. πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα θχινπ.
Με θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα θχινπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ άλδξα.
ρεηηθνί ή εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ ή εκπεηξία ζε ζέκαηα
θχινπ.
Φνξείο ή άηνκα πνπ ππεξαζπίδνληαη ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ.
Δκπεηξνγλψκνλεο ή πνιηηηθνί/-έο αλαιπηέο/-ηξηεο κε εκπεηξία θαη εηδίθεπζε ζε ζέκαηα
θχινπ.
Αθαδεκατθνί ή εξεπλεηέο/-ηξηεο απφ Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα πνπδψλ Φχινπ ή άιια
παξεκθεξή Σκήκαηα.
Πνιηηηθνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα ζέκαηα θχινπ.
ηαηηζηηθνιφγνη ή άιινη/-εο επηζηήκνλεο πνπ ζπιιέγνπλ δεδνκέλα κε εκπεηξία ζε
ζηαηηζηηθέο κε αληηθείκελν ην θχιν.
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Μειέηε πεξίπησζεο
Τπνζέηνπκε φηη ζπζηήλεηαη νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ gender mainstreaming ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε, ζην πιαίζην Έξγνπ κε ζέκα: «Αλαβάζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». Ζ νκάδα
απνηειείηαη απφ δχν (2) εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηξεηο (3) εθπξνζψπνπο ηεο
Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΔΓΚΔ) θαη δχν (2) εθπξνζψπνπο απφ δηεζλείο εηαίξνπο.
Αξρηθά, ππάξρεη ζρεδφλ ηζνξξνπία σο πξνο ην θχιν ζηελ νκάδα, δειαδή ηέζζεξηο (4) άλδξεο θαη
ηξεηο (3) γπλαίθεο. Χζηφζν, θαλέλα άηνκν απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο δελ έρεη εηδηθή γλψζε γηα ην
ζπζρεηηζκφ ησλ ζεκάησλ θχινπ θαη θαιήο δηαθπβέξλεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γηα ην ιφγν απηφ,
πξνζθαινχληαη λα γίλνπλ κέιε ηεο νκάδαο ηνπο: έλα άηνκν, ην νπνίν εθπξνζσπεί κηα Μ.Κ.Ο. πνπ
αζρνιείηαη κε ζέκαηα θχινπ, έλαο/κία αθαδεκατθφο, θαζψο θαη έλαο/κία θνηλσληνιφγνο κε εηδίθεπζε ζε
ζέκαηα θχινπ θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.
Δπίζεο, έλαο απφ ηνπο δηεζλείο εηαίξνπο θαιεί έλαλ/κία εθπξφζσπν ηνπ νξγαληζκνχ ηζφηεηαο ησλ
θχισλ ηεο ρψξαο ηνπ λα ζπκκεηάζρεη σο παξαηεξεηήο/-ηξηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Απηά ηα λέα κέιε
είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ ηελ νκάδα εξγαζίαο ζε φια ηα επίπεδα εθαξκνγήο ηνπ gender
mainstreaming, απφ ηελ απιή θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο έληαμεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ κέρξη
ηνλ θαζνξηζκφ βαζηθψλ εηαίξσλ θαη ζπλεξγαηψλ/-ηξηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηελ νπηηθή
ηνπ θχινπ θαηά ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο.
Δπηπιένλ, ε νκάδα εξγαζίαο δίλεη έκθαζε ζηα εμήο ππνζεηηθά ζεκεία:
Απφ ηνπο νγδφληα δχν (82) δήκνπο κφλν νη ελλέα (9) έρνπλ γπλαίθα δήκαξρν θαη κφλν νη
δεθαεπηά (17) έρνπλ γπλαίθα αληηδήκαξρν.
Οη θνηλσληθέο, πγεηνλνκηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ζε φινπο ηνπο δήκνπο παξέρνληαη σο
επί ην πιείζηνλ απφ γπλαίθεο.
Ζ Μ.Κ.Ο. πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα θχινπ ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο ζε ζαξάληα πέληε (45)
Γήκνπο.
Σέινο, ε νκάδα εξγαζίαο απνθαζίδεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηεο ηα παξαπάλσ ζεκαληηθά ζηνηρεία,
πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ gender mainstreaming.

Βήκα 2. Γεκηνπξγία κηαο αηδέληαο θύινπ: Πνην είλαη ην ζέκα;
ην Βήκα 2, ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ην θχξην ζέκα καο. Δίλαη απαξαίηεην λα απαληήζνπκε
ζηα εμήο εξσηήκαηα:
1. Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ή ηεο πνιηηηθήο καο;
Γηα παξάδεηγκα, ην αληηθείκελφ καο αθνξά ζηε ράξαμε πνιηηηθήο γηα ηελ αχμεζε παξνρήο
πφζηκνπ λεξνχ ζηηο ππαίζξηεο πεξηνρέο. Λακβάλνληαο ππφςε ηε δηαδηθαζία ηνπ gender
mainstreaming, ην αληηθείκελν πξέπεη λα εμεηαζηεί κε απηή ηελ νπηηθή, έηζη ψζηε λα γίλεη
αληηιεπηφ πνχ, γηαηί θαη κε πνηεο ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο ρξεηάδεηαη λα εθαξκνζηεί. ε
απηφ ην πξψηκν ζηάδην γίλεηαη απιά πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ζπζρέηηζεο ηνπ θχινπ κε ην
ζέκα.
2. Δπεξεάδεη απηφ ην δήηεκα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο;
Δίλαη, πιένλ, απνδεθηφ φηη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, θάζε δήηεκα επεξεάδεη ηνπο
άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη γηα απηφ είλαη απαξαίηεην λα κειεηεζνχλ
πεξαηηέξσ απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο. ε ζρέζε κε ην πξναλαθεξφκελν παξάδεηγκα, είλαη
πνιχ πηζαλφ ην ζέκα ηεο παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ λα επεξεάδεη ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο
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κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, θαζψο νη γπλαίθεο είλαη ζπλήζσο ππεχζπλεο γηα ηηο νηθηαθέο
εξγαζίεο. Δπηδηψθεηαη, ινηπφλ, κε ην Βήκα 2 λα γίλεη κηα πξψηε αλαγλψξηζε πεδίσλ πνπ, ελψ
είλαη θαηλνκεληθά νπδέηεξα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θχιν.

Μειέηε πεξίπησζεο
Με ηε ζπκκεηνρή ησλ εηδηθψλ ζε ζέκαηα θχινπ, ε νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
gender mainstreaming ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε εληνπίδεη ηα παξαθάησ ππνζεηηθά ζεκεία,
ζηα νπνία ε πνιηηηθή ηνπο (δει. αλαβάζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) κπνξεί λα έρεη
δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο:
Πεξηνξηζκέλε γπλαηθεία ζπκκεηνρή θαη έιιεηςε εκπεηξίαο ησλ γπλαηθψλ ζε ζέκαηα
δηαθπβέξλεζεο:
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ δεκάξρσλ θαη ησλ αληηδεκάξρσλ είλαη άλδξεο. Δπνκέλσο, είλαη πνιχ
πηζαλφλ ε νπηηθή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο λα κελ έρεη ιεθζεί ππφςε ζηε
ράξαμε πνιηηηθψλ. Δπηπιένλ, απηφ ζεκαίλεη φηη νη γπλαίθεο έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο
λα επσθειεζνχλ άκεζα απφ δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ
δεκάξρσλ θαη ησλ αληηδεκάξρσλ.
Έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ ππεχζπλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο γηα ηνλ αληίθηππν ησλ
θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ σο πξνο ην θχιν:
Απφ φζν είλαη γλσζηφ ζηελ νκάδα εξγαζίαο, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δελ έρεη εθπαηδεπηεί
ζε δεηήκαηα ηζφηεηαο θχισλ. χκθσλα κε κειέηεο, νη ιεηηνπξγνί ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο δελ είλαη ελεκεξσκέλνη/-εο γηα ην πψο ην θχιν είλαη έλαο ζεκαληηθφο
παξάγνληαο ζηελ παξνρή δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. Παξαηεξείηαη ειάρηζηε ελεκέξσζε γηα
ην φηη ζέκαηα, φπσο ε θηψρεηα, ε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε πγεηνλνκηθέο
ππεξεζίεο κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ αληίθηππν ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο ησλ
Γήκσλ ηνπο.
Έιιεηςε ζπζηεκάησλ θαη κεραληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ίζε
θαηαλνκή πφξσλ:
Ζ νκάδα εξγαζίαο ζεσξεί φηη νη δαπάλεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζα πξέπεη λα
σθεινχλ νιφθιεξε ηελ θνηλσλία θαη λα παξέρνπλ ηδηαίηεξε βνήζεηα ζε απηνχο/-έο πνπ
έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε. Παξάιιεια, έξεπλα έρεη θαηαδείμεη φηη νξηζκέλεο νκάδεο
αλδξψλ θαη νξηζκέλεο νκάδεο γπλαηθψλ είλαη πεξηζζφηεξν εππαζείο ζηε θηψρεηα θαη ζε
άιια θνηλσληθά θαηλφκελα. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη απαξαίηεην λα δηαζθαιηζηεί φηη ε
ράξαμε πνιηηηθψλ επηθεληξψλεηαη ζηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλα απηψλ ησλ αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ. Έηζη, ε νκάδα απνθαζίδεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηα ελ ιφγσ ζέκαηα θχινπ, φηαλ
ζα ζρεδηάδεη ηηο παξεκβάζεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη άλδξεο θαη νη
γπλαίθεο ζα επσθειεζνχλ ην ίδην απφ απηέο, ηφζν σο άκεζα επσθεινχκελνη/-εο απφ
δξάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ Έξγσλ, φζν θαη σο έκκεζα επσθεινχκελνη/-εο (π.ρ. άλδξεο θαη
γπλαίθεο απφ ηνπηθνχο πιεζπζκνχο πνπ εμππεξεηνχλ νη Γήκνη).
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Βήκα 3. Ιζόηεηα ηωλ θύιωλ: Πνηνο είλαη ν ζηόρνο;
Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη θαζνξηζηεί ην ζέκα ηνπ Έξγνπ ή ηεο ράξαμεο κηαο πνιηηηθήο, ζα πξέπεη
λα θάλνπκε ζαθέο πνηνο είλαη ν ζηφρνο καο.
Ση ζέινπκε λα πεηχρνπκε;
ην Βήκα 2, έρνπκε ήδε θαζνξίζεη ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ πνπ ππάξρεη ζην ζέκα καο, θαζψο
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα είλαη απφιπηα ζαθήο απηή ε δηάζηαζε ζην ζηφρν ηεο πνιηηηθήο ή ηνπ Έξγνπ.
Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ζηφρνη ζρεηηθνί κε ην θχιν πνπ λα είλαη «δηνξζσηηθνί»
θαη «δηακνξθσηηθνί» – θάπνηνη κάιηζηα απφ απηνχο κπνξεί λα δηαθξίλνληαη θαη απφ ηα δχν
ραξαθηεξηζηηθά.
Γηνξζσηηθνί ζηφρνη: Ο ζηόρνο επηθεληξώλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο αλεζπρίεο ηόζν ηωλ
γπλαηθώλ όζν θαη ηωλ αλδξώλ;
Πνιιά Έξγα θαη πνιιέο πνιηηηθέο αγλννχλ ην ζέκα «θχιν», δειαδή δε ιακβάλνπλ ππφςε ην
γεγνλφο φηη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ ζπρλά δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη αλεζπρίεο. Άξα, νη
δηνξζσηηθνί ζηφρνη επηδηψθνπλ λα εζηηάζνπλ μερσξηζηά ζηηο αλάγθεο θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ δχν
θχισλ. Δάλ νη άλδξεο ή νη γπλαίθεο βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε κηα θαηάζηαζε, ηφηε νη
πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα επηδηψθνπλ λα ηζνξξνπήζνπλ απηή ηελ αληζφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ νη
γπλαίθεο κνιχλνληαη απφ ηνλ ηφ HIV ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ ηνπο άλδξεο, νπνηαδήπνηε
πνιηηηθή πνπ αθνξά ζηελ πξφιεςε ηνπ HIV θαη δε δίλεη έκθαζε ζηηο αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ, πνπ
δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ αλδξψλ, ζα είλαη αλαπνηειεζκαηηθή. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη, ινηπφλ,
«δηνξζψλνπλ» ηελ απνπζία ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην θχιν πνπ
κεηνλεθηεί, θαζψο θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη αλεζπρίεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
Γηακνξθσηηθνί ζηφρνη: Ο ζηόρνο πεξηιακβάλεη κηα επξύηεξε δέζκεπζε ζην λα κεηαβιεζνύλ νη
ζεζκνί, νη ζπκπεξηθνξέο ή άιινη παξάγνληεο πνπ δελ επλννύλ ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ;
Δίλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ ζεζκνί, ζπκπεξηθνξέο, πξαθηηθέο πνπ λα εκπνδίδνπλ ζηελ πξάμε
ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο δελ επλννχληαη
επαξθψο απφ ηηο πνιηηηθέο πξφιεςεο ηνπ HIV, ίζσο ζρεηίδεηαη κε ην φηη νη ππάξρνπζεο πνιηηηζκηθέο
δνκέο ή ζεζκνί απνηξέπνπλ ηηο γπλαίθεο λα επλνεζνχλ απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο. Ο ζηφρνο,
ινηπφλ, ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα είλαη ε παξέκβαζε ζην πιαίζην ζην νπνίν άλδξεο θαη
γπλαίθεο θξνληίδνπλ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία. Απηνί νη ζηφρνη είλαη «δηακνξθσηηθνί» κε ηελ έλλνηα
φηη παξεκβαίλνπλ θαη δηακνξθψλνπλ (θνηλσληθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά θ.ιπ.) ηνπο
ζεζκνχο θαη ηηο δνκέο, έηζη ψζηε ε ηζφηεηα ησλ θχισλ λα κπνξεί λα επηηεπρζεί ακεζφηεξα.
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Μειέηε πεξίπησζεο: Πνηνο είλαη ν ζηφρνο;
Ζ νκάδα εξγαζίαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πξηλ απνθαζίζεη γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θχινπ,
ζέηεη φηη ν ζθνπφο ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη:
Ζ ελίζρπζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ζηνρεπκέλε,
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ράξαμε πνιηηηθψλ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη
ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη θαηαζηάζεηο αλδξψλ, γπλαηθψλ, αγνξηψλ θαη
θνξηηζηψλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα εκπιεθφκελα άηνκα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηε δηάζηαζε ηνπ
θχινπ θαη ζε έλα γεληθφηεξν ζθνπφ, ν παξαπάλσ ζθνπφο αλαδηαηππψλεηαη θαηά ηνλ αθφινπζν
ηξφπν:
Ζ ελίζρπζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ζηνρεπκέλε,
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ράξαμε πνιηηηθψλ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη
ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη θαηαζηάζεηο ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ.
Γεδνκέλσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θχινπ πνπ θαζνξίζηεθαλ ζην Βήκα 2, ε νκάδα εξγαζίαο
θαζνξίδεη επηπιένλ θαη ηνπο αθφινπζνπο σο ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν γηα ηπρφλ
κειινληηθέο πξσηνβνπιίεο ζε επίπεδν Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Γηνξζσηηθνί ζηφρνη:
Να απμεζεί ε γλψζε ησλ ππεχζπλσλ ράξαμεο ηνπηθψλ πνιηηηθψλ σο πξνο ηνπο ηξφπνπο
κε ηνπο νπνίνπο θνηλσληθννηθνλνκηθά δεηήκαηα επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά άλδξεο θαη
γπλαίθεο, φπσο επίζεο αγφξηα θαη θνξίηζηα.
Να θαζηεξσζνχλ ζπζηεκαηηθνί ηξφπνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αληίθηππνπ ηνπ θχινπ ζηηο
ηνπηθέο πνιηηηθέο θαη ζηελ θαηαλνκή πφξσλ.
Να δηαζθαιηζηεί ίζε ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ζρεδηαζκνχ,
εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο Έξγσλ.
Γηακνξθσηηθφο ζηφρνο:
Να απμεζεί ε εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο.
Χζηφζν, ε νκάδα εξγαζίαο παξαηεξεί φηη, ελψ νη δηνξζσηηθνί ζηφρνη ππνηίζεηαη ζα δηαζθάιηδαλ
φηη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ζα επσθεινχληαλ ηζνκεξψο απφ ηελ πξσηνβνπιία, ληψζεη φηη απηνί
νη ζηφρνη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηακνξθσηηθνί απφ ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηεχνληαη ηηο
δηαξζξσηηθέο θαη ζεζκηθέο πιεπξέο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Δπηπιένλ, ε νκάδα
εξγαζίαο παξαηεξεί φηη ν δηακνξθσηηθφο ζηφρνο ηεο αχμεζεο ηεο γπλαηθείαο εθπξνζψπεζεο
ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ίζσο μεθχγεη απφ ηνλ άκεζν ζηφρν ηεο
παξνχζαο πξσηνβνπιίαο, παξ’ φιν πνπ ε αχμεζε ηεο γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο κπνξεί λα είλαη
κηα έκκεζε επίπησζε ζην Έξγν.

Βήκα 4. Καηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο: Τη πιεξνθνξίεο έρνπκε;
ην Βήκα 2 θαζνξίζακε ην ζέκα ηεο πνιηηηθήο καο θαη ηηο πηζαλέο δηαζηάζεηο ηνπ θχινπ. ην
Βήκα 3 θαζνξίζακε ηνπο ζπλνιηθνχο ζηφρνπο ησλ παξεκβάζεσλ ηεο πνιηηηθήο ή ηνπ Έξγνπ
θαζηζηψληαο βέβαην φηη είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη σο πξνο ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ θαη ιακβάλνληαο
ππφςε άιινπο πηζαλνχο ζρεηηθνχο ζηφρνπο πνπ ε πνιηηηθή ή ην Έξγν ίζσο πηνζεηήζεη. ην Βήκα 4
είλαη ζεκαληηθφ λα ζθεθηνχκε πψο ζα ηειεηνπνηήζνπκε ηηο πηζαλέο παξεκβάζεηο καο. Γηα λα ην
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πεηχρνπκε απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πνιηηηθέο ή ην
Έξγν θαη παξάιιεια, αλαδεηνχλ ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ:
Πνηεο πιεξνθνξίεο έρνπκε ζρεηηθά κε ην πψο απηφ ην ζέκα επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ηνπο
άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο;
Πνηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπκε;
Πνηα Έξγα θαη πνηεο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα έρνπλ ήδε
πξαγκαηνπνηεζεί;
Πνηα Έξγα θαη πνηεο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο πινπνηνχληαη ηελ παξνχζα ζηηγκή;
Πνηα Έξγα θαη πνηεο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο έρνπλ ζρεδηαζηεί;
Οη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζα καο βνεζήζνπλ λα εζηηάζνπκε ζην πψο ζα
θαιπθζνχλ ηα φπνηα θελά, θάλνληαο ηελ απαξαίηεηε έξεπλα θαη ζρεδηάδνληαο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο.
Δπίζεο, ζα καο βνεζήζνπλ λα απνθχγνπκε επαλαιήςεηο.
Πξνηείλνληαη ηξία (3) εξγαιεία πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα απαληήζνπκε ζηα εξσηήκαηά καο:
1. Άζθεζε θαηαγξαθήο
2. Δμέηαζε πνιηηηθψλ κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ
3. Δμέηαζε ηεο λνκνζεζίαο κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ.
Δξγαιεία γηα ην gender mainstreaming
1. Άζθεζε θαηαγξαθήο
Έλα ρξήζηκν εξγαιείν είλαη κηα άζθεζε θαηαγξαθήο ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ή ην ζέκα πνιηηηθήο
πνπ αζρνινχκαζηε, κε ζθνπφ λα γίλεη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπκε θαη
απηψλ πνπ δελ έρνπκε, θαζψο θαη πξνεγνχκελσλ, ηξερνπζψλ ή/θαη κειινληηθψλ παξεκβάζεσλ.
Υξήζηκεο πεγέο πιεξνθνξηψλ:
Βάζεηο δεδνκέλσλ εζληθήο λνκνζεζίαο
Βάζεηο δεδνκέλσλ θπβεξλεηηθψλ εγγξάθσλ
Βάζεηο δεδνκέλσλ επηζηεκνληθψλ/θπβεξλεηηθψλ κειεηψλ
Βάζεηο δεδνκέλσλ ρξεκαηνδνηνχκελεο ηερληθήο βνήζεηαο
Βάζεηο δεδνκέλσλ δξάζεσλ νξγαληζκψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.
Μεζνδνινγία: Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε, θαζψο θαη απηψλ ζηηο νπνίεο έρνπκε
πξφζβαζε απφ ηνπο/ηηο ζπλάδειθνπο καο θαη απφ άιινπο θνξείο, ζπκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα 1:

Πίλαθαο 1. Άζθεζε θαηαγξαθήο θαηάζηαζεο κε βάζε ην θχιν
Σνκεαθά ή πνιηηηθά ζέκαηα

Δξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην θχιν

→

Θέκα 1

ν

Πνηα είλαη ηα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα
απεπζχλνπκε γηα λα καο βνεζήζνπλ λα
εληνπίζνπκε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο
πνπ βαζίδνληαη ζην θχιν;
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Θέκα 2

ν

Πνηα είλαη ηα
εξσηήκαηα
πνπ
ζρεηίδνληαη

ν

Θέκα 3 θ.ά.

Πνηα είλαη ηα
εξσηήκαηα
πνπ
ζρεηίδνληαη

κε ην ζέκα 2
θ.η.ι.;

κε ην ζέκα 3
θ.η.ι.;

Πνηα είλαη ηα δεδνκέλα πνπ
γλσξίδνπκε; 
Γείθηεο (πνηνηηθνί θαη
πνζνηηθνί)

Τπάξρνπλ θάπνηνη δείθηεο πνπ λα
εμεηάδνπλ εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην θχιν; Πνηνη είλαη; Πνηνο/-α αζρνιείηαη
κε απηνχο;

Γηαζέζηκεο έξεπλεο

Τπάξρνπλ έξεπλεο ή εθζέζεηο δηαζέζηκεο
πνπ λα δίλνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν; Μήπσο ηηο
έρεη θάπνηνο/-α απφ ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο
ζαο;

Ννκνζεζία

Τπάξρεη λνκνζεζία φζνλ αθνξά ζην ζέκα
1; Γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηε δηάζηαζε ηνπ
θχινπ;

Κπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαη
Πξνγξάκκαηα

Ση είδνπο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαη
Πξνγξάκκαηα ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ην
ζέκα 1; Λακβάλνπλ ππφςε ηε δηάζηαζε
ηνπ θχινπ;

Πξνγξάκκαηα Με
Κπβεξλεηηθψλ Οξγαληζκψλ

Γλσξίδνπκε γηα θάπνην Πξφγξακκα ησλ
Μ.Κ.Ο. πνπ αζρνιείηαη κε ην ζέκα 1;
Λακβάλνπλ ππφςε ηε δηάζηαζε ηνπ
θχινπ;

Υνξεγίεο

Ση είδνπο ρνξεγίεο ππάξρνπλ ζρεηηθά κε
ην ζέκα 1; Λακβάλνληαη ππφςε δεηήκαηα
θχινπ;

Πξψηε ζεηξά (Σνκεαθά ή πνιηηηθά ζέκαηα): Καζνξίδνπκε ηα θχξηα ζέκαηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ καο
ελδηαθέξνπλ (κπνξνχλ επίζεο λα είλαη ππν-ηνκείο θαη ππν-δεηήκαηα). Υξεζηκνπνηνχκε
φζεο πεξηζζφηεξεο ζηήιεο ρξεηάδνληαη.
Γεχηεξε ζεηξά (Εεηήκαηα θχινπ): Θέηνπκε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηα ππνδεηήκαηα (απηά ηα εξσηήκαηα κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ απφ ην Βήκα 2 απαληψληαο
ζηελ εξψηεζε: ην ζέκα απηφ επεξεάδεη ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο κε ηνλ ίδην ηξφπν;).
Πξφζζεηεο ζεηξέο: Απφ ην ζεκείν απηφ, απιψο ζπκπιεξψλνπκε φ,ηη γλσξίδνπκε γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα ζχκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο ζηελ αξηζηεξή ζηήιε.
Υξήζε ησλ απνηειεζκάησλ καο: Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα –φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ
κέξνπο ηνπ– ηα θελά πξέπεη λα δείρλνπλ πνχ ρξεηάδνληαη επηπιένλ κειέηεο, πνιηηηθέο
θ.ιπ. Ζ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πίλαθα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα εξγαιείν
παξαθνινχζεζεο γηα ηελ πξφνδφ καο ζην gender mainstreaming.
Απηή ε άζθεζε θαηαγξαθήο δελ είλαη έλα αλαιπηηθφ πιαίζην θαη δελ πξνηείλεη ελδερφκελεο
ιχζεηο πνιηηηθήο ή παξεκβάζεηο. Μάιινλ ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε κε πνηα εξγαιεία ζε
επίπεδν ππαξρνπζψλ πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ ή δεδνκέλσλ πξέπεη λα δνπιέςνπκε, πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιίζνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ gender mainstreaming.
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Μειέηε

πεξίπησζεο:

Καηαγξαθή

ηεο

θαηάζηαζεο

γηα

ηελ

ελίζρπζε

ηεο

Σνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο
Αθνχ θαηαγξαθνχλ νη δηαζηάζεηο ηνπ θχινπ θαη νη δπλαηφηεηεο γηα πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ
θχισλ ζην Έξγν, ε νκάδα εξγαζίαο πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνχλ λα
πεξηγξάςνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην θχιν θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ο πίλαθαο δείρλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ζπγθεληξσζνχλ απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ
θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη ε κειινληηθή πξσηνβνπιία, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε
ηηο ηξέρνπζεο πξνζπάζεηεο ησλ Μ.Κ.Ο. θαη άιισλ νκάδσλ ζε απηφ ηνλ ηνκέα.

Παξάδεηγκα Αλάπηπμεο Ηθαλνηήησλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
Σνκεαθά ή πνιηηηθά
ζέκαηα 

Δξσηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην θχιν


πκκεηνρή θαη εθπξνζψπεζε
ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.

Γλψζε φζνλ αθνξά ζηηο
δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο
θαη επηδξάζεηο ζεκαληηθψλ
ζεκάησλ θνηλσληθήο
πνιηηηθήο (θηψρεηα, πγεία,
εθπαίδεπζε).

Απνηειεζκαηηθφηεηα
Αλαπηπμηαθψλ Πξσηνβνπιηψλ
ζηελ Σνπηθή Αλάπηπμε.

Τπάξρεη ίζε ζπκκεηνρή ησλ
αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ; Αλ
φρη, πνηνη είλαη νη παξάγνληεο
πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ίζε
ζπκκεηνρή;

Με πνηνλ ηξφπν ζεκαληηθά
δεηήκαηα θνηλσληθήο
πνιηηηθήο επεξεάδνπλ
δηαθνξεηηθά ηνπο άλδξεο
θαη ηηο γπλαίθεο ζην
επίπεδν ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο;

Οη ππάξρνπζεο Αλαπηπμηαθέο
Πξσηνβνπιίεο ιακβάλνπλ
ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο
αλάγθεο ησλ αλδξψλ θαη ησλ
γπλαηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν;

ε πνην βαζκφ ε Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε αγλνεί ηηο
δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο
αλαθνξηθά κε ην θχιν;
Πνηα είλαη ηα δεδνκέλα
πνπ γλσξίδνπκε; 
Γείθηεο (πνηνηηθνί θαη
πνζνηηθνί)

Οη γπλαίθεο απνηεινχλ ην 3%
ησλ δεκάξρσλ.

πγθέληξσζε ησλ
βαζηθψλ δεηθηψλ:
Οη γπλαίθεο
αληηκεησπίδνπλ
πεξηζζφηεξν ην
ελδερφκελν ηεο
θηψρεηαο θαη ηεο
αλεξγίαο.
Σν πξνζδνθψκελν φξην
δσήο ησλ αλδξψλ είλαη
ζεκαληηθά ρακειφηεξν.

Έξεπλα πνπ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί49 έδεημε φηη:
29,8% ησλ εξσηεζεηζψλ
έρεη αμηνπνηήζεη ηε
δπλαηφηεηα δσξεάλ
κεηαθηλήζεσλ ζηνλ ηφπν
ηνπο.
27% ησλ εξσηεζεηζψλ
έρεη αμηνπνηήζεη ηηο
κνλάδεο θχιαμεο
παηδηψλ.
17% έρεη θάλεη ρξήζε

49

Βι. Κνζκάο, Π., Μνζρνβάθνπ, Ν., Μπαγηλέηα, Α., Μπάξδα, Κ., Παπαγηαλλνπνχινπ, Μ.Υ., αθειιαξίνπ, Δ. & θαληδή, Α.
(2008). Αμηνιφγεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο γπλαίθεο ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηνπηθή
αλάπηπμε, Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο, Αζήλα.
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ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ
κνλάδσλ γηα ηελ
απαζρφιεζε θαη ηε
γπλαηθεία
επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Γηαζέζηκεο έξεπλεο

Βι. Έξεπλα Κ.Δ.Θ.Η. (2006), Ζ
πκκεηνρή ησλ Γπλαηθψλ ζηα
Κέληξα Λήςεο Πνιηηηθψλ
Απνθάζεσλ ζηελ Διιάδα50

Βι. Έξεπλα Κ.Δ.Θ.Η.
(2008), Αμηνιφγεζε ησλ
Αλαπηπμηαθψλ
Πξσηνβνπιηψλ πνπ
Τπνζηεξίδνπλ ηηο Γπλαίθεο
ζηε πκκεηνρή ηνπο ζηελ
Σνπηθή Αλάπηπμε
Βι. ηελ 6ε Δζληθή Έθζεζε
γηα ηελ Δμάιεηςε ησλ
Γηαθξίζεσλ θαηά ησλ
Γπλαηθψλ θαη ην Δζληθφ
Πξφγξακκα
Μεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΜ)
2005-2008

Βι. Έξεπλα Κ.Δ.Θ.Η. (2008)
Αμηνιφγεζε ησλ
Αλαπηπμηαθψλ Πξσηνβνπιηψλ
πνπ Τπνζηεξίδνπλ ηηο
Γπλαίθεο ζηε πκκεηνρή ηνπο
ζηελ Σνπηθή Αλάπηπμε

.

Βι. Δζληθφ ηξαηεγηθφ
ρέδην Αλάπηπμεο 20072013 (ΔΑ)
Βι. ηελ εθηίκεζε επηπέδνπ
θηψρεηαο

Πξνγξάκκαηα Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο

Γελ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα
ζηελ παξνχζα θάζε.

Γίθηπν πκβνπιεπηηθήο θαη
Απαζρφιεζεο Ννκνχ
Ησαλλίλσλ.

Γελ ππάξρνπλ Πξνγξάκκαηα
ζηελ παξνχζα θάζε.

Ζ Ννκαξρηαθή
Απηνδηνίθεζε Ησαλλίλσλ
ζην πιαίζην ηνπ Γ’ Κ.Π..
πινπνηεί ην ΄Δξγν «Γίθηπν
πκβνπιεπηηθήο θαη
Απαζρφιεζεο Ννκνχ
Ησαλλίλσλ», ην νπνίν είλαη
έλα ζρέδην
νινθιεξσκέλεο
Παξέκβαζεο πνπ
εληάζζεηαη ζην ΠΔΠ
ΖΠΔΗΡΟΤ 2000-2006 ζηα
πιαίζηα ηνπ Άμνλα 5
«Τπνζηήξημε θαη
Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ», Μέηξν 3
«Σνπηθέο Πξσηνβνπιίεο
Απαζρφιεζεο» γηα
άλεξγνπο/-εο θαη γηα
πνιίηεο εππαζψλ νκάδσλ
πιεζπζκνχ φπσο
γπλαίθεο θαη νηθνλνκηθνί/εο κεηαλάζηεο/-ηξηεο.
Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε
Γξάκαο, Καβάιαο Ξάλζεο.
Πξφγξακκα «Γπλαίθεο
50

Αξβαλίηεο, Κ., Βιαρνγηάλλε, Γι., Μαληά, Μ., Ξπδνπνχινπ, Δ.Κ. & Παπαγηαλλνπνχινπ, Μ.Υ. (2006). Η ζπκκεηνρή ησλ
γπλαηθψλ ζηα θέληξα ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ ζηελ Ειιάδα, Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο, Αζήλα.

32

Μπξνζηά»
Οινθιεξσκέλεο
παξεκβάζεηο ππέξ ησλ
γπλαηθψλ.

Ννκνζεζία/Πνιηηηθέο

Σν χληαγκα θαη δηάθνξεο
δεζκεχζεηο ζε δηεζλέο
επίπεδν (CEDAW)
πεξηιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο
γηα ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ
επθαηξηψλ κεηαμχ ησλ
γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ.
Ζ Δζληθή Ννκνζεζία
πξνβιέπεη πνζφζησζε ζηα
ςεθνδέιηηα ησλ Γεκνηηθψλ
θαη Ννκαξρηαθψλ εθινγψλ.

Ζ Δζληθή Ννκνζεζία
πξνβιέπεη ηελ ηζφηεηα ησλ
θχισλ ζε ζεκαηηθέο φπσο
ε απαζρφιεζε, ε
ζπκθηιίσζε νηθνγελεηαθήο
θαη επαγγεικαηηθήο δσήο,
ε θνηλσληθή αζθάιηζε, ε
πγεία, ε πξφλνηα θαη ε
πξνζηαζία ηεο
νηθνγέλεηαο.
Οη πνιηηηθέο γηα ηελ
ηζφηεηα ησλ θχισλ ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο
Ηζφηεηαο πεξηιακβάλνπλ
Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε.

Οη πνιηηηθέο γηα ηελ ηζφηεηα
ησλ θχισλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο
πεξηιακβάλνπλ Πεξηθεξεηαθή
Αλάπηπμε.

Λεηηνπξγνχλ νη Πεξηθεξεηαθέο
Δπηηξνπέο Ηζφηεηαο ζηηο 13
Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.
Δζληθέο Πξνηεξαηφηεηεο
Πνιηηηθήο θαη Άμνλεο Γξάζεο
γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ
(2004-2008).

Δζληθέο Πξνηεξαηφηεηεο
Πνιηηηθήο θαη Άμνλεο
Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα
ησλ Φχισλ (2004-2008).
Δπξσπατθφο Υάξηεο γηα
ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ
ζηηο Σνπηθέο Κνηλσλίεο.

Πξνγξάκκαηα ησλ
Μ.Κ.Ο.

Υνξεγία

Γηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή
ησλ ππαξρνπζψλ Μ.Κ.Ο. πνπ
πινπνηνχλ ζρεηηθά
Πξνγξάκκαηα.

Γηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή
ησλ ππαξρνπζψλ Μ.Κ.Ο.
πνπ πινπνηνχλ ζρεηηθά
Πξνγξάκκαηα.

Γηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή
ησλ ππαξρνπζψλ Μ.Κ.Ο. πνπ
πινπνηνχλ ζρεηηθά
Πξνγξάκκαηα.

Τπάξρνπλ
επηρνξεγνχκελα
Πξνγξάκκαηα γηα ηελ
ελίζρπζε ησλ γπλαηθψλ
ζηελ πνιηηηθή ζε εζληθφ θαη
ηνπηθφ επίπεδν.

Τπάξρνπλ επηρνξεγνχκελα
Πξνγξάκκαηα φπσο ην
«Βνήζεηα ζην ζπίηη» ζε
πνιινχο δήκνπο ηεο ρψξαο.

Δξγαιείν γηα ην gender mainstreaming: Παξαθνινχζεζε πνιηηηθψλ κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ
Μηα ελδειερήο εμέηαζε κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα αμηνινγήζνπκε ην
βαζκφ ζηνλ νπνίν ην θχιν ιακβάλεηαη ππφςε ζε δεκφζηεο πνιηηηθέο θαη Πξνγξάκκαηα (ίζσο έλαο/κία
εκπεηξνγλψκνλαο ζε ζέκαηα θχινπ καο βνεζήζεη ζε απηφ). Απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί ηελ εμέηαζε
ησλ παξαθάησ:
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Ηζφηεηα ησλ θχισλ σο πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα
Τπάξρεη θάπνηα πνιηηηθή εληνιή ή απφθαζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε
εζληθφ (πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ) επίπεδν; Έλα επίζεκν έγγξαθν (π.ρ. εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή
ηνπηθφ ζρέδην γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ) πνπ λα εθθξάδεη ξεηά ηε δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο
γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ σο έλα ζεκαληηθφ δήηεκα θαη λα παξέρεη νδεγίεο γηα ηελ αλάπηπμε
ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ (δειαδή mainstreaming). Ζ παξαθνινχζεζε
πνιηηηθψλ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ινηπφλ απφ ην εάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο πνιηηηθέο γηα ηελ
ηζφηεηα ησλ θχισλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε εάλ εθθξάδνπλ μεθάζαξα ην πψο θαη
απφ πνηνλ ην gender mainstreaming εθαξκφδεηαη. Οπνηαδήπνηε πνιηηηθή ζα πξέπεη επίζεο λα
θαζνξίδεη ζαθείο ζθνπνχο, ζηφρνπο θαη δείθηεο επηηπρίαο.
Σνκεαθέο Πνιηηηθέο ζην Gender Mainstreaming
Έρνπλ ηα Τπνπξγεία ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο γηα ην gender mainstreaming;
Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, κηα πνιηηηθή απφθαζε γηα ην gender mainstreaming ζα πξέπεη λα
πεξηέρεηαη ζε έλα έγγξαθν (Τπνπξγηθφ ή Σνκεαθφ ρέδην γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ).
Δπίζεο, απηέο νη πνιηηηθέο ζα πξέπεη μεθάζαξα λα ππνγξακκίδνπλ ην πψο θαη απφ πνηνλ
εθαξκφδεηαη ην gender mainstreaming, φπσο θαη λα έρνπλ ζαθείο ζηφρνπο, ζθνπνχο θαη
δείθηεο επηηπρίαο.
Μηα πξνζέγγηζε επαηζζεηνπνηεκέλε σο πξνο ην θχιν ζε ηνκεαθέο πνιηηηθέο θαη
Πξνγξάκκαηα
Τπάξρεη απνηχπσζε ηνπ θχινπ ζε θάζε ηνκέα ή πνιηηηθή;
Πξέπεη λα γίλεη ζε βάζνο κηα εμέηαζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ Πξνγξακκάησλ ζε θάζε
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή πνιηηηθή, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε νπηηθή ηνπ θχινπ
έρεη ιεθζεί ππφςε. Απηή ε εμέηαζε πξέπεη λα απαληά ζηα εμήο εξσηήκαηα:
Απνηεινχζε ε εηδίθεπζε σο πξνο ην θχιν κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ
δηακφξθσζαλ ηα Πξνγξάκκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο;
Απηέο νη πνιηηηθέο πξαγκαηεχνληαη κε ζαθήλεηα δεηήκαηα θχινπ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
πξνβιήκαηνο;
Οη δξάζεηο θαη ιχζεηο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην δηαθνξεηηθφ αληίθηππν ζηνπο άλδξεο θαη
ζηηο γπλαίθεο; Οη νκάδεο-ζηφρνπ θαζνξίδνληαη αλάινγα;
Μηα εμέηαζε ησλ πνιηηηθψλ κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ ζα πξέπεη επίζεο λα ππνγξακκίδεη ηπρφλ
θελά θαη ειιείςεηο, ηα νπνία, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ, απαηηνχλ λέεο πνιηηηθέο ζε ζπγθεθξηκέλα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην θχιν (π.ρ. πνιηηηθέο γηα ηε βία ιφγσ θχινπ ή πνιηηηθέο θαηά ησλ
δηαθξίζεσλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ).
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Δξγαιείν γηα ην gender mainstreaming: Παξαθνινχζεζε λνκνζεζίαο κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ
Παξφκνηα, κηα εμέηαζε ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο ζα κπνξνχζε λα αλαιχζεη ην βαζκφ πνπ ε
δηάζηαζε ηνπ θχινπ έρεη εληαρζεί ζηε λνκνζεζία. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ην αλαιάβεη
εκπεηξνγλψκνλαο ζε λνκηθά ζέκαηα θαη ζε ζέκαηα θχινπ. Μηα εμέηαζε ηεο λνκνζεζίαο κε ηελ νπηηθή
ηνπ θχινπ ζα πξέπεη λα απαληά ζηα εμήο εξσηήκαηα:
Τπάξρνπλ επαξθείο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηηο δηαθξίζεηο βάζεη θχινπ
(ζπληαγκαηηθφ δίθαην, λφκνο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ);
Τπάξρεη λνκνζεζία πνπ λα θάλεη ζαθψο δηαθξίζεηο θαηά ησλ αλδξψλ ή ησλ γπλαηθψλ;
Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα δείρλνπλ φηη ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεζίαο ίζσο επηθέξεη
έκκεζε δηάθξηζε θαηά ησλ αλδξψλ ή ησλ γπλαηθψλ;
Εεηήζεθαλ ζπκβνπιέο απφ εκπεηξνγλψκνλεο ζε ζέκαηα θχινπ ζηε δηακφξθσζε ηεο
λνκνζεζίαο;
εκείσζε: ηη γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε αλεπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα λα
νινθιεξψζνπκε επηηπρψο απηέο ηηο αζθήζεηο;
Τπάξρεη πεξίπησζε λα είλαη δχζθνιν λα ζπκπιεξσζεί ν πίλαθαο ζην εξγαιείν άζθεζεο
θαηαγξαθήο, επεηδή δελ έρνπκε πξφζβαζε ζηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Οκνίσο, κηα επηζθφπεζε
πνιηηηθψλ ή λνκνζεζίαο κπνξεί λα απνδεηρηεί δχζθνιε εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζπζηεκαηηθψλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ ή αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηα Σκήκαηα. ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη ηέηνην,
αληί λα εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη νη πξνζπάζεηέο καο ήηαλ αλεπηηπρείο, κπνξνχκε λα ην
αληηκεησπίζνπκε σο κηα επθαηξία κάζεζεο θαη ππνζηήξημεο: Ση είδνπο ζπζηήκαηα αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ ζα ήηαλ απαξαίηεηα ψζηε λα απαληεζνχλ απηά ηα εξσηήκαηα; Πψο ζα κπνξνχζαλ
ηέηνηα ζπζηήκαηα λα εθαξκνζηνχλ ή λα ππνζηεξηρηνχλ; Με άιια ιφγηα, κηα «απνηπρεκέλε»
θαηαγξαθή κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε γηα κηα ζεκαληηθή πιεπξά ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ gender mainstreaming: ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ ζπιινγήο θαη αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα θχινπ. (Αλαθνξηθά
κε ην ηξέρνλ καο Έξγν ή πνιηηηθή), ε έιιεηςε ζπζηεκαηνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ δε ζεκαίλεη φηη δελ
κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ην Έξγν καο. εκαίλεη απιψο φηη ίζσο πξέπεη λα πξνζαξκφζνπκε ηηο
πξνηάζεηο καο φζν έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο. Απηφ είλαη ζχλεζεο κέξνο ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ Έξγνπ ή ηεο πνιηηηθήο καο.
Βήκα 5. Τειεηνπνηώληαο ην ζέκα: Έξεπλα θαη αλάιπζε
ηελ «Καηαγξαθή ηεο Καηάζηαζεο» (Βήκα 4) ζα έρεη επηζεκαλζεί πνχ είλαη ηδηαηηέξσο
απαξαίηεην ην gender-mainstreaming. Ίζσο είλαη αλαγθαίν λα ηξνπνπνηεζνχλ θάπνηεο ππάξρνπζεο
πνιηηηθέο, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί ε νπηηθή ηνπ θχινπ, ή ίζσο ρξεηαζηεί λα αλαπηπρζνχλ λέεο
πνιηηηθέο. ην Βήκα 4 ζα έπξεπε, επίζεο, λα θαηαζηνχλ ζαθή ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζηελ ησξηλή
βάζε πιεξνθνξηψλ καο. ην Βήκα 5, ζα ρξεηαζηεί λα απνθαζίζνπκε ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ή ηελ
αλάζεζε κηαο έξεπλαο πνπ ζα θαιχςεη απηά ηα θελά. Απηφ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, έηζη ψζηε λα
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δηαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ Έξγσλ ή ησλ πνιηηηθψλ πνπ
αλαπηχζζνπκε. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα θάλνπκε αλάιπζε θχινπ, δειαδή είηε ζα ρξεηαζηεί λα
πξαγκαηνπνηήζνπκε γεληθή έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ νπηηθή ηνπ
θχινπ, ή ζα ρξεηαζηεί λα δηεμάγνπκε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ
θχινπ πνπ λα ζπλδέεηαη/-νληαη κε ηελ πεξηνρή ηεο πνιηηηθήο καο. Απηή ε θάζε πεξηιακβάλεη:
Καζνξηζκφ ησλ πξνο έξεπλα εξσηεκάησλ/δεηεκάησλ
ρεδηαζκφ θαη δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ή
Πξνθήξπμε γηα εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο θαη αλάζεζε ηεο έξεπλαο, θαη
Αμηνιφγεζε θαη δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ έξεπλα.
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Μειέηε πεξίπησζεο: Απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο θαηαγξαθήο
Τπνζεηηθά αλαπηχζζνπκε ηα παξαθάησ:
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο θαηαγξαθήο (Βήκα 4) πνπ αλέιαβε ε νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, εληνπίδνληαη νη αθφινπζεο εξεπλεηηθέο αλάγθεο:
1.

Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε (δειαδή πξηλ νξηζηηθνπνηεζεί ν
ζρεδηαζκφο ηνπ Έξγνπ):
Καηάζηαζε ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν: έλαο/κία ζχκβνπινο αλαιακβάλεη λα κειεηήζεη
επηζηακέλσο φια ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ζε ζέκαηα θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη κηα
νινθιεξσκέλε έθζεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηγξάθεη ηε δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
αλαθνξηθά κε απηά ηα ζέκαηα ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γηα ηελ ελίζρπζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ν/ε ζχκβνπινο θαιείηαη
επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φινπο
ηνπο Γήκνπο γηα λα δψζνπλ κηα εηθφλα γηα ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ θαηάζηαζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε
ζέκαηα πγείαο, βηνπνξηζκνχ θαη θηψρεηαο, εθπαίδεπζεο θ.ά. Δπίζεο, αλαπηχζζνληαη εηδηθνί δείθηεο γηα λα δείμνπλ
ηε ζπγθξηηηθή θαηάζηαζε αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα.
Δπηζθφπεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ γλψζεσλ: ην Κ.Δ.Θ.Η., ην νπνίν δηεμήγαγε έξεπλα γηα ηνπο/ηηο
εθιεγκέλνπο/-εο πνιηηηθνχο ζε 10 δήκνπο θαη γηα ηηο ζηάζεηο ηνπο ζην ζέκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ (Βι. Βήκα 4),
ζπκθσλήζεθε λα επεθηείλεη ηελ έξεπλα θαη ζε άλδξεο πνιηηηθνχο. Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ζηάζε
ησλ πνιηηηθψλ σο πξνο ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ε έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη εθ λένπ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ην
πξαγκαηηθφ επίπεδν γλψζεο ζρεηηθά κε ην πψο βαζηθά ζέκαηα επηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο
γπλαίθεο ησλ Γήκσλ ηνπο (ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηνχληαη, επίζεο, σο ζεκείν αλαθνξάο
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πψο νη ζηάζεηο θαη νη γλψζεηο άιιαμαλ εμαηηίαο ηνπ Έξγνπ – βι. Βήκα 9: Αμηνιφγεζε).

2.

Γηεμαγσγή έξεπλαο σο κέξνο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ:
 Έιεγρνο ράξαμεο πνιηηηθψλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε: ε νκάδα εξγαζίαο απνθαζίδεη φηη πξέπεη λα εθαξκφζεη
θάπνην ζχζηεκα θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ράξαμεο πνιηηηθψλ ζε επίπεδν δήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη:
o Πψο θαζνξίζηεθαλ νη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο;
o Πψο θαηαλεκήζεθαλ νη πξνυπνινγηζκνί (απφ πνηνπο/-εο θαη ζχκθσλα κε πνηα θξηηήξηα θαη πξνηεξαηφηεηεο);
o Ση δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο ππήξραλ γηα ζπλαληήζεηο κε ηνπηθνχο πιεζπζκνχο θαη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο
ζρεηηθψλ θνξέσλ;
o Ση κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα αμηνινγεζνχλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θαη ε θαηαλνκή ησλ
πφξσλ;

Χζηφζν, επεηδή απηή ε έξεπλα έρεη επηπηψζεηο φρη κφλν σο πξνο ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ εηδηθά, αιιά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα εζηηάδεη ζηνλ θχξην ζηφρν ηνπ Έξγνπ, ε νκάδα εξγαζίαο απνθαζίδεη λα αλαιάβεη απηή ηελ έξεπλα σο
Φάζε 1 ηνπ πξαγκαηηθνχ Έξγνπ. πγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν
ελζσκαηψλνληαη ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο Φάζεο 1:
o Τπάξρνπλ ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ κηα αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ
θνξηηζηψλ μερσξηζηά απφ απηέο ησλ αλδξψλ θαη ησλ αγνξηψλ;
o Τπάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ παξαθηλνχλ ή απαηηνχλ ζπδεηήζεηο κε εηδηθνχο/-έο ζε ζέκαηα θχινπ ζε ηνπηθφ
επίπεδν, νκάδεο γπλαηθψλ, ή/θαη αθηηβηζηέο/-ηξηεο γηα δεηήκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ, φηαλ θαζνξίδνληαη
πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο θαη πξνυπνινγηζκψλ;
o Τπάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο/ζηηο ππεχζπλνπο/-εο ράξαμεο πνιηηηθψλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο
δαπάλεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζε γπλαίθεο θαη θνξίηζηα, θαη ζε άλδξεο θαη αγφξηα, μερσξηζηά;
3.

Έξεπλα πνπ δε ζα δηεμαρζεί σο κέξνο απηνχ ηνπ Έξγνπ:
Δκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή: Καζψο ε άζθεζε θαηαγξαθήο (Βι. Βήκα 4) έδεημε
φηη ππήξμε ζεκαληηθή έιιεηςε πιεξνθνξίαο σο πξνο ην γηαηί νη γπλαίθεο δελ εθπξνζσπνχληαη επαξθψο ζηηο
αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ε νκάδα εξγαζίαο απνθαζίδεη φηη απηφ ην δήηεκα είλαη πέξαλ απφ ην
ζθνπφ ηνπ Έξγνπ. Χζηφζν, ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη δξάζεηο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα επηζεκαίλεηαη θαη
επηθνηλσλείηαη επξέσο, έηζη ψζηε λα ππνγξακκηζηεί ζε επφκελα Έξγα ή πξσηνβνπιίεο.
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Βήκα

6.

Δπηιέγνληαο

ηξόπν

ελέξγεηαο:

Σρεδηαζκόο

παξεκβάζεωλ

πνιηηηθήο

θαη

πξνϋπνινγηζκνί
ε απηφ ην ζηάδην, είλαη πηζαλφλ ήδε λα έρνπκε ζθεθηεί θάπνηεο γεληθέο ηδέεο γηα παξεκβάζεηο
πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο θάλακε ιφγν ζην Βήκα 3. Σψξα
ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπκε γηα ηηο πην θαηάιιειεο δξάζεηο.
Κξίζηκεο ζθέςεηο γηα ηηο επηινγέο πνιηηηθήο
Ζ επηινγή ηεο «ζσζηήο» δηαδηθαζίαο γηα πνιηηηθή ή παξέκβαζε δελ είλαη απιή ελέξγεηα.
Πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε δηαθφξσλ ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ, φπσο ηα εμήο:
Απνηειεζκαηηθφηεηα:

Πψο

ζα

κπνξνχζακε

λα

εμηζνξξνπήζνπκε

ηα

επηζπκεηά

απνηειέζκαηα κε ηνπο πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο;
Υξεζηκφηεηα: Πψο ζα κπνξνχζακε λα πξνζθέξνπκε κέζσ απηήο ηεο παξέκβαζεο θαη ζε
πνην βαζκφ;
Ηζφηεηα ησλ θχισλ: Πψο θαη ζε ηη βαζκφ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα θνηλσληθέο θαη
ηζηνξηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο;
Άιινη ζηφρνη: Πψο θαη ζε ηη βαζκφ ζα κπνξνχζα λα εληάμσ ηελ νπηηθή ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ, λα πξνσζήζσ πξνηεξαηφηεηεο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, λα απνθαηαζηήζσ
άιιεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο (ζρεηηθέο κε κεηνλφηεηεο, αγξνηηθέο θαη αζηηθέο νκάδεο, νκάδεο
πνπ δνπλ ζε φξηα θαηψηαηεο θηψρεηαο θ.ιπ.);
Ο αληίθηππνο θάζε επηινγήο πξέπεη λα εμεηαζηεί. Αθνχ αμηνινγεζνχλ φια απηά πξνζεθηηθά,
ηφηε ζα είκαζηε ζε ζέζε λα δηακνξθψζνπκε ηελ παξέκβαζή καο.
εκεηψλνπκε φηη ε δηαδηθαζία νξηζκνχ θαη ηειεηνπνίεζεο κηαο πνιηηηθήο παξέκβαζεο ζπρλά
πξνυπνζέηεη επηζηξνθή ζηα Βήκαηα 5 θαη 6, δειαδή έξεπλα θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη
επηινγή ησλ ηειηθψλ δξάζεσλ. Δπίζεο, είλαη πηζαλφ εμσηεξηθνί παξάγνληεο λα πεξηνξίζνπλ ηηο
επηινγέο καο ή λα ηνλίζνπλ επηπιένλ πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα,
πνιηηηθέο ζθέςεηο, νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί, ή άιινη φξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ
απφ ηνπο/ηηο ρνξεγνχο ή άιινπο δηεζλείο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο. Ίζσο θάπνηεο απφ απηέο ηηο
ζθέςεηο μεθεχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν ή ηελ επηξξνή καο, αιιά ν ζθνπφο καο είλαη λα πξνηείλνπκε ηελ
πιένλ θαηάιιειε θαη ηζφηηκε πνιηηηθή ή Έξγν γηα ην θχιν. Αθφκα θαη αλ δελ είκαζηε ζε ζέζε λα
ειέγμνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο, πεξηνξηζκνί, ή
επεθηάζεηο, κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε έλα θξηηήξην ή πξφηππν ζχγθξηζεο σο πξνο ην θχιν
(benchmark) ζηελ πνιηηηθή ή ην ζρέδην ηνπ Έξγνπ, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα είλαη ζεκείν
αλαθνξάο θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο.
Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ (κηαο πνιηηηθήο) αλάινγα κε ην θχιν – Gender Impact Assessment
Σν Gender Impact Assessment αθνξά ζηελ εμέηαζε ησλ πξνηάζεσλ κηαο πνιηηηθήο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο επεξεάδνληαη κε δηαθνξεηηθφ
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ηξφπν, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εμάιεηςε ηπρφλ πεξηπηψζεσλ
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαη ε πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ.
Ηδαληθά, ε αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο δηάζηαζεο κε βάζε ην θχιν ζα έπξεπε λα δηεμάγεηαη
γηα θάζε επηινγή. Δίλαη απαξαίηεην λα εμεηάδεη ηα αθφινπζα εξσηήκαηα:
Πνηα νθέιε (νηθνλνκηθά, αηνκηθά) ζα επηθέξεη απηή ε επηινγή ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο
γπλαίθεο;
Ση θφζηνο (νηθνλνκηθφ, αηνκηθφ) ζπλεπάγεηαη απηή ε επηινγή ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο;
Πψο νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο πνπ θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο αληηιακβάλνληαη απηή ηελ
επηινγή ζε ζρέζε κε ην θφζηνο, ηα νθέιε, ηελ απνδνρή θαη ηελ πξαθηηθφηεηα;
Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
πνιηηηθέο επηινγέο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε:
Πνηεο ζα είλαη νη πηζαλέο επξχηεξεο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε απνηπρίαο εθαξκνγήο κηαο
επηινγήο πνπ λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλε σο πξνο ην θχιν;
Δάλ δελ είκαζηε ζε ζέζε λα δηεμάγνπκε κηα αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο δηάζηαζεο κε βάζε
ην θχιν γηα θάζε επηινγή, κηα ειάρηζηε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ πνξεία ηεο δξάζεο πνπ
ηειηθά επηιέμακε. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, έηζη ψζηε λα πξνβιεθζνχλ ηπρφλ κε αλακελφκελνη ηξφπνη κε
ηνπο νπνίνπο νη πνιηηηθέο ή ηα Έξγα ίζσο απνηχρνπλ λα πξαγκαηεπηνχλ ηηο αληζφηεηεο κε βάζε ην
θχιν. Με ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ αλαιχζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ, ζα είκαζηε έηνηκνη/-εο λα
ηειεηνπνηήζνπκε ην ζρέδην δξάζεο. Απηφ ζα απαηηήζεη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο πξαγκαηηθήο πνιηηηθήο ή
ησλ εγγξάθσλ ηνπ Έξγνπ θαη ηνπ απαηηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Δξγαιείν γηα ην gender mainstreaming: Καηάινγνο εγγξάθσλ Έξγσλ ή πνιηηηθψλ
Τπφβαζξν θαη Αηηηνιφγεζε: ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ αλαδεηθλχεηαη ζην πιαίζην ησλ πιεξνθνξηψλ
ηεο παξέκβαζεο; Δίλαη φια ηα δεδνκέλα δηαρσξηζκέλα θαηά θχιν; Ζ αηηηνιφγεζε
πεξηιακβάλεη πεηζηηθά επηρεηξήκαηα γηα ην gender mainstreaming θαη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ
(Βι. Βήκα 7);
θνπφο: Ο ζθνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο παξέκβαζεο έρεη αληίθηππν ζηηο αλάγθεο θαη ησλ αλδξψλ θαη
ησλ γπλαηθψλ; Ο ζθνπφο επηδηψθεη λα πεξηνξίζεη ηηο αληζφηεηεο κε βάζε ην θχιν,
απνηππψλνληαο ηηο πξαθηηθέο αλάγθεο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ; Δπηδηψθεη λα επηθέξεη
αιιαγέο ζηνπο νξγαληζκνχο (θνηλσληθνχο θαη άιινπο) πνπ δηαησλίδνπλ ηηο αληζφηεηεο κεηαμχ
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ;
Δπσθεινχκελνη/-εο: Δθηφο απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο σο
δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα βειηηψζνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ππάξρεη ηζνξξνπία ζπκκεηνρήο
κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ νκάδα ησλ επσθεινχκελσλ;
ηφρνη: Οη ζηφρνη ηεο παξέκβαζεο επηθεληξψλνληαη ζηηο αλάγθεο ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ
γπλαηθψλ;
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Γξάζεηο: Οη δξάζεηο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί απεπζχλνληαη εμίζνπ ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο;
Τπάξρνπλ επηπιένλ δξάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ε νπηηθή ηνπ
θχινπ είλαη ζαθήο (π.ρ. εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα θχινπ, πεξαηηέξσ έξεπλα θ.ιπ.);
Γείθηεο: Έρνπλ δεκηνπξγεζεί δείθηεο γηα λα κεηξήζνπλ ηελ πξφνδν επίηεπμεο θάζε ζηφρνπ; Απηνί νη
δείθηεο απνηηκνχλ ηηο πηπρέο ηνπ θχινπ ζε θάζε ζηφρν; Δίλαη νη δείθηεο δηαρσξηζκέλνη θαηά
θχιν; Οη ζηφρνη έρνπλ ηεζεί, ψζηε λα εγγπεζνχλ έλα επαξθέο επίπεδν ηζνξξνπίαο ηεο
εθπξνζψπεζεο ησλ θχισλ ζηηο δξάζεηο (π.ρ. πνζφζησζε γηα αλδξηθή θαη γπλαηθεία
ζπκκεηνρή) (Βι. Βήκαηα 1 θαη 8);
Τινπνίεζε: Πνηνο/-α ζα πινπνηήζεη ηε ζρεδηαδφκελε παξέκβαζε; Έρνπλ εθπαηδεπηεί νη
ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο ζε ζέκαηα gender mainstreaming, έηζη ψζηε ε νπηηθή ηνπ θχινπ λα
ιακβάλεηαη ππφςε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο; Θα ζπκκεηάζρνπλ ηζφηηκα νη άλδξεο
θαη νη γπλαίθεο ζηελ πινπνίεζε (Βι. Βήκα 1);
Έιεγρνο θαη Αμηνιφγεζε: Πεξηιακβάλεη ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ; Θα
εμεηαζηνχλ ηφζν νη νπζηαζηηθέο (πεξηερφκελν) φζν θαη νη δηνηθεηηθέο (δηαδηθαζία) πιεπξέο ηεο
παξέκβαζεο (Βι. Βήκαηα 8 θαη 9);
Ρίζθν: Θεσξείηαη σο πηζαλφ ξίζθν ην επξχηεξν πιαίζην ησλ ξφισλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ αλδξψλ θαη
ησλ γπλαηθψλ πνπ δηακνξθψλνληαη εληφο ηεο θνηλσλίαο (π.ρ. ζηεξεφηππα πνπ εκπνδίδνπλ
ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ θχινπ); Έρεη ππνινγηζηεί ηπρφλ αξλεηηθφο
αληίθηππνο ηεο παξέκβαζεο (π.ρ. πηζαλέο πξφζζεηεο επζχλεο γηα ηηο γπλαίθεο ή θνηλσληθή
απνκφλσζε ησλ αλδξψλ);
Πξνυπνινγηζκφο: Έρνπλ απνηηκεζεί νη νηθνλνκηθνί πφξνη, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη θαη νη
άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ παξέκβαζε; Έρεη ππνινγηζηεί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ε αλάγθε γηα παξνρή εθπαίδεπζεο κε ζέκα ην θχιν ή ε αλάγθε λα
απαζρνιεζνχλ, γηα κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο δηαζηήκαηα, εκπεηξνγλψκνλεο ζε ζέκαηα
θχινπ;
Παξαξηήκαηα: Πεξηιακβάλνληαη σο παξαξηήκαηα ζρεηηθά εξεπλεηηθά άξζξα (ή απνζπάζκαηα), ηδίσο
απηά πνπ παξέρνπλ έγθπξε αηηηνιφγεζε γηα ηελ έκθαζε πνπ δίλνπκε ζην θχιν;
ηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο: Έρεη αλαπηπρζεί κηα ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ην επξχηεξν θνηλφ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε, ηελ πξφνδν θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ Έξγνπ (Βι. Βήκα 10);
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Μειέηε πεξίπησζεο: Πνιηηηθέο παξεκβάζεηο θαη πξνυπνινγηζκφο
ηα βήκαηα 4 θαη 5, ε νκάδα εξγαζίαο απνθφκηζε αξθεηέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ηεο επηηξέπνπλ λα
επαλαπξνζδηνξίζεη ην ζηφρν ηεο πξνηεηλφκελεο παξέκβαζεο θαη λα απνθαζίζεη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
πξνβιεζνχλ νη παξάκεηξνη ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ.
Οη βαζηθνί ζηφρνη (φρη απνθιεηζηηθά ζε ζρέζε κε ην θχιν) ηνπ Έξγνπ θαζνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
1.

πζηεκαηηθέο αιιαγέο: Να αλαγλσξηζηνχλ νη επθαηξίεο θαη λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο γηα λα γίλνπλ αιιαγέο.

2.

Αλάπηπμε Ηθαλνηήησλ: Δλίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ πνπ ζρεδηάδνπλ πνιηηηθέο ζε ηνπηθφ επίπεδν
κέζσ δηαθφξσλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο θαη εθκάζεζεο ζε ηξεηο ηνκείο: αλάιπζε ζπλζεθψλ, πξνυπνινγηζκνί θαη
εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ πνιηηηθψλ.

ηφρνη:
• Σν θείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζηζηά ζαθέο ην γεγνλφο φηη ε ελίζρπζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ε κείσζε ησλ
αληζνηήησλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ απνηεινχλ βαζηθέο δηαζηάζεηο απνηειεζκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ζε ηνπηθφ
επίπεδν.
Γξάζεηο θαη Πξνυπνινγηζκφο:
Σξνπνπνηήζεηο ζηηο δξάζεηο αιιαγήο ζπζηεκάησλ:
ρεδηαζκφο θαη νξηζκφο ππνρξεσηηθψλ δεκφζησλ ζπλαληήζεσλ θαη ζπζθέςεσλ επηθεληξσκέλσλ σο πξνο ηηο
επηπηψζεηο ζρεηηθά κε ην θχιν θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ βαζηθψλ πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν.
χζηαζε εηδηθψλ γξαθείσλ/ηκεκάησλ ηζφηεηαο κέζα ζηνπο δήκνπο θαη θαηαλνκή πφξσλ γηα εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ
αηφκσλ ησλ εηδηθψλ γξαθείσλ/ηκεκάησλ ηζφηεηαο.
Καηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα επαλεμέηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα
πεξηιακβάλνπλ ηνλ εληνπηζκφ βαζηθψλ δεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ.
Σξνπνπνηήζεηο ζηηο δξάζεηο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ:
Δμαζθάιηζε επηπιένλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα έλα ζπλεθηηθφ εθπαηδεπηηθφ κνληέιν γηα ην gender mainstreaming
ζηε ράξαμε πνιηηηθψλ ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (εθπαίδεπζε θαη πξνεηνηκαζία ελφο εγρεηξηδίνπ γηα ην
gender mainstreaming).
Δμαζθάιηζε επηπιένλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην θχιν κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν πξνυπνινγηζκνχ.
Γεληθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ:
Καηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ ακνηβή ελφο/κηαο εκπεηξνγλψκνλα ζε ζέκαηα θχινπ γηα λα ζπκκεηάζρεη
ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Καηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα gender mainstreaming ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη
ζην Έξγν.
Να ζπκπεξηιεθζεί έλαο/κία εκπεηξνγλψκνλαο ζε ζέκαηα θχινπ σο κέινο κε δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ Οξγαλσηηθή
Δπηηξνπή ηνπ Έξγνπ.
ηνπο φξνπο πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε πφξνπο απφ ην Έξγν λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε γλψζε ζεκάησλ
ηζφηεηαο σο απαηηνχκελν ή επηζπκεηφ πξνζφλ.
Γεκηνπξγία ελφο ηξφπνπ εμαζθάιηζεο φηη φια ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη είλαη δηαρσξηζκέλα θαηά θχιν.
Γεκηνπξγία ελφο ηξφπνπ εμαζθάιηζεο φηη νη ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο ζηηο δξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη εθκάζεζεο
απνηεινχληαη ηνπιάρηζηνλ απφ 30% γπλαίθεο ή 30% άλδξεο.
Σν επίζεκν θείκελν ηνπ Έξγνπ ζπκπεξηιακβάλεη πεξηιήςεηο απφ έξεπλεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα θχινπ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην βήκα 5 σο ζεκαληηθφ πιηθφ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη ηεο αλάγθεο έληαμεο ηεο
δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην Έξγν.
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Βήκα 7. Σηξαηεγηθέο ππεξάζπηζεο: Τν θύιν «κεηξάεη»!
Μηα ζεκαληηθή πηπρή ηνπ gender mainstreaming απνηειεί ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ
ππεξάζπηζεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ην gender mainstreaming.
Δπεηδή ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο είλαη ζπρλά απξφζπκα λα
δηαζέζνπλ επαξθείο πφξνπο ζηηο δξάζεηο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα πεηζηνχλ
(εηδηθά ηα άηνκα πνπ ειέγρνπλ πξνυπνινγηζκνχο) φηη ε επέλδπζή ηνπο ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζα
απνθέξεη θέξδε. Σα άηνκα απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ λα ηνλίδνπλ ζαθψο θαη κε
αθξίβεηα γηαηί ην θχιν «κεηξάεη». Με άιια ιφγηα, ζα πξέπεη λα δείμνπκε ζηελ επίιπζε πνησλ
αλαπηπμηαθψλ ζεκάησλ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη πνηα ζπγθεθξηκέλα νθέιε
κπνξεί λα επηθέξεη ε νπηηθή ηνπ θχινπ ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο, ζηε δεκφζηα δηνίθεζε αιιά
θαη επξχηεξα. Ζ αλάπηπμε πινχζηαο επηρεηξεκαηνινγίαο ζα απμήζεη ηηο επθαηξίεο ιήςεο νηθνλνκηθήο
θαη πνιηηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο παξεκβάζεηο.
Ζ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ gender mainstreaming
Οη ζηξαηεγηθέο ππνζηήξημεο γηα ηελ πηνζέηεζε κηαο πξνζέγγηζεο κε έκθαζε ζην θχιν θαη ζηελ
πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φια ηα Έξγα θαη ηηο πνιηηηθέο γεληθά εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο
παξαθάησ έμη (6) θαηεγνξίεο:
Γηθαηνζχλε θαη Ηζφηεηα
Αμηνπηζηία θαη Τπεπζπλφηεηα
Απνδνηηθφηεηα θαη Γηάξθεηα (κάθξν-επίπεδν)
Πνηφηεηα δσήο (κίθξν-επίπεδν)
πκκαρίεο
Αιπζηδσηή αληίδξαζε.
Γηθαηνζχλε θαη Ηζφηεηα: Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ππνγξακκίδνπλ ηελ αμία ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ
θαη ησλ ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. Οη
ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηθαηνζχλε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ππνζηεξηρηεί ε ίζε
εθπξνζψπεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ θχισλ ζε δηάθνξα πιαίζηα. Σα πεξηζζφηεξα θξάηε έρνπλ
πηνζεηήζεη κηα ζεηξά απφ επίζεκεο δηαθεξχμεηο (π.ρ. ηε χκβαζε γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ
κνξθψλ δηάθξηζεο θαηά ησλ γπλαηθψλ [CEDAW] θαη έγγξαθα παγθφζκησλ ζπζθέςεσλ απφ ην
Πεθίλν, ηελ Κνπεγράγε θαη ην Κάηξν), ηα νπνία θαηνρπξψλνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ σο
ζεκειηψδε αξρή.
Αμηνπηζηία θαη Τπεπζπλφηεηα: Οη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνπηζηία ππελζπκίδνπλ ζηα
άηνκα πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο φηη νη γπλαίθεο απνηεινχλ ην κηζφ πιεζπζκφ θαη νη άλδξεο ην
ππφινηπν κηζφ. πλεπψο, θάζε δεδνκέλν, πνιηηηθή ή πξφηαζε πνπ δελ αλαγλσξίδεη θαη δελ
απεπζχλεηαη εμίζνπ θαη ζηα δχν θχια δελ είλαη αμηφπηζηα. Οη ζηξαηεγηθέο αλαθνξηθά κε ηελ
ππεπζπλφηεηα έρνπλ σο ζηφρν λα ππελζπκίδνπλ ζηηο θπβεξλήζεηο ηελ επζχλε ηνπο λα
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δηαζθαιίδνπλ ζπλερή αλζξψπηλε αλάπηπμε θαη ζπλεπψο λα πξνσζνχλ ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ
κειψλ ηνπο, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
Απνδνηηθφηεηα θαη Γηάξθεηα (κάθξν-επίπεδν): Οη ζηξαηεγηθέο απηέο θάλνπλ ζαθέο έλα
αδηακθηζβήηεην γεγνλφο: ε ίζε ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φιεο ηηο πηπρέο αλάπηπμεο
ηεο θνηλσλίαο απνθέξεη θέξδνο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Γειαδή, κηα επέλδπζε ζηελ ηζφηεηα ησλ
θχισλ είλαη κηα ζνθή νηθνλνκηθή επέλδπζε γηα φιε ηε ρψξα ζπλνιηθά. Πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλεο
κε ηηο ζηξαηεγηθέο απνδνηηθφηεηαο είλαη νη ζηξαηεγηθέο δηάξθεηαο. Δθφζνλ ην gender
mainstreaming πηνζεηεί κηα νπηηθή «αλζξψπηλεο αλάπηπμεο», πνπ έρεη ην καθξνπξφζεζκν ζηφρν
λα δεκηνπξγήζεη κηα θνηλσλία κε ζπλέρεηα, αλαπφζπαζηα εμαζθαιίδεη ηε δηάξθεηα.
Πνηφηεηα δσήο (κίθξν-επίπεδν): Ζ απμεκέλε πξνζνρή ζε ζέκαηα ηζφηεηαο θχισλ ζα βειηηψζεη ηε
δσή ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. ε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο
θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο αλζξψπηλεο αζθάιεηαο, θάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα γηα φζν ην
δπλαηφλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Οη πξσηνβνπιίεο γηα ην gender mainstreaming επηδηψθνπλ λα
πξνσζήζνπλ απηφλ ην ζηφρν. Δπηπιένλ, ελψ είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα
επσθεινχληαη απφ ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηα επηρεηξήκαηα γηα ηελ
πνηφηεηα δσήο εζηηάδνπλ επίζεο ζηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νη άλδξεο, νη
νηθνγέλεηεο θαη νη θνηλσλίεο.
πκκαρίεο: Οη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρηψλ ηνλίδνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ σο πξνυπφζεζε γηα ηε
δηακφξθσζε επίζεκσλ ζπκκαρηψλ ή ζπκπξάμεσλ κε άιιεο ρψξεο. Σα θξάηε-κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ππνρξεσκέλα λα εθαξκφζνπλ δηάθνξνπο κεραληζκνχο γηα ηελ
ηζφηεηα ησλ θχισλ, θαζψο θαη πξαθηηθέο γηα ην gender mainstreaming.
Αιπζηδσηή αληίδξαζε: Σέινο, φιεο νη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο εληζρχνληαη, φηαλ δίλεηαη έκθαζε
ζην πψο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα παξάγεη
γξήγνξα κηα «αιπζηδσηή αληίδξαζε» απφ νθέιε. Απηή ε ζηξαηεγηθή αιπζηδσηήο αληίδξαζεο
δείρλεη φηη ε επέλδπζε ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζα επηθέξεη φρη κφλν καθξνπξφζεζκα νθέιε ζε
ηνπηθφ επίπεδν, αιιά κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε πνπ ζα επεθηαζνχλ ζηελ
θνηλσλία, ελδπλακψλνληαο ζπλνιηθά ηε ρψξα.
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Μειέηε πεξίπησζεο: Τπνζηεξίμηε ηε ζέζε ζαο
Τπάξρεη πινχζηα επηρεηξεκαηνινγία πνπ ππνζηεξίδεη ηελ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην έξγν βειηίσζεο
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. πγθεθξηκέλα:
Γηθαηνζχλε θαη Ηζφηεηα: Ζ Διιάδα έρεη ππνγξάςεη ηε χκβαζε CEDAW θαη έρεη πηνζεηήζεη ην Πξφγξακκα
Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ. Γεδνκέλσλ ησλ αληζνηήησλ αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο ζε ζέκαηα πγείαο,
επεκεξίαο, εθπαίδεπζεο θαη άιισλ βαζηθψλ ζεκάησλ πνιηηηθήο, ε αδπλακία λα δνζεί έκθαζε ζηελ ηζφηεηα ησλ
θχισλ ζε απηφ ην Έξγν νπζηαζηηθά απνηειεί έιιεηςε αληαπφθξηζεο ζηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
ππελζπκίδνπκε ζηηο θπβεξλήζεηο καο, ηνπηθέο θαη εζληθέο, φηη κέρξη λα επηηεπρζεί ε ηζφηεηα επθαηξηψλ κεηαμχ
ησλ αλδξψλ θαη ησλ αλδξψλ, ε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηζνδπλακεί κε ηελ πξνψζεζε ηεο
αληζφηεηαο. Δίλαη ππνρξέσζε ησλ θπβεξλήζεσλ λα αμηνπνηνχλ επθαηξίεο φπσο απηέο θαη λα θαηαδεηθλχνπλ ηηο
αληζφηεηεο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο.
Αμηνπηζηία θαη ππεπζπλφηεηα: Τπνζέηνπκε φηη κηα έξεπλα δείρλεη φηη ην 67% ησλ εξσηψκελσλ/-ζεηζψλ δε
ζεσξεί φηη νη εθιεγκέλνη/-εο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πφξνπο απνηειεζκαηηθά γηα λα αλαδείμνπλ ηηο πιένλ
ζεκαληηθέο θαη επείγνπζεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Σν Έξγν ζην ζχλνιφ ηνπ ζθνπεχεη λα δεκηνπξγήζεη
κεγαιχηεξε αμηνπηζηία σο πξνο ηνπο πφξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα θχινπ.
Δπηπιένλ, δεδνκέλσλ ησλ κεγάισλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηε θηψρεηα,
ηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί (Βήκα 4), ην ελ ιφγσ Έξγν δε ζα έρεη αμηνπηζηία εθηφο θαη
εάλ πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλα απηέο ηηο αληζφηεηεο.
Απνδνηηθφηεηα θαη Γηάξθεηα: Ζ κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα ζπληζηά βαζηθφ επηρείξεκα, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκπεξηιεθζνχλ παξάκεηξνη ηνπ θχινπ ζε απηφ ην Έξγν. Σν ζπλνιηθφ Έξγν βαζίδεηαη ζηελ αλάγθε γηα
θαιχηεξε θαη απνδνηηθή ράξαμε πνιηηηθψλ, ε νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ
ησλ ππεχζπλσλ ράξαμεο πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, έηζη ψζηε λα ιακβάλνπλ θαηάιιειεο απνθάζεηο γηα ην
πψο ζα ρξεζηκνπνηνχλ πφξνπο θαηά έλα ζηνρεπκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Δμαηηίαο ησλ πνιιψλ
δηαθνξψλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο επεξεάδνληαη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ε
ζηνρεπκέλε θαη πιένλ απνδνηηθή ράξαμε πνιηηηθψλ δελ είλαη εθηθηή, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε απηέο νη
δηαθνξέο. Σα άηνκα πνπ δε ζπκθσλνχλ κε ην Έξγν ππνζηεξίδνπλ φηη νη δξάζεηο πνπ εζηηάδνπλ εηδηθά ζην θχιν
απαηηνχλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο θαη ζπλεπψο κεηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη
δξάζεηο απηέο απαηηνχλ αχμεζε κφλνλ 6%, πνζνζηφ πνπ είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα δηαζθαιηζηεί θαη λα
αηηηνινγεζεί, ζε ζχγθξηζε κε έλα ζρεδφλ πξφζζεην 30% πνπ ζα απαηηείην γηα λα πινπνηεζεί εθπαίδεπζε ζε
ζέκαηα θχινπ ζε έλα κηθξφηεξν μερσξηζηφ Έξγν. Με ηελ ελζσκάησζε φκσο ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα gender
mainstreaming θαη ηεο έληαμεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο (gender budgeting) ζε απηφ
ην κεγάιν Έξγν, νη πεξηνξηζκέλνη πφξνη θαη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα απμάλνληαη, θαζψο ε εθπαίδεπζε ζε
ζέκαηα θχινπ απεπζχλεηαη ζε επξχηεξν θνηλφ.
Πνηφηεηα δσήο: Δπεηδή ην ζπγθεθξηκέλν Έξγν απνηειεί αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ηφζν ζε επίπεδν αλζξψπηλσλ
πφξσλ φζν θαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν, ηα επηρεηξήκαηα γηα πνηφηεηα δσήο δελ είλαη ηφζν ζαθή σο πξνο ηνλ άκεζν
αληίθηππν ηνπ Έξγνπ. Χζηφζν, έξεπλεο έδεημαλ ζαθψο φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν
δελ είλαη νπδέηεξα σο πξνο ην θχιν, γηα παξάδεηγκα, νη γπλαίθεο θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηε θηψρεηα θαη
ην πξνζδνθψκελν φξην δσήο ησλ αλδξψλ είλαη ρακειφηεξν απφ απηφ ησλ γπλαηθψλ. Ζ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ
ησλ Γήκσλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο θαη ζε άιιεο πξνθιήζεηο κέζσ θαιχηεξσλ ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθψλ
παξεκβάζεσλ ζα θέξεη αλακθίβνια έλα αμηνπνηήζηκν απνηέιεζκα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ
πνπ ππνθέξνπλ απφ απηέο θαη απφ άιιεο δπζθνιίεο ή αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο.
πκκαρίεο: Αλακθίβνια, φπσο ππνζηεξίρζεθε θαη ζηα επηρεηξήκαηα πεξί αμηνπηζηίαο θαη ππεπζπλφηεηαο, ην ελ
ιφγσ Έξγν ζα βειηηψζεη ηελ ππεπζπλφηεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ
πφξσλ. Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζην Έξγν, ηδηαίηεξα ε εζηίαζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζρεηηθψλ
πνιηηηθψλ θαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ, εληζρχεη ην παξαπάλσ
επηρείξεκα γηα ηελ ππεπζπλφηεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Απηφ ζα είλαη έλα εμαηξεηηθά ειθπζηηθφ ζεκείν γηα
ηνπο/ηηο ρνξεγνχο πνπ επηζπκνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε Έξγα ζε επίπεδν δήκσλ. Οκνίσο, νη κεραληζκνί απηνί ζα
ιεηηνπξγήζνπλ εληζρπηηθά γηα ηνπο Γήκνπο, φηαλ θάλνπλ αίηεζε γηα δαλεηζκφ θαη δηαξζξσηηθνχο πφξνπο απφ
ζεκαληηθνχο ρνξεγνχο, φπσο είλαη θνξείο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη θνξείο απηνί,
ζην πιαίζην αμηνιφγεζεο Έξγσλ θαη αηηήζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε, δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηα Έξγα πνπ
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην gender mainstreaming.
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Πψο αληηκεησπίδνπκε ηελ αληίζηαζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ gender mainstreaming;
Θα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ίζσο νξηζκέλα άηνκα δηαθσλήζνπλ κε ηηο δξάζεηο καο γηα ην gender
mainstreaming. Οη ιφγνη δηαθσλίαο πνηθίινπλ, απφ ηελ αλεπαξθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα θχινπ,
θαζψο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο ή παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ. Δπνκέλσο, είλαη ρξήζηκν
λα είκαζηε εθνδηαζκέλνη/-εο κε θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα λα αληηκεησπίζνπκε απηέο ηηο αληηδξάζεηο.
Δλδεηθηηθά:
ηαλ δεηάκε ηελ έγθξηζε γηα Πξνγξάκκαηα ή πνιηηηθέο, πξνζεγγίδνπκε ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο
κε νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο, θαηά πξνηίκεζε γξαπηέο. ε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε κηα πξφηαζε γηα Πξφγξακκα
θαη πξνυπνινγηζκφ, ίζσο είλαη ρξήζηκν πξψηα λα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ακέζσο κφιηο
δνζεί κηα γεληθή έγθξηζε, κπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Υξεζηκνπνηνχκε πξαγκαηηθά
δεδνκέλα θαη κειέηεο (θαηά πξνηίκεζε απφ ηε ρψξα καο ή ηελ πεξηνρή καο) θαη ππνζηεξίδνπκε ηα
επηρεηξήκαηά καο.
Δίλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα απαληήζνπκε ζε εξσηήζεηο, φπσο «γηαηί ε ηζφηεηα ησλ θχισλ είλαη πξνηεξαηφηεηα
ζε επνρή νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ;». ηελ πεξίπησζε απηή, ηα επηρεηξήκαηα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζην φηη ην
gender mainstreaming θαη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα.
Σνλίδνπκε φηη ην gender mainstreaming δελ αθνξά κφλν ζηηο γπλαίθεο, αιιά θαη ζηνπο άλδξεο θαη ζε φιε ηελ
θνηλσλία γεληθά. Απηφο είλαη έλαο ηξφπνο πνπ επηηξέπεη ζηνπο άλδξεο λα αηζζάλνληαη πην άλεηα σο κέξνο ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ gender mainstreaming θαη ηνπο ππελζπκίδεη φηη έρνπλ επζχλεο θαη ξφιν λα παίμνπλ, θαζψο θαη
φηη σθεινχληαη πνιχπιεπξα θαη ζε κεγάιν βαζκφ εμαζθαιίδνληαο ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ.
ηαλ παξνπζηάδνπκε ηελ πεξίπησζή καο, ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ην πνιηηηθφ θιίκα. Ζ ρξνληθή ζηηγκή
είλαη ζεκαληηθή, θαη πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ επθαηξίεο φπνπ ε θνηλή γλψκε ιεηηνπξγεί ήδε σο θαηαιχηεο γηα ην
αίηεκα ή ηελ πξφηαζή καο.
Τπελζπκίδνπκε ζηνπο/ζηηο ππεχζπλνπο/-εο πσο ην αίηεκά καο/ε πξφηαζή καο ζα ηνπο/ηηο σθειήζεη άκεζα ζε
φ,ηη αθνξά ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο (π.ρ. ηεο βειηίσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπο
θεθαιαίσλ). Οκνίσο, είλαη ζεκαληηθφ λα είκαζηε ζεηηθνί/-έο, λα κελ είκαζηε επηζεηηθνί/-έο, λα δείρλνπκε
θαηαλφεζε θαη λα ιακβάλνπκε ππφςε καο ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα
πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο.
Πξνζπαζνχκε λα πξνζθέξνπκε κηα ζεηξά επηινγψλ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο ππεχζπλνπο/-εο λα
επηιέμνπλ γηα απηνχο/-έο ηελ πιένλ θαηάιιειε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα είκαζηε επέιηθηνη/-εο θαη αλνηρηνί/-έο γηα
δηαπξαγκαηεχζεηο. Σα πηινηηθά Πξνγξάκκαηα είλαη θαιά θαη ζπληζηνχλ απνδνηηθφ ηξφπν φζνλ αθνξά ζην
θφζηνο γηα ηελ αλάδεημε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο.
Γπζηπρψο, ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη ε αληηεπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε αλζξψπνπο,
ηδηαίηεξα ζε γπλαίθεο, είλαη πνιχ ζνβαξά εκπφδηα, ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα μεπεξαζηνχλ κε εχζηνρα
επηρεηξήκαηα. Απηφο είλαη έλαο ιφγνο πνπ ε επαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ θαη νη
πξνζπάζεηεο λα αιιάμνπλ νη ζπκπεξηθνξέο εληφο ησλ νξγαλσζηαθψλ δνκψλ είλαη ζεκαληηθέο ζηε δηαδηθαζία
ηνπ gender mainstreaming.

Βήκα 8. Παξαθνινύζεζε: Έρεηε πάληα κηα επαηζζεηνπνηεκέλε ωο πξνο ην θύιν καηηά ζηα
πξάγκαηα;
Ζ παξαθνινχζεζε είλαη κηα αδηάζπαζηε πιεπξά ηνπ gender mainstreaming. Απηέο νη ηξεηο
πιεπξέο παξαθνινχζεζεο είλαη:
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1. Δπίπεδα παξαθνινχζεζεο
2. ρέδηα παξαθνινχζεζεο επαηζζεηνπνηεκέλα σο πξνο ην θχιν
3. ηφρνη θαη δείθηεο επαηζζεηνπνηεκέλνη σο πξνο ην θχιν.
Δπίπεδα παξαθνινχζεζεο
Ζ παξαθνινχζεζε πξέπεη λα ιάβεη ρψξα ζε δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα:
Παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ εθπιήξσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ
Παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο.
Καη ηα δχν επίπεδα απαηηνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ θαη ηελ αλάπηπμε δεηθηψλ πνπ κεηξνχλ ηελ
πξφνδν επίηεπμεο ησλ πξψησλ. ηαλ γίλεηαη παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ εθπιήξσζεο ησλ
πξαγκαηηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ δείθηεο πνπ απνηππψλνπλ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφκελσλ έξγσλ (δξάζεσλ) θαη απνηειεζκάησλ (αληίθηππνο).
ηαλ γίλεηαη παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο, πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη αληηθεηκεληθνί
ζηφρνη θαη δείθηεο πνπ λα απνηππψλνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε δηαδηθαζία απηή θαζεαπηή είλαη
επαηζζεηνπνηεκέλε σο πξνο ην θχιν. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα καο επηηξέςεη λα:
πξνζδηνξίζνπκε ηα εκπφδηα θαη ηα θελά ζηε δηαδηθαζία, ηα νπνία κπνξνχλ άκεζα λα
θαιπθζνχλ,
βειηηψζνπκε ην ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ,
θαηαγξάςνπκε εκπφδηα ζην gender mainstreaming, ηα νπνία κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ
αξγφηεξα ζε επξχηεξν ζεζκηθφ πιαίζην.
Δξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα ζθεθηνχκε θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο:
Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ Έξγνπ;
Αληηκεησπίδνληαη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο κε ηνλ ίδην ζεβαζκφ είηε φηαλ ιακβάλνπλ
απνθάζεηο, είηε φηαλ πινπνηνχλ ην Έξγν θαη ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ;
Έρνπλ ζπλερψο θίλεηξα, ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ φζνη θαη φζεο
εκπιέθνληαη ζην Έξγν; (π.ρ. κέζσ επθαηξηψλ γηα επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ
δεμηνηήησλ ηνπο σο πξνο ην θχιν, θαη κέζσ ζπδεηήζεσλ γηα ζέκαηα θχινπ ζε έλα
πεξηβάιινλ πνπ ηνπ ιείπεη ε θξίζε θαη ε γλψζε σο πξνο ην ζέκα).
ρέδηα παξαθνινχζεζεο επαηζζεηνπνηεκέλα σο πξνο ην θχιν
ρέδηα παξαθνινχζεζεο γηα ηελ πξαγκαηηθή πξφνδν θαη ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα
αλαπηπρζνχλ θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζε επίζεκα έγγξαθα ηεο παξέκβαζήο καο. Απηά ηα ζρέδηα ζα
πξέπεη λα δείρλνπλ:
Πνηνο/-α είλαη ππεχζπλνο/-ε γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξαθνινχζεζεο.
Με πνηνλ ηξφπν άιινη ζρεηηθνί θνξείο (π.ρ. εκπεηξνγλψκνλεο ζε ζέκαηα θχινπ) ζα
κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο.
Πφηε ζα ιάβεη ρψξα ε παξαθνινχζεζε.
Ση εξγαιεία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο.
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Πνηνη κεραληζκνί ππάξρνπλ γηα λα ειέγμνπλ ηελ πξφνδν (πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ή ζπλεδξίεο
επηζεψξεζεο).
ηφρνη θαη δείθηεο επαηζζεηνπνηεκέλνη σο πξνο ην θχιν
ηφρνη
Θέηνπκε ζηφρνπο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη επηδηψμεηο καο λα παξακέλνπλ ζαθείο. Οη ζηφρνη
θάλνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ Έξγνπ πξαγκαηηθνχο θαη επνκέλσο απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα επίηεπμήο
ηνπο.
Οη απνηειεζκαηηθνί ζηφρνη είλαη:
Καηλνηφκνη αιιά ξεαιηζηηθνί
Πεξηνξηζκέλνη ρξνληθά
Μεηξήζηκνη.
Σεκείσζε: Η ελζσκάησζε ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζεκαίλεη φηη νη απνηειεζκαηηθνί ζηφρνη ιακβάλνπλ
ππφςε ηνπο ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ, ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο αλάγθεο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ.
Γείθηεο
Ζ πξφνδνο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη κε ηε βνήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ
δεηθηψλ:
Οη απνηειεζκαηηθνί δείθηεο είλαη:
πγθξίζηκνη ζε βάζνο ρξφλνπ – νη δείθηεο πνπ κεηξψληαη κφλν κία θνξά δελ κπνξνχλ λα
δείμνπλ ζεκάδηα πξνφδνπ ή παξαθκήο.
πγθξίζηκνη κε άιιεο ρψξεο, πεξηνρέο ή νκάδεο ζηφρνπ.
Μεηξήζηκνη – πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζδηνξίδνπκε πνζνηηθά ή λα θαηεγνξηνπνηνχκε
ηα απνηειέζκαηά καο.
Αθξηβείο – επηιέγνπκε δείθηεο, φπνπ νη επηδξάζεηο εμσηεξηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ
παξαγφλησλ ειαρηζηνπνηνχληαη.
Δπηιεθηηθνί θαη αληηπξνζσπεπηηθνί – πάξα πνιινί δείθηεο είλαη δχζθνιν λα θαηαγξαθνχλ.
Σεκείσζε: Σε Πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζην gender mainstreaming, φινη νη δείθηεο ζα
πξέπεη λα είλαη δηαρσξηζκέλνη θαηά θχιν, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Απηφ βνεζά ζην λα πξνζδηνξηζηεί ε
επίδξαζε δηαθνξνπνίεζεο βάζεη θχινπ απφ ηηο παξεκβάζεηο καο.
Σχπνη δεηθηψλ: Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη ηαμηλφκεζεο ησλ δεηθηψλ. Ο πίλαθαο ζα καο βνεζήζεη λα
επηιέμνπκε πνηνη είλαη πην ρξήζηκνη γηα λα απαληεζνχλ νη εξσηήζεηο παξαθνινχζεζεο πνπ
δηακνξθψλνπκε.
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Σχπνη

Πεξηγξαθή

Γείθηεο
θαηαιφγνπ
ειέγρνπ

Σίζεηαη εξψηεκα
εάλ θάηη
πθίζηαηαη ή φρη.
Ζ κέηξεζε
γίλεηαη κε
εξσηήζεηο ηχπνπ
«λαη» ή «φρη».

Γείθηεο πνπ
βαζίδνληαη ζε
ζηαηηζηηθέο

Γείθηεο πνπ
απαηηνχλ
ζπγθεθξηκέλεο
κνξθέο
ζπιινγήο
δεδνκέλσλ

Πιενλεθηήκαηα
Καηάιιεινη γηα λα
κεηξάλε
δηαδηθαζίεο,
δειψζεηο πνιηηηθήο
ζέιεζεο θαη
δεζκεχζεηο.

Μεηνλεθηήκαηα

Παξαδείγκαηα

Έιιεηκκα σο πξνο
ηελ πνηνηηθή
πιεπξά. Πνιιέο
θνξέο ηίζεηαη ζέκα
εξκελείαο.



Τθίζηαληαη πνιηηηθέο
γηα ην gender
mainstreaming;



Εεηήζεθε ε ζπκβνιή
ελφο/κηαο εηδηθνχ/-ήο
ζε ζέκαηα θχινπ
ζηελ θαηάξηηζε ηεο
έθζεζεο;

παλίσο παξέρνπλ
κηα πνηνηηθή
άπνςε. πρλά
ρξεηάδεηαη λα
ζπκπιεξσζνχλ
απφ ηνπο άιινπο
δχν ηχπνπο.



Πνζνζηφ αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ πνπ έρνπλ
πξνζβιεζεί απφ
HIV.



Πνζνζηφ αλεξγίαο
αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ.

πρλά είλαη
απαηηεηηθά απφ
άπνςε πφξσλ
(ρξφλνο, ρξήκα,
αλζξψπηλν
δπλακηθφ).



Πνζνζηφ ηνπ
πιεζπζκνχ πνπ
πηζηεχεη φηη νη
γπλαίθεο έρνπλ ηελ
πξσηαξρηθή επζχλε
ζηε θξνληίδα ησλ
παηδηψλ.



Πνζνζηφ ησλ
αγγειηψλ εχξεζεο
εξγαζίαο, ζηηο
νπνίεο δηαθαίλεηαη
πξνθαηάιεςε σο
πξνο ην θχιν.

Απνηεινχλ απιή
θαη νηθνλνκηθή
ζπιινγή
δεδνκέλσλ.

«Παξαδνζηαθνί
δείθηεο» πνπ
κεηξνχλ ηηο
κεηαβνιέο κε ηε
ρξήζε
δηαζέζηκσλ
ζηαηηζηηθψλ
δεδνκέλσλ.

Οη πιεξνθνξίεο
είλαη άκεζα
δηαζέζηκεο.

Απαηηνχλ
ζπγθεθξηκέλεο
κνξθέο ζπιινγήο
δεδνκέλσλ
(θνηλσληνινγηθέο
έξεπλεο, νκάδεο
εζηίαζεο,
ζπλεληεχμεηο
θ.η.ι.).

Σα δεδνκέλα είλαη
ζπρλά απνιχησο
ρξήζηκα θαη
ζπγθεθξηκέλα.
Θεσξνχληαη θαιφ
κέζν ζπιινγήο
πνηνηηθψλ
δεδνκέλσλ.

Απαηηνχλ
ζπγθεθξηκέλε
κεζνδνινγία, έηζη
ψζηε ηα
δεδνκέλα λα
κπνξνχλ λα
ζπγθξίλνληαη κε
ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ.

Πνηνηηθνί θαη Πνζνηηθνί Γείθηεο: Έρνληαο γλψζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ θαη πεγψλ ησλ πνηνηηθψλ
θαη πνζνηηθψλ δεηθηψλ, κπνξνχκε λα έρνπκε βνήζεηα ζην λα ζρεδηάζνπκε δείθηεο θαη λα ζπιιέμνπκε
δεδνκέλα;

Πνηνηηθνί δείθηεο

Πνζνηηθνί δείθηεο

Οη πνηνηηθνί δείθηεο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο νη
θξίζεηο θαη νη απφςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα έλα
ζέκα.

Οη πνζνηηθνί δείθηεο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο κέηξα
πνζφηεηαο (απφιπηνη αξηζκνί, πνζνζηά θ.η.ι.).

Δίλαη ρξήζηκνη γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο δηάθνξεο
δηαδηθαζίεο, αιιά ζπρλά δελ απνηππψλνπλ πφζν
αληηπξνζσπεπηηθέο ή δηαδεδνκέλεο είλαη νη
απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη.

Δίλαη ρξήζηκνη γηα λα δείμνπλ ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ή
ην βαζκφ πνπ έλαο ζηφρνο ή έλαο ζθνπφο έρεη
επηηεπρζεί.
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πλήζεηο πεγέο:

πλήζεηο πεγέο:

- δεκφζηεο νκηιίεο

-

απνγξαθέο

- νκάδεο εζηίαζεο

-

επηζθνπήζεηο γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ

- έξεπλεο ζηάζεσλ θαη ζπλεληεχμεηο

-

δηνηθεηηθά αξρεία

- ζπκκεηνρηθέο αμηνινγήζεηο

-

θνηλσληνινγηθέο έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ

- παξαηεξήζεηο ζπκκεηερφλησλ/-νπζψλ
- θνηλσληνινγηθή θαη αλζξσπνινγηθή έξεπλα
πεδίνπ
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Μειέηε πεξίπησζεο: Παξαθνινχζεζε
Ζ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ είλαη
πνιχ πην εχθνιε, αθνχ ηα ζέκαηα θχινπ έρνπλ ήδε ιεθζεί ππφςε θαηά ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ ηνπ. Ζ δηαδηθαζία
παξαθνινχζεζεο έρεη ηξία (3) ζηάδηα:
1. Παξαθνινχζεζε ηνπ Έξγνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο σο πξνο ην θχιν ζηφρνπο θαη δξάζεηο: Γηα άιιε
κηα θνξά, επεηδή ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ Έξγνπ, ε
παξαθνινχζεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν είλαη πνιχ απιή. Πξψηα απφ φια, είλαη δήηεκα
εθπιήξσζεο ησλ ζρεδίσλ πνπ ηίζεληαη ζηα επίζεκα έγγξαθα ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ πιάλνπ
εξγαζίαο. Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη νη εμήο:
πζηεκηθέο αιιαγέο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε:
 ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπζθέςεσλ γηα ηνλ αληίθηππν πνιηηηθψλ σο πξνο ην
θχιν.
 Ίδξπζε θαη εθπαίδεπζε γηα Γξαθεία/Σκήκαηα Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ γηα φινπο ηνπο Γήκνπο πνπ εκπιέθνληαη ζην
Έξγν.
 Γεκηνπξγία δεηθηψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν θαη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο απηψλ.
 Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ.
 Αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ γηα ην gender mainstreaming.
 πκπεξίιεςε ελφηεηαο γηα ην ζέκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζην ζεκηλάξην
γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο.
Δίλαη επζχλε ηνπ/ηεο πληνληζηή/-ηξηαο ηνπ Έξγνπ (θαη κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ/ηεο) λα θαηαγξάςεη ιεπηνκεξψο ηελ
πξφνδν επίηεπμεο απηψλ ησλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν ζηηο ζπλεζηζκέλεο ηνπ/ηεο εθζέζεηο πξνο ηελ Οξγαλσηηθή
Δπηηξνπή ηνπ Έξγνπ.
2. Παξαθνινχζεζε ηνπ Gender Mainstreaming θαηά ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: Ζ παξαθνινχζεζε ηεο
εθαξκνγήο ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ gender mainstreaming είλαη επίζεο απιή θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηεο, θαζψο έρνπλ ήδε ηεζεί νξηζκέλνη πνζνηηθνί ζηφρνη ζην έγγξαθν ηνπ Έξγνπ. Απηνί πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:
 Ίζε ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ Έξγνπ (φρη ιηγφηεξν απφ 30% αλδξψλ
ή 30% γπλαηθψλ).
 Δμαζθάιηζε επαξθνχο εηδίθεπζεο σο πξνο ην θχιν γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ (ζχκθσλα κε ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο).
 Δμαζθάιηζε φηη φια ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ είλαη δηαρσξηζκέλα θαηά θχιν.
Γηα άιιε κηα θνξά, ν/ε πληνληζηήο/-ηξηα ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ/ηεο είλαη
ππεχζπλνο/-ε γηα ηελ εμαζθάιηζε επίηεπμεο απηψλ ησλ ζηφρσλ θαη γηα ηελ αλαθνξά ηνπο ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ
Έξγνπ.
3.

Τπεχζπλνο/-ε παξαθνινχζεζεο ηνπ Gender Mainstreaming: Απηφο ν ηξφπνο θαηαγξαθήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ Έξγνπ λα επηβεβαηψζεη δείθηεο ηχπνπ θαηάινγνπ ειέγρνπ (δει. εάλ πινπνηνχληαη νη δξάζεηο
ή φρη), σζηφζν δελ επηηξέπεη λα δηαηεξνχλ κηα επαηζζεηνπνηεκέλε σο πξνο ην θχιν νπηηθή ησλ δξάζεσλ απφ πνηνηηθή
άπνςε. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηάζεθε έλαο/κηα ππεχζπλνο/-ε παξαθνινχζεζεο ηνπ Gender Mainstreaming (ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ζε απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είλαη ν/ε εηδηθφο/-ή ζε ζέκαηα θχινπ ν/ε νπνίνο/-α είλαη κέινο
ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Έξγνπ). Ζ δνπιεηά ηνπ/ηεο ππεχζπλνπ/-εο παξαθνινχζεζεο είλαη λα δηεμάγεη
αλεπίζεκεο ζπλεληεχμεηο ή/θαη άηππεο έξεπλεο κε ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο ζε φια ηα επίπεδα (πξνζσπηθφ ηνπ
Έξγνπ, θαζψο θαη ηνπο/ηηο θχξηνπο/-εο επσθεινχκελνπο/-εο ηνπ Έξγνπ), έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ην Έξγν
δηεμάγεηαη θαηά ηξφπν πνπ ην θχιν ιακβάλεηαη ππφςε ηζφηηκα, εθηηκψληαο δειαδή ηηο απφςεηο ησλ αλδξψλ θαη ησλ
γπλαηθψλ εμίζνπ θαη εάλ επηδηψθεη λα παξέρεη ίζεο επθαηξίεο ζε άλδξεο θαη ζε γπλαίθεο. Ο/Ζ ππεχζπλνο/-ε
παξαθνινχζεζεο αλαθέξεηαη ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ Έξγνπ θάζε κήλα. Αλ παξαηεξήζεη ηπρφλ πξνβιήκαηα
ζε ζρέζε κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Έξγνπ, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ Έξγνπ ζρεδηάδεη πψο
ζα ηα απνηππψζεη. Ο/Ζ ππεχζπλνο/-ε παξαθνινχζεζεο ηνπ Gender Mainstreaming έρεη, επίζεο, ηελ αξκνδηφηεηα λα
παξέρεη κηα ζπλνπηηθή έθζεζε γηα ην gender mainstreaming γηα ηελ ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο. Σέινο, εξγάδεηαη θαη σο
εθπαηδεπηήο/-ηξηα θαη ππεχζπλνο/-ε πφξσλ γηα ζέκαηα θχινπ γηα φιν ην πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζην Έξγν.
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Βήκα 9. Αμηνιόγεζε: Πώο ηα πήγακε;
ην Βήκα 9 πξαγκαηνπνηείηαη ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο, δειαδή ε
αμηνιφγεζε. Απηφ ην ζηάδην ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε Καιψλ Πξαθηηθψλ κε απψηεξν ζηφρν ηε
βειηίσζε παξφκνησλ κειινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Ζ αμηνιφγεζε επίζεο αθνξά ζηελ απνδνηηθφηεηα
ησλ πεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
Σα ηξία επίπεδα αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ:
1. Αμηνιφγεζε ησλ παξαγφκελσλ έξγσλ (έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη;)
2. Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ (ζε πνην βαζκφ έρεη επηηεπρζεί ν ζθνπφο αλάπηπμεο;)
3. Αμηνιφγεζε

ηεο

δηαδηθαζίαο

(πψο

παξαδίδνληαη

ηα

παξαγφκελα

έξγα

θαη

ηα

απνηειέζκαηα;).
Γηα λα ιακβάλεηαη δηαξθψο ππφςε ε νπηηθή ηνπ θχινπ, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ βαζηθά
εξσηήκαηα ζε φια ηα επίπεδα ηεο αμηνιφγεζεο:
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο


Πνηνο/-α θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο;



Ση ζεκαζία ή πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ;
Φνξείο αμηνιφγεζεο



Ο θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ αμηνινγεηψλ/-ηξηψλ θάλεη πην ζπγθεθξηκέλε ηελ αλάγθε
γηα εκπεηξνγλσκνζχλε ζε ζέκαηα θχινπ;



πκκεηέρνπλ φινη/-εο νη εκπιεθφκελνη/-εο ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο;



Πνηνο/-α παξέρεη ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ;



Λακβάλνληαη ππφςε εμίζνπ νη απφςεηο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ;



Πνηνο/-α είλαη ππεχζπλνο/-ε γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
εγθπξφηεηαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ ή
παξαηεξήζεσλ;
Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο



Υξεζηκνπνηνχληαη ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη;



Πψο θαη ζε πνηνλ/-α δηαδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο;



Γίλεηαη ε επθαηξία ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο εκπιεθφκελνπο/-εο λα ζρνιηάζνπλ επίζεκα ή λα
εθθξάζνπλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο;
Αλαηξνθνδφηεζε ζε κηα αηδέληα θχινπ
Πνιχ ζπρλά, κε ηελ νινθιήξσζε ζεκαληηθψλ πξσηνβνπιηψλ επαηζζεηνπνηεκέλσλ σο πξνο ην
θχιν ηα ζέκαηα θχινπ παχνπλ λα εκθαλίδνληαη ζηηο πνιηηηθέο αηδέληεο. ζν απηνί νη
πξνβιεκαηηζκνί παξακέλνπλ ζην πεξηζψξην ηεο αηδέληαο ησλ πνιηηηθψλ πνπ θπξηαξρνχλ, θάζε
κεηαβνιή ησλ ξφισλ ησλ θχισλ, θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη
ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην ζχλνιν κηαο ρψξαο, ζα είλαη
πάληα εθηφο πεδίνπ πνιηηηθνχ ειέγρνπ.

Γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηε δηάξθεηα ησλ πξνζπαζεηψλ καο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ gender
mainstreaming, αλαινγηδφκαζηε ηα αθφινπζα:
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Πψο ε πξσηνβνπιία καο εληάζζεηαη ζηε «ζπλνιηθή εηθφλα», δειαδή ζηα νινθιεξσκέλα
θπβεξλεηηθά Πξνγξάκκαηα θαη πιαίζηα πνιηηηθψλ; Ση ζεκεία εθθίλεζεο γηα ζπλέρηζε θαη
ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο παξέρνληαη απφ απηά ηα πιαίζηα;



Ζ αμηνιφγεζή καο πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο γηα ζπλέρηζε ησλ πξσηνβνπιηψλ; Ση
άιια ζεκεία εθθίλεζεο πξέπεη λα πξνζεγγίζνπκε γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηε ζπλέρηζε;



Απφ ηελ αμηνιφγεζή καο πξνθχπηνπλ πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ άιια
Τπνπξγεία θαη θνξείο γεληθφηεξα; Πψο κπνξνχκε λα επηθνηλσλήζνπκε απηέο ηηο πξνηάζεηο;
Μπνξνχκε λα πξνηείλνπκε θάπνηα νπζηαζηηθά ζεκεία εθθίλεζεο;



Καηαγξάθνπκε ηε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξσηνβνπιηψλ καο κε ηέηνην ηξφπν
πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζεζκηθή κλήκε;



Γεληθά, πψο θαη ζε πνηνλ/-α γλσζηνπνηνχκε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξσηνβνπιηψλ καο (βι.
Βήκα 10);
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Μειέηε πεξίπησζεο: Αμηνιφγεζε ηνπ Έξγνπ «Αλαβάζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο»
Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ Έξγνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν θαη ην gender
mainstreaming, νη θαηάινγνη ειέγρνπ παξαθνινχζεζεο ηνπ Βήκαηνο 8 είλαη απνηειεζκαηηθνί σο πξνο απηφλ ην ζθνπφ.
Χζηφζν, ελψ απηνί νη θαηάινγνη ειέγρνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα πνζνηηθή έθζεζε γηα ηα επηηεχγκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην θχιν, δε δίλνπλ ζαθή εηθφλα φζνλ αθνξά ζηνλ πνηνηηθφ αληίθηππν ηνπ Έξγνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. Με
ζθνπφ λα απνθηεζεί κηα θαιχηεξε εηθφλα γηα ηνλ πνηνηηθφ αληίθηππφ ηνπ, ππνζεηηθά, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπγθξηηηθή
κειέηε, ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηα απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Έξγνπ θαη ηα
νπνία ζπγθξίζεθαλ κε απηά πνπ ζπιιέρζεθαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. Σε κειέηε ηελ νλνκάδνπκε
«Δπηζθφπεζε ησλ ηάζεσλ θαη ηεο Γλψζεο θαηά ηελ Έλαξμε θαη θαηά ηε Λήμε ηνπ Έξγνπ».
Πεξηγξαθή ηεο «Δπηζθφπεζεο ησλ ηάζεσλ θαη ηεο Γλψζεο θαηά ηελ Έλαξμε θαη θαηά ηε Λήμε ηνπ Έξγνπ»:
πξηλ ηελ έλαξμε απηνχ ηνπ Έξγνπ, ππνζεηηθά, γίλεηαη ζχκβαζε κε ηελ ππνζεηηθή Μ.Κ.Ο. «Γπλαίθεο θαηά ηεο Φηψρεηαο»,
πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ηφζν νη ζηάζεηο ησλ εθιεγκέλσλ ζε 30 Γήκνπο σο πξνο ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, φζν θαη
ην πξαγκαηηθφ επίπεδν γλψζεψλ ηνπο γηα ην πψο δηάθνξα βαζηθά ζέκαηα έρνπλ αληίθηππν θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν
ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο ησλ Γήκσλ ηνπο. Οη εξσηψκελνη/-εο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, αληηπξνζσπεχνπλ
ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα εκπινθήο ζην Έξγν: άκεζν (ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ή ζηηο δξάζεηο
αιιαγήο ζπζηεκάησλ), έκκεζν (νη Γήκνη ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο ηνπ Έξγνπ, αιιά δελ εκπιέθνληαη πξνζσπηθά
ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο), ή θαζφινπ εκπινθή (νη Γήκνη ηνπο δε ζπκκεηέρνπλ ζην Έξγν). ην ηέινο ηνπ Έξγνπ, δεηείηαη
απφ ηε Μ.Κ.Ο. λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρεη πάξεη ζπλέληεπμε ζηελ αξρή ηνπ Έξγνπ θαη λα θάλεη κηα
εθηίκεζε κεηαπαξαθνινχζεζεο. ηφρνο είλαη λα θαζνξίζεη ζε ηη βαζκφ έρνπλ αιιάμεη νη ζηάζεηο ηνπο ή νη γλψζεηο ηνπο
(εάλ έρνπλ αιιάμεη) θαη ηη δηαθνξέο ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνπο ηξεηο ηχπνπο εξσηψκελσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο δείρλνπλ ηα εμήο:


Οη ζηάζεηο απέλαληη ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ έρνπλ αιιάμεη κε ζεηηθφ ηξφπν ζε φιεο ηηο νκάδεο, αιιά θπξίσο ζε
απηέο πνπ έρνπλ άκεζε εκπινθή.



Ζ νπζηαζηηθή γλψζε γηα ην πψο νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο επεξεάδνληαη θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ζέκαηα
θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ έρεη απμεζεί ειάρηζηα γηα ηελ νκάδα πνπ εκπιέθεηαη άκεζα θαη δελ έρεη απμεζεί θαζφινπ ζηηο
άιιεο δχν νκάδεο.

πλεπψο, ηα πην ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα απφ απηά ηα επξήκαηα είλαη:
Αλ θαη ην Έξγν έρεη ζεηηθφ αληίθηππν αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ην gender
mainstreaming γεληθά, δελ πεηπραίλεη λα εθνδηάζεη ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο κε ηελ απαξαίηεηε νπζηαζηηθή γλψζε
λα ιακβάλνπλ πνιηηηθέο απνθάζεηο κε έλαλ ηξφπν πνπ λα κελ αγλνεί ην θχιν. Δπηπιένλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ζηάζεηο
έρνπλ βειηησζεί ζε φιεο ηηο νκάδεο θαη φρη κφλν ζε απηέο πνπ εκπιέθνληαη ζην Έξγν, είλαη πηζαλφ ε θνηλσλία γεληθά λα
ελεκεξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα θχινπ, κέζσ ησλ ΜΜΔ θαη άιισλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν, θάηη
πνπ ζεσξείηαη ζεηηθφ.
Χο απνηέιεζκα, ε θχξηα πξφηαζε γηα κειινληηθέο δξάζεηο θαη δξάζεηο κεηαπαξαθνινχζεζεο είλαη λα πξνζθεξζεί
ζεκαηηθή εθπαίδεπζε κεηαπαξαθνινχζεζεο ζε ππεχζπλνπο/-εο ράξαμεο πνιηηηθήο ησλ Γήκσλ ζηνπο εμήο ηνκείο,
ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε γηα κειινληηθή δξάζε:
 ηξαηεγηθέο επηβίσζεο απφ ηε θηψρεηα γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο.
 Δπηινγέο απαζρφιεζεο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο.
 Έξεπλεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ: πψο νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ ην ρξφλν ηνπο κε δηαθνξεηηθφ
ηξφπν;
 Πξνψζεζε ηεο πγείαο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο.
 Δκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ζηελ εθπαίδεπζε.
 Πεξηνξηζκφο ηεο επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα.
Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην ε γλψζε απηή λα αμηνπνηεζεί ζε ζεζκηθφ επίπεδν. Έηζη, πξνηείλεηαη λα παξαρζνχλ
ελεκεξσηηθά παθέηα γηα θάζε έλα απφ απηά ηα ζέκαηα θαη λα δηαηεζνχλ ζε φινπο/-εο ηνπο/ηηο ηνπηθνχο/-εο πνιηηηθνχο θαη
εξγαδφκελνπο/-εο. πγρξφλσο, επεηδή νη ζηφρνη ηνπ Έξγνπ γηα «ζπζηεκαηηθέο αιιαγέο» έρνπλ δεκηνπξγήζεη
ζπζηεκαηηθέο επθαηξίεο γηα ζπδεηήζεηο κε εηδηθνχο/-έο ζε ζέκαηα θχινπ θαη Μ.Κ.Ο. θαηά ηε δηάξθεηα δηαδηθαζηψλ ράξαμεο
πνιηηηθψλ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε γλψζε ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα θχινπ ζα ζπλερίζεη λα
βειηηψλεηαη κέζα απφ πξνβνιή απηψλ ησλ ζπδεηήζεσλ.
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Βήκα 10. Φύιν θαη επηθνηλωλία
Δλψ ε επηθνηλσλία απνηειεί ην ηειεπηαίν βήκα ηεο κεζνδνινγίαο γηα ην gender mainstreaming,
νη πξνβιεκαηηζκνί γηα απηήλ πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ Έξγνπ ή ηνπ θχθινπ
ηεο πνιηηηθήο. Ζ επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο θνξείο, είηε πξφθεηηαη γηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ
είηε γηα ηνπο/ηηο αλψηεξνχο/-έο καο είλαη απαξαίηεηε ζε φια ηα ζηάδηα θαη ηα επίπεδα. ε θάζε
πεξίπησζε, ν ηξφπνο πνπ επηθνηλσλνχκε ζα επεξεάζεη ηελ επηηπρία ηνπ Έξγνπ ή ηεο πνιηηηθήο καο.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αληηιεθζνχκε φηη ε επηθνηλσλία δελ είλαη απιά κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ,
αιιά πεξηιακβάλεη, επίζεο, ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, φπσο ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε,
ππνζηήξημε, πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη αληαιιαγή Καιψλ Πξαθηηθψλ. Οη θαιέο ζηξαηεγηθέο
επηθνηλσλίαο θαη νη πξαθηηθέο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη θαηαζηάζεηο ησλ
αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ απνηεινχλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ gender mainstreaming. Έλα ζεκαληηθφ
εκπφδην γηα απνηειεζκαηηθφ gender mainstreaming είλαη ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ ζε δηάθνξα επίπεδα
πνπ αθνξνχλ ζηα αθφινπζα:


Σελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ελφο ζέκαηνο ζε ζρέζε κε ην θχιν.



Σηο νδεγίεο ηεο θπβέξλεζεο ή ηηο πξνηάζεηο ησλ νξγαλψζεσλ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ.



Σηο πνιηηηθέο θαη ηα Πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ.



Σνπο/ηηο εκπιεθφκελνπο/-εο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θνξέσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ
θχισλ.
Μέξνο ηνπ ξφινπ καο πξέπεη λα είλαη λα ζρεδηάζνπκε θαη λα εθαξκφζνπκε απνηειεζκαηηθή

επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα καο βνεζήζεη λα γεθπξψζνπκε απηφ ην θελφ πιεξνθφξεζεο γηα
ηνπο/ηηο εκπιεθφκελνπο/-εο. Σα άηνκα απηά είλαη:


Τςεινχ επηπέδνπ ιεηηνπξγνί πνπ ραξάζζνπλ πνιηηηθέο θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο



Άιινη/-εο ιεηηνπξγνί πνπ ραξάζζνπλ πνιηηηθέο



Γηαθνξεηηθέο νκάδεο αλζξψπσλ ζηελ θνηλσλία (άλδξεο, γπλαίθεο, αθηηβηζηέο/-ηξηεο,
αθαδεκατθνί θ.ιπ.)



Υνξεγνί θαη αλαπηπμηαθνί εηαίξνη.

Μειεηψληαο έλα ζχλνιν αηφκσλ βάζεη θχινπ
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ, φηαλ ζρεδηάδνπκε επηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο, ζα
πξέπεη λα δίλνπκε έκθαζε ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο
αληαπνθξίλνληαη ζηα δηαθνξεηηθά κελχκαηα. Σα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ θαηά ηελ
αλάιπζε θχινπ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:


Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο δηαβάδνπλ δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο;



Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο παξαθνινπζνχλ ή αθνχλ δηαθνξεηηθά ΜΜΔ;



Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θεξεγγπφηεηαο (αλεμάξηεηα απφ
«αξρέο», επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θ.ιπ.);
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Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο πνπ ηνπο/ηηο θάλνπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζε
νξηζκέλα κελχκαηα κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο;

Πηζαλέο Παξεκβάζεηο γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο πξνφδνπ ηνπ Gender Mainstreaming:


Πξνεηνηκαζία ηεο Δζληθήο Έθζεζεο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ: ε πξνεηνηκαζία κηαο
ηέηνηαο έθζεζεο απφ ηελ θπβέξλεζε κπνξεί λα είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή ζηαηηζηηθψλ
πιεξνθνξηψλ θαη έλα εξγαιείν γηα λα εληνπηζηεί ε πξφνδνο θαη ε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ
ζην επξχ θνηλφ. Απηή ε έθζεζε ζπληάζζεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο, πνπ είλαη ν
εζληθφο κεραληζκφο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ Διιάδα.



Υξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ: ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ e-mail (δίθηπα γηα ζπδήηεζε
κέζσ e-mail, πεγέο απφ ηζηνζειίδεο θαη «εηθνληθέο ζπδεηήζεηο» κπνξνχλ λα είλαη έλαο
απνδνηηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα γεθπξσζεί ην επηθνηλσληαθφ ράζκα).



Ίδξπζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ θέληξνπ γηα ηηο πνιηηηθέο θχινπ: ε δεκηνπξγία ελφο θέληξνπ
γηα εθζέζεηο, δειηία, κειέηεο, εθδφζεηο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πνιηηηθέο θχινπ κπνξεί
λα θάλεη ην gender mainstreaming απνηειεζκαηηθφηεξν (θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηνπ
πξνθίι ηεο θπβέξλεζεο γηα ηα ζέκαηα θχινπ).

Μειέηε πεξίπησζεο: Φχιν θαη επηθνηλσλία
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ Αλαβάζκηζεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ππνζέηνπκε φηη μεθηλνχλ νη αθφινπζεο
πξσηνβνπιίεο επηθνηλσλίαο, κε ζθνπφ λα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη ε θηλεηήξηα δχλακε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο δηάθνξεο
πηπρέο ηνπ Έξγνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν:
 Ζ εκπεηξία γηα ην gender mainstreaming ζην ζπγθεθξηκέλν Έξγν απνηππψλεηαη ζε κηα εθηελή έθζεζε απφ ην/ηε πληνληζηή/ηξηα ηνπ Έξγνπ. Απηή είλαη δηαζέζηκε ζε φπνηνλ/-α εκπιέθεηαη ζην Έξγν θαη επίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κειέηε
πεξίπησζεο ζε δηάθνξα δηεζλή ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
 Γεκηνπξγείηαη έλαο ειεθηξνληθφο θαηάινγνο γηα φινπο/-εο ζηα Γξαθεία Ηζφηεηαο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Απηφο είλαη έλαο
ηξφπνο λα δηαρπζνχλ πιεξνθνξίεο, θαιέο πξαθηηθέο θαη εξσηήζεηο κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ ρξεζηψλ/-ηξηψλ κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ.
 Πνιινί Γήκνη δεηνχλ απφ δηάθνξα Σκήκαηά ηνπο λα ζπκπεξηιάβνπλ έλαλ ηνκέα πνπ ηνλίδεη ηελ πξφνδν γηα ηελ ηζφηεηα ησλ
θχισλ ζε φιεο ηηο κειινληηθέο εηήζηεο εθζέζεηο.
 Έλαο Γήκνο μεθηλά κηα πξσηνβνπιία πνπ απνλέκεη έλα εηήζην βξαβείν ζην θαιχηεξν δεκνζηνγξαθηθφ ξεπνξηάδ
(ξαδηνθσληθφ, ηειενπηηθφ θαη έληππν), ην νπνίν πνπ πξνβάιιεη ζέκαηα αληζφηεηαο ησλ θχισλ.
 Ζ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηδξχεη κηα κηθξή βηβιηνζήθε πνπ ζπγθεληξψλεη εζληθέο θαη δηεζλείο εθζέζεηο,
κειέηεο πεξίπησζεο θαη άιιν πιηθφ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ζε ηνπηθφ επίπεδν. Πνιιέο απφ απηέο ηηο εθζέζεηο είλαη
δηαζέζηκεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ψζηε νη ελδηαθεξφκελνη/-εο λα κε ρξεηάδεηαη
λα ηαμηδέςνπλ κέρξη ηελ πξσηεχνπζα γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο πεγέο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ GENDER MAINSTREAMING Δ
ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
2.1 Γαλία51
Ο λφκνο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηε Γαλία πεξηιακβάλεη κηα ελφηεηα γηα ην gender
mainstreaming. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη ην Γηππνπξγηθφ Πξφγξακκα γηα ην gender
mainstreaming, ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ εξγαζία πνπ θάλνπλ φια ηα Τπνπξγεία ζρεηηθά κε απηφ.
Γηππνπξγηθφ Πξφγξακκα γηα ην gender mainstreaming
Ζ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ gender mainstreaming είλαη βαζηζκέλε ζην λφκν γηα ηελ
ηζφηεηα ησλ θχισλ, ν νπνίνο ςεθίζηεθε ζηηο 30 Μαΐνπ 2000. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ λφκνπ νξίδεη φηη:
«Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο πξέπεη, εληφο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, λα εξγαζηνχλ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ
θχισλ θαη λα ηελ ελζσκαηψζνπλ ζε φιν ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηνίθεζή ηνπο (gender mainstreaming)».
Σν gender mainstreaming ζπλεπάγεηαη ηελ ελζσκάησζε ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ
θχισλ ζηνπο θεληξηθνχο ηνκείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Απηφ απαηηεί ζάξξνο γηα θαηλνηνκία θαη γηα
επαλεμέηαζε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ απφ κηα λέα νπηηθή γσλία.
Σν 2001, ε Τπνπξγφο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ πξνψζεζε «ην Γηππνπξγηθφ Πξφγξακκα γηα ην
Gender Mainstreaming» κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Σν
Πξφγξακκα μεθίλεζε κε ηελ εθαξκνγή πξσηνβνπιηψλ γηα ην gender mainstreaming ζε φια ηα
Τπνπξγεία.
Γεληθνί ζηόρνη ηνπ Γηππνπξγηθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα ην gender mainstreaming:
Ζ νπηηθή ηνπ θχινπ θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί κε θπζηθφ ηξφπν
θαη λα απνηειέζεη αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ππνπξγηθψλ εξγαζηψλ.
Σα Τπνπξγεία πξέπεη, ζηελ εξγαζία ηνπο, λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηηο πξνθιήζεηο
ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζην πιαίζην ησλ ηνκέσλ πνιηηηθήο ηνπο.
Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Γηππνπξγηθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα ην gender mainstreaming:
Ζ ζχζηαζε κηαο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ Γηππνπξγηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ην gender
mainstreaming, πνπ δηνξίδεηαη απφ ηνλ/ηελ Τπνπξγφ Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ. Δπίζεο, ε
θαζηέξσζε ελφο δηθηχνπ γηα λα ππνζηεξίμεη, λα εθπαηδεχζεη θαη λα εκπλεχζεη ηνπο/ηηο
ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ην gender mainstreaming.
Πνιιά

Τπνπξγεία

πξνψζεζαλ

αμηνζεκείσηεο

πξσηνβνπιίεο

κε

πνιχ

ζεκαληηθά

απνηειέζκαηα.
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Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή πηνζέηεζε έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηα έηε 2002-2006, πνπ
πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο θαη έλα ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σν ζρέδην δξάζεο
παξέρεη έλα πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Γεκηνπξγήζεθε έλαο ηζηνρψξνο γηα λα εληζρχζεη ηελ επηθνηλσλία θαη λα ρξεζηκεχζεη σο
θίλεηξν.
ξακα θαη ζηξαηεγηθή.
Ζ Κπβέξλεζε ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη ίζεο επθαηξίεο γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο. ηφρνο ηεο
είλαη ηα δχν θχια λα έρνπλ ίζε αληηκεηψπηζε θαη ίζεο επθαηξίεο σο πξνο ηηο επηινγέο ηνπο. Έρνληαο
απηφ ππφςε, πξνζπαζεί λα θαηαξξίςεη ηα εκπφδηα πνπ απνηξέπνπλ ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο σο
κεκνλσκέλα άηνκα λα δνπλ ηε δσή πνπ επηζπκνχλ. Δπηπιένλ, ε Κπβέξλεζε επηζπκεί λα ππάξρεη
ζεβαζκφο σο πξνο ηελ πνηθηινκνξθία θαη σο πξνο ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ησλ κεκνλσκέλσλ
αηφκσλ. Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ απνηειεί βαζηθή πηπρή ηεο δεκνθξαηίαο ζηε Γαλία.
Σν Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο
Σν Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο έρεη δηακνξθψζεη πνιηηηθέο κε βάζε ην θχιν, ζηνλ ηνκέα δξάζεο
ηνπ. Οη ζηφρνη είλαη πνιχ ζαθείο:
Άξζε ηνπ δηαρσξηζκνχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Ίζε κεηαρείξηζε.
Μείσζε ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο.
Μείσζε ηεο πςειήο αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ.
πκθηιίσζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο.
Ζ Γαλία έρεη αγνξά εξγαζίαο πνπ επλνεί ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. Σν πνζνζηφ
απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ γπλαηθψλ είλαη πςειφ θαη νη ψξεο εξγαζίαο ηνπο απμάλνπλ ζπλερψο.
Χζηφζν, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη αθφκα θάπνηεο αληζφηεηεο πνπ απαηηνχλ ζπλερή δξάζε. Σα
ζρεηηθά κέηξα επηθεληξψλνληαη ζε ζέκαηα ίζεο ακνηβήο, αγνξάο εξγαζίαο δηαρσξηζκέλεο κε βάζε ην
θχιν θαη ζπκθηιίσζεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο. Απηνί νη ηξεηο ηνκείο δξάζεο
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο ν δηαρσξηζκφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε βάζε ην θχιν είλαη ε κφλε
θχξηα αηηία κηζζνινγηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά,
γπλαηθνθξαηνχκελνη ηνκείο εξγαζίαο, ζπρλά, έρνπλ πεξηζζφηεξα νθέιε θνηλσληθήο πξφλνηαο, φπσο
ακεηβφκελε άδεηα κεηξφηεηαο, πςειφηεξν βαζκφ εξγαζηαθήο αζθάιηζεο θ.η.ι. ήκεξα, είλαη θνηλά
απνδεθηφ ην γεγνλφο φηη πθίζηαληαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο. Έρνπλ
δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα, δηαθνξεηηθή εθπαίδεπζε θαη δηαθνξεηηθέο ακνηβέο. Παξνκνίσο, είλαη γεληθά
απνδεθηφ φηη κηα απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή απαζρφιεζεο βαζίδεηαη ζηε γλψζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο
θαη ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ κηζζσηψλ.
Ο ξφινο ηεο θπβέξλεζεο είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη ην λνκηθφ πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο θαη
ησλ πνιηηηθψλ αγνξάο εξγαζίαο δε δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο. Ο βαζηθφο θπβεξλεηηθφο ζηφρνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκκεηνρήο
γηα ηνλ/ηελ θαζέλα/-κία. Μειεηψληαο ηηο ζηαηηζηηθέο, είλαη ζαθέο φηη νη πξνζπάζεηεο είλαη επηηπρείο.
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Ζ λνκνζεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο είλαη νπδέηεξε σο πξνο ην θχιν, φπσο ήηαλ γηα
ζρεδφλ 30 έηε. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξαγκαηνπνηήζεθε έλαο εζσηεξηθφο έιεγρνο γηα πνιιά
ρξφληα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ην Τπνπξγείν αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ, αλαιακβάλνληαο
εηδηθέο πξσηνβνπιίεο. ινη/-εο νη ππάιιεινη νθείινπλ λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη ζηφρνη πνπ βαζίδνληαη
ζην θχιν εθπιεξψλνληαη ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ηνπο, ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο
ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Απνηίκεζε λνκνζρεδίσλ βάζεη θχινπ ζην Υπνπξγείν Απαζρφιεζεο
Απφ ην 1995 φια ηα λνκνζρέδηα ζρεηηθά κε ηηο πξσηνβνπιίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηηο άδεηεο
έρνπλ απνηηκεζεί βάζεη θχινπ. Απφ ηφηε, ε ξχζκηζε απηή έρεη επεθηαζεί ζε φια ηα λνκνζρέδηα ηνπ
Τπνπξγείνπ. Απφ ην 2005 ζπλνδεχνληαη θαη απφ έλα ππφκλεκα.
θνπφο ηνπ ππνκλήκαηνο είλαη λα δείμεη εάλ ππάξρνπλ πηπρέο θχινπ θαη ηζφηεηαο ησλ θχισλ
ζην λνκνζρέδην. Μεξηθέο θνξέο, θάπνην λνκνζρέδην κπνξεί λα δίλεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην έλα
θχιν έλαληη ηνπ άιινπ. Σν ππφκλεκα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ απνθπγή αλεπηζχκεησλ επηπηψζεσλ.
Σα ππνκλήκαηα πεξηέρνπλ ην ζθεπηηθφ ηνπ εθάζηνηε λνκνζρεδίνπ. Παξνπζηάδνπλ, δειαδή, ηνπο
ιφγνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζρεδίνπ, θαζψο επίζεο θαη εάλ ην λνκνζρέδην απνηειεί κέξνο
ζπκθσλίαο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ή κέξνο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα, πνηνο είλαη ν
ζθνπφο ηνπ λνκνζρεδίνπ, πνην πξφβιεκα ζα επηιπζεί θαη πψο απηφ ζα αιιάμεη ηελ παξνχζα
θαηάζηαζε.
Ζ νκάδα-ζηφρνο ηνπ λνκνζρεδίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ πνηα άηνκα
επεξεάδνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην, δειαδή, ν αθξηβήο αξηζκφο ηνπο, ν δηαρσξηζκφο αλά
θχιν, ε ειηθία, ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ
λα ππάξρεη κηα πιήξεο εηθφλα σο πξνο ηα άηνκα πνπ επεξεάδνληαη απφ ην λνκνζρέδην. Σν ππφκλεκα
παξνπζηάδεη θαη πνηεο πνιηηηθέο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν. Λακβάλνληαο ππφςε ηε δηαθνξεηηθή ζέζε
ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα είλαη ζαθέο ην πψο
επεξεάδνληαη ηα δχν θχια.
Δίλαη, επίζεο, ζχλεζεο λα κε δίλεηαη πάληα πξνηεξαηφηεηα ζην πφζα άηνκα επεξεάδνληαη απφ
έλα λνκνζρέδην. πρλά, κάιηζηα, δελ εμεηάδνληαη νη δαπάλεο ζε έλα λνκνζρέδην. Χζηφζν, είλαη ζαθέο
φηη ηα ππνκλήκαηα βνεζνχλ λα βειηησζεί απηή ε θαηάζηαζε.
Οη δεκφζηνη/-εο ππάιιεινη πνπ είλαη αξκφδηνη/-εο γηα ηα λνκνζρέδηα πξέπεη νη ίδηνη/-εο λα
ζπληάμνπλ ηα ππνκλήκαηα γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. Φπζηθά, έρνπλ νδεγίεο κε ην ηη αθξηβψο πξέπεη
λα θάλνπλ θαη κε πνην ηξφπν. πσο ήδε αλαθέξζεθε, έρνπλ δηαζέζηκεο ζηαηηζηηθέο δηαρσξηζκέλεο
αλά θχιν, αιιά ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ έλα
λνκνζρέδην. Μηα πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα δείμεη ηπρφλ πξνβιήκαηα, ψζηε ην επφκελν
έηνο νη νδεγίεο λα επηθαηξνπνηεζνχλ κε ζθνπφ ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ.
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2.2 Ηζπαλία52
Σν Gender Mainstreaming ζηελ Αλδαινπζία, Ηζπαλία
Ο Σνκέαο Φχινπ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ είλαη έλα Πξφγξακκα παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο γηα
ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έληαμε ηεο ηζφηεηαο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο, ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Κπβέξλεζε ηεο πεξηνρήο ηεο Αλδαινπζίαο. Σν Πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε
Γεληθή Γηεχζπλζε Δπξσπατθψλ Πφξσλ θαη απφ ην Ηλζηηηνχην Γπλαηθψλ ηεο Αλδαινπζίαο (ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ Τπνπξγείνπ Ηζφηεηαο θαη Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο).
Ο Σνκέαο Φχινπ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηνπ ην 2002 θαη απφ ηφηε
παξέρεη ζηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε κηα ζηαζεξή δνκή ζηήξημεο ζε ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη
ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ έλαξμε θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ gender mainstreaming, ζηελ Πεξηθεξεηαθή
Κπβέξλεζε θαη ζηε δηνίθεζε φισλ ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σνκέα πεξηιακβάλνπλ ηελ εθαξκνγή, κε έλαλ πξαθηηθφ ηξφπν, ελφο
κνληέινπ δεκφζηαο παξέκβαζεο, πνπ επλνεί ηελ ηζφηεηα θχισλ. Ο Σνκέαο, απφ ηελ έλαξμή ηνπ, έρεη
ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:
o

Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ δηαθνξεηηθψλ Γεληθψλ
Γηεπζχλζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φζνλ αθνξά ζηηο ίζεο επθαηξίεο
κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ.

o

Σελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο βνήζεηαο αλαθνξηθά κε ην θχιν θαη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ
θαη γπλαηθψλ ζηνπο παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο δηνηθεηηθνχο θνξείο.

o

Σελ ελζάξξπλζε ηεο παξνρήο ηεο απαξαίηεηεο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα θχινπ θαη ηζφηεηαο
ησλ θχισλ ζην πξνζσπηθφ απηψλ ησλ θνξέσλ.

o

Σελ επηθχξσζε ελφο πξνηχπνπ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ gender
mainstreaming ζηελ Πεξηθεξεηαθή Κπβέξλεζε.

Οη αξκνδηφηεηεο θαη νη ζηφρνη ηνπ Σνκέα Φχινπ θαη Ηζφηεηαο έρνπλ δηακνξθσζεί ζε έλα
πξφηππν ηεζζάξσλ (4) ζηαδίσλ πξννδεπηηθήο εηζαγσγήο.
Σηάδην 1: Δπαηζζεηνπνίεζε, δηάγλωζε θαη εθπαίδεπζε
ε απηή ηε θάζε, ν ζθνπφο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο
κεηαμχ

αλδξψλ

θαη

γπλαηθψλ

ζηελ

Πεξηθεξεηαθή

Κπβέξλεζε,

θαζψο

θαη

ε

ελεκέξσζε/επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε παξεκβάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε
ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ην πξνζσπηθφ κπνξεί λα πξνζθεξζεί εζεινληηθά γηα
λα ζπκκεηάζρεη ζε ζρεηηθά επηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σνκέα Φχινπ θαη
Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ αλαπηχζζνληαη κεκνλσκέλα ζρέδηα εξγαζίαο, ψζηε κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ λα
εθαξκφζνπλ ην gender mainstreaming ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ηνπο.
52

EQUAL Managing Authorities of Austria, Belgium (NI), Belgium (Fr), Estonia, Finland and Spain (2006). The Principle of
Gender Equality in the New ESF Programmes (2007-2013): A Framework in Programming. Report by an ad hoc Working
Group of Member States on Gender Equality and Gender Mainstreaming, Equal, Brussels, p. 22. Available online at:
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/news/200606-reflection-notes_en.cfm (Last accessed: 20 October 2008).
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Σηάδην 2: Κίλεηξν θαη νξγάλωζε
Απηφ ην ζηάδην εζηηάδεη ζε ηπρφλ αληηδξάζεηο θαη κεξηθέο θνξέο, ζε εκπφδηα πνπ έπνληαη ησλ
αιιαγψλ ζηα επίπεδα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, δίλεη έκθαζε ζηε δεκηνπξγία κηαο νκάδαο
αλζξψπσλ κέζα ζηα δηαθνξεηηθά Σκήκαηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Κπβέξλεζεο, γηα λα πξνσζήζεη ηελ
ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ. Ζ ηδέα πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηφ ην ζηάδην είλαη ε
ππνθίλεζε θαη ε ελίζρπζε ηεο δέζκεπζεο κεηαμχ φισλ ησλ επηπέδσλ ιήςεο ησλ απνθάζεσλ,
ηδηαίηεξα ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ/-ηξηψλ, κε ηνπο/ηηο νπνίνπο/-εο ζπκθσλείηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
πξφζζεηα επηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ζρέδηα εξγαζίαο πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο εηδηθέο
αλάγθεο ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, ζε απηή ηε θάζε θαη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν
ζηάδην, ε ππνρξέσζε έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ην κεκνλσκέλν άηνκν ζηνπο/ζηηο Γεληθνχο/-έο
Γηεπζπληέο/-ηξηεο.
Σηάδην 3: Δθαξκνγή
Έπεηηα απφ ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Σνκέα Φχινπ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ θαη ησλ Γεληθψλ
Γηεπζπληψλ/-ηξηψλ σο πξνο ηα επηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο γηα ηηο κνλάδεο
ηνπο, ην ζηάδην εθαξκνγήο αξρίδεη. Απηφ ην ζηάδην ζηνρεχεη, επίζεο, ζηε δηάδνζε θαη ζηε κεηαθνξά
ησλ δνθηκαζκέλσλ θαη απνδεδεηγκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ απνθνκίζηεθαλ ζε άιιεο
Γεληθέο Γηεπζχλζεηο.
Σηάδην 4: Γελίθεπζε
Απηφ ην ηειεπηαίν ζηάδην απνηειείηαη απφ ηε γεληθή εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ην gender
mainstreaming, πνπ εθαξκφδεηαη σο ζπζηεκαηηθή θαη κφληκε δηαδηθαζία ζε φιεο ηηο δεκφζηεο
πνιηηηθέο.
Πνηνο εκπιέθεηαη θαη κε πνηνλ ηξφπν
Ο Σνκέαο Φχινπ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ πξνσζήζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Γπλαηθψλ ηεο
Αλδαινπζίαο θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε ησλ Δπξσπατθψλ Πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Αλδαινπζίαο.
Δληνχηνηο, ε ζηξαηεγηθή ηνπ gender mainstreaming απαηηεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ νξγαληζκψλ
πνπ πξέπεη λα ηελ εθαξκφζνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ, εκπιέθνληαη 84 Γεληθέο Γηεπζχλζεηο πνπ αλήθνπλ
ζε 14 πεξηθεξεηαθά Τπνπξγεία. Απφ ηηο 84 Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, 145 δηνηθεηηθέο κνλάδεο έρνπλ
ζπκκεηάζρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σνκέα Φχινπ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ.
Βαζηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο θαη εκπφδηα
ια ηα πεξηθεξεηαθά Τπνπξγεία έιαβαλ κέξνο ζην Πξφγξακκα, ζε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο
ζπκκεηνρήο. Δπίζεο, αλαιχζεθε ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 73
Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Κπβέξλεζεο. Δίλαη αμηνπξφζεθην φηη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ
Τπνπξγείν Τγείαο φιεο νη Γεληθέο Γηεπζχλζεηο θαη ηα Σκήκαηά ηνπο ζπκκεηείραλ ζηηο δξάζεηο.
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Ο θχξηνο παξάγνληαο επηηπρίαο απνδίδεηαη ζην κνληέιν παξέκβαζεο, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε κε
ηέηνην ηξφπν, ψζηε, κφιηο νινθιεξσζνχλ ηα ηξία (3) ζηάδηα, λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απφ κφλν ηνπ θαη
λα επεθηαζεί ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Κπβέξλεζεο.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ, ηα εκπφδηα άιιαδαλ κνξθή ζπλερψο. Καηά ην πξψην ζηάδην,
ν Σνκέαο Φχινπ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ δελ ήηαλ γλσζηφο θαη δεδνκέλνπ φηη είρε ηελ ππνρξέσζε λα
εηζάγεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία, ήηαλ δχζθνιν λα πεηζηνχλ ηα
άηνκα λα ζπκκεηάζρνπλ ηφζν ζηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία φζν θαη ζηελ εθπαίδεπζε. Καηά ηε δηάξθεηα
απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Πεξηθεξεηαθή Κπβέξλεζε είρε ζπκθσλήζεη φηη ε
ζπκκεηνρή έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε εζεινληηθή θαη αηνκηθή βάζε, έλα άιιν εκπφδην πξνέθπςε:
ε έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη αλαγλψξηζεο εθείλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ εηζαγσγή ηεο
δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηα θαζήθνληά ηνπο. ην δεχηεξν ζηάδην, φηαλ επηηεχρζεθαλ ζπκβηβαζκνί ζε
πην πςειά θαη δνκηθά επίπεδα, έλα δηαθνξεηηθφ είδνο εκπνδίνπ παξαηεξήζεθε. Παξά ηηο ζπκθσλίεο
ζε πςειά θαη ελδηάκεζα επίπεδα ιήςεσλ ησλ απνθάζεσλ, παξαηεξήζεθε παζεηηθή αληίδξαζε.
Φαίλεηαη φηη νη αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνέθπςαλ απνηέιεζαλ πξφζζεην θνξηίν ζηελ ήδε
ππάξρνπζα εξγαζία ησλ εκπιεθνκέλσλ, θαζψο ήηαλ δηαθνξεηηθέο απφ νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία
θαη, επνκέλσο, ππήξρε έιιεηςε ρξφλνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα ήηαλ ε
έιιεηςε επίζεκσλ δηαδηθαζηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ επηκνξθσηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζρεδίσλ
εξγαζίαο γηα ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Σνκέα
Φχινπ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ησλ δηαθφξσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, ζα ήηαλ απαξαίηεηε ε εηζαγσγή
πξσηνθφιισλ.
Απνηειέζκαηα
πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ αλαιχζεθε ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο 73 Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Κπβέξλεζεο. 352 άηνκα-πξνζσπηθφ
εθπαηδεχηεθαλ ζηα βαζηθά ζέκαηα ηνπ gender mainstreaming θαη ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ηζφηεηαο
ησλ θχισλ, φπσο θχιν θαη πγεία θαη πξνυπνινγηζκφο βάζεη θχινπ.
εκαληηθέο αιιαγέο έρνπλ ήδε επηηεπρζεί, φρη ζην ζχλνιν αιιά κεξηθψο, θαη πεξηιακβάλνπλ ηα
εμήο ζηνηρεία:



Υξήζε δεδνκέλσλ δηαρσξηζκέλσλ θαηά θχιν



Υξήζε κε ζεμηζηηθήο γιψζζαο



Αλαζεψξεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαθαηαλνκή πφξσλ, κε ηελ
εηζαγσγή ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ



Δθπαίδεπζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη έληαμε ηνπ ζέκαηνο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ
αηδέληα ηεο εζσηεξηθήο εθπαίδεπζεο



Αλαζεψξεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ηζηφο, βάζεηο δεδνκέλσλ, έληππα θ.ιπ.)



Δπεμεξγαζία ησλ δεηθηψλ πνπ βαζίδνληαη ζην θχιν.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ GENDER MAINSTREAMING Δ
ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
3.1 Δπηκνξθσηηθέο δξάζεηο γηα ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε ζπλεξγαζία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
Δπηκφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο
Σν 2005, κεηά απφ αίηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο (Γ.Γ.Η.), κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, ζπγθξνηήζεθε νκάδα
εξγαζίαο απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.), ηεο Γ.Γ.Η. θαη εκπεηξνγλψκνλεο,
πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη νινθιεξσκέλε πξφηαζε ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο θαη
θαηάξηηζεο ζηειερψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ζέκαηα ηζφηεηαο θαη λα ζρεδηάζεη ην ζχλνιν απηψλ ησλ
επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ. Σν 2005 εθδφζεθε ζρεηηθφο Οδεγφο. ην πιαίζην απηφ, ην ΗΝ.ΔΠ., ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Γ.Γ.Η., απφ ην 2006 κέρξη ζήκεξα έρεη πινπνηήζεη ηηο αθφινπζεο επηκνξθσηηθέο
δξάζεηο γηα ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ:
Α. Γηα ην 2006 έλαλ πξψην θχθιν απνηεινχκελν απφ ελλέα (9) επηκνξθσηηθέο δξάζεηο:
Οη δξάζεηο απηέο ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ απφ ηνλ Σνκέα Πνιηηηζκνχ ηνπ ΗΝ.ΔΠ., αθνχ
νη αληηιήςεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηεο θνηλσλίαο ζην ζέκα ηεο ηζφηεηαο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην βαζκφ
αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο. Αλαιπηηθφηεξα:
Γχν (2) επηκνξθσηηθέο δξάζεηο κε ζέκα «Πνιηηηθέο γηα ηελ Ηζφηεηα Γπλαηθψλ θαη
Αλδξψλ ζε Δζληθφ, Δπξσπατθφ θαη Γηεζλέο Δπίπεδν» (Αζήλα, Θεζζαινλίθε), κε ζηφρν
ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηελ ελεκέξσζή
ηνπο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξνπλ νη πνιηηηθέο πνπ ζρεδηάδνληαη θαη
εθαξκφδνληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο πνιίηεο.
Γχν (2) επηκνξθσηηθέο δξάζεηο (Αζήλα, Πάηξα) κε ζέκα «Αγνξά Δξγαζίαο θαη
Απαζρφιεζε:

Ζ

Ηζφηεηα

κεηαμχ

Αλδξψλ

θαη

Γπλαηθψλ»,

κε

ζθνπφ

ηελ

επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ/-νπζψλ ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη
ζηνλ ηνκέα απηφ, κε επηζήκαλζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζρέζεο ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο κε
ηελ νηθνγελεηαθή πνιηηηθή, ηελ πνιηηηθή απαζρφιεζεο θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή.
Πέληε (5) επηκνξθσηηθέο δξάζεηο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ζξάθιεην Κξήηεο θαη
Ησάλληλα) κε ζέκα «Αληηκεηψπηζε ηεο Βίαο ζε Βάξνο ησλ Γπλαηθψλ θαη Γηθαηνζχλε»,
κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ/-νπζψλ γηα ηα ζέκαηα
βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ. Δηδηθφηεξα, έγηλε αλαθνξά ζηελ «ελδννηθνγελεηαθή βία», ζηε
«ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη εξγαζία», ζηελ «παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εκπνξία
γπλαηθψλ», ζην «βηαζκφ θαη ηε γπλαίθα». Δπηπιένλ, νη δξάζεηο απνβιέπνπλ/ απέβιεπαλ
ζηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ/-νπζψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξίδνληαη/
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δηαρεηξηζηνχλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο απνηειεζκαηηθφηεξα θαη ζχκθσλα κε
ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο πξνδηαγξαθέο ηα αληίζηνηρα ζέκαηα.
Β. Γηα ην 2007 δχν (2) επηκνξθσηηθέο δξάζεηο:
Μία (1) επηκνξθσηηθή δξάζε κε ηίηιν «Αληηκεηψπηζε Φαηλνκέλσλ Βίαο ζε Βάξνο ησλ
Γπλαηθψλ» πνπ απεπζπλφηαλ ζε ζηειέρε ηνπ ηζκαλφγιεηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ηαηξηθφ θαη
λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ζην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ απφ ηε θχζε ηεο
δνπιεηάο ηνπ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηα ζχκαηα βίαο πνπ επηζθέπηνληαη ην
λνζνθνκείν.
Μία (1) επηκνξθσηηθή δξάζε κε ηίηιν «Μεραληζκνί θαη Δξγαιεία Πνιηηηθψλ γηα ηελ
Ηζφηεηα ησλ Φχισλ», πνπ απεπζπλφηαλ ζε ππαιιήινπο φισλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Τπνπξγεία, Ν.Π.Γ.Γ., Γήκνη, Ννκαξρίεο θαη Πεξηθέξεηεο), νη
νπνίνη/-εο απαζρνινχληαη ζε ππεξεζίεο κε αξκνδηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ ζεκάησλ ηζφηεηαο
θαη πινπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Πάηξα.
Γ. Γηα ην 2008 πινπνηήζεθαλ ηέζζεξηο (4) επηκνξθσηηθέο δξάζεηο:
Μία (1) επηκνξθσηηθή δξάζε κε ηίηιν «Αληηκεηψπηζε Φαηλνκέλσλ Βίαο ζε Βάξνο ησλ
Γπλαηθψλ», πνπ απεπζπλφηαλ ζε ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, ζε
αζηπλνκηθνχο, ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε δηθαζηηθνχο.
Μία (1) επηκνξθσηηθή δξάζε κε ηίηιν «Μεραληζκνί θαη Δξγαιεία Πνιηηηθψλ γηα ηελ
Ηζφηεηα ησλ Φχισλ», πνπ απεπζπλφηαλ ζε ππαιιήινπο φισλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Τπνπξγεία, Ν.Π.Γ.Γ., Γήκνη, Ννκαξρίεο θαη Πεξηθέξεηεο), νη
νπνίνη/-εο απαζρνινχληαη ζε ππεξεζίεο κε αξκνδηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ ζεκάησλ ηζφηεηαο,
θαη πινπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζηελ Αζήλα, ηα Ησάλληλα θαη ηε Λάξηζα.
Μία (1) επηκνξθσηηθή δξάζε κε ην γεληθφηεξν ηίηιν «Αληηκεηψπηζε Φαηλνκέλσλ Βίαο»,
πνπ πεξηειάκβαλε θαη ζέκαηα θαθνπνίεζεο παηδηνχ.
Μία (1) επηκνξθσηηθή δξάζε-εκεξίδα κε ηνλ ηίηιν «Θέκαηα Ηζφηεηαο θαη ν Ρφινο ησλ
Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ)», πνπ απεπζπλφηαλ ζε ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ.

3.2 Έξγν: «Δπαηζζεηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθψλ θαη Παξεκβαηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ηελ
Πξνψζεζε ηεο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ»53
Πνιχ επηηπρεκέλν παξάδεηγκα έληαμεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηελ Διιάδα απνηειεί ην
Έξγν «Δπαηζζεηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθψλ θαη Παξεκβαηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ηελ Πξνψζεζε
ηεο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ». Σν ελ ιφγσ Έξγν εληαζζφηαλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4: «Μέηξα γηα
ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο» ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ
(Μέηξν 4.1., Καηεγνξία Πξάμεο 4.1.1.α.) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη
53

Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (2008). Έξγν «Επαηζζεηνπνίεζε Εθπαηδεπηηθψλ θαη Παξεκβαηηθά Πξνγξάκκαηα γηα
ηελ Πξνψζεζε ηεο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ»: Ελεκεξσηηθφ Φπιιάδην. Κ.Δ.Θ.Η., Αζήλα.
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Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο

θαη

Θξεζθεπκάησλ, θαη ρξεκαηνδνηήζεθε θαηά 80% απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη θαηά
20% απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ). Δίρε σο Σειηθφ Γηθαηνχρν θαη ππεχζπλν γηα
ηελ πινπνίεζή ηνπ θνξέα ην Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.), ην νπνίν επνπηεχεηαη
απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη πινπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε πκβνπιεπηηθήο, Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δθπαηδεπηηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ (ΓΔΠΔΓ) πνπ ππάγεηαη ζηνλ Δληαίν Γηνηθεηηθφ Σνκέα Θεκάησλ πνπδψλ
Δπηκφξθσζεο θαη Καηλνηνκηψλ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. Σν Έξγν αθνξνχζε ζην ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο
πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο
Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ, αλδξψλ
θαη γπλαηθψλ, ζηελ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζηηο επθαηξίεο ζε θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο,
πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο.
θνπφο ηνπ Έξγνπ
Πνιιέο ζχγρξνλεο έξεπλεο δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ αγνξά
εξγαζίαο θαη ην ξφιν πνπ απηφ δηαδξακαηίδεη ζηε κεηάβαζε ησλ λεαξψλ αηφκσλ απφ ηελ εθεβεία
ζηελ ελειηθίσζε, απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ επαγγεικαηηθή δσή, πξνζδηνξίδνληαο ηηο πξνζδνθίεο θαη
ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ην κειινληηθφ ηνπο ξφιν σο ελήιηθσλ αηφκσλ. ηαδηαθά, ηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ, κε ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο, κε ηα
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζε
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ζηελ ελεκέξσζε γηα ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ
θνηλσλία, ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ ξφισλ θαηά θχιν θαη ζην κνληέιν
ηεο γπλαίθαο πνπ ζπκκεηέρεη ηζφηηκα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν θαη ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ..
Μέζα ζην πιαίζην απηφ, ν ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ηνπ ΄Δξγνπ απφ ην ΤΠ.Δ.Π.Θ. θαη ην
Κ.Δ.Θ.Η. πεξηειάκβαλε:
A. Πξνγξάκκαηα Δπηκφξθσζεο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Γεληθήο/Σερληθήο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ ρνιψλ Αξρηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο.
B. Πξνγξάκκαηα Παξέκβαζεο απφ ηνπο/ηηο επηκνξθνχκελνπο/-εο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ηάμεηο
ησλ αλσηέξσ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή καζεηψλ θαη καζεηξηψλ,
ζπνπδαζηψλ θαη ζπνπδαζηξηψλ.
Χο θεληξηθφο ζηφρνο ηνπ Έξγνπ ηέζεθε ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ
καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ζπνπδαζηψλ/-ηξηψλ αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, έηζη ψζηε λα:
Πξνσζεζνχλ ε θηινζνθία θαη νη πξαθηηθέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο ζην
εθπαηδεπηηθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.
Δληαρζεί ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο.
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πλδεζεί ην δήηεκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο εηζφδνπ ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Δπσθεινχκελνη/-εο ηεο Καηεγνξίαο Πξάμεο 4.1.1.α. ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο/-ηξηεο, νη
γνλείο θαη ε ηνπηθή θνηλσλία.
Με ηελ αλάπηπμε ησλ Δπηκνξθσηηθψλ θαη Παξεκβαηηθψλ Πξνγξακκάησλ επηδηψθνληαλ νη εμήο
επηκέξνπο ζηφρνη:



Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ζε ζέκαηα ηζφηεηαο θαη
ζρέζεσλ ησλ θχισλ, έηζη ψζηε:
o

Να κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηελ αληζφηεηα, ηε δηάθξηζε θαη ηα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ,
φπνπ ηα ζπλαληνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.

o

Να αλαπηχζζνπλ θαη λα εθθέξνπλ επηζηεκνληθφ ιφγν γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ.

o

Να δηακνξθψζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ παξεκβάζεηο, κε ζηφρν ηελ ηζφηεηα, αμηνπνηψληαο
ηα δεδνκέλα ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ.

o

Να αλαπηχζζνπλ θαιέο πξαθηηθέο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο.

o

Να γίλνπλ ελεξγνί ζπκκέηνρνη ζηε δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζήο ηνπο.

o

Να δηακνξθψζνπλ πξνζσπηθή άπνςε ηφζν γηα ηε δηάθξηζε ησλ θχισλ φζν θαη γηα ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνκνχληαη νη ζρέζεηο ησλ θχισλ.



Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ, έηζη ψζηε:
o

Να επηιέμνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο θαηεχζπλζε, ππεξβαίλνληαο
ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο.

o

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο παηξηαξρηθέο δνκέο ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ ππνβαζκηζκέλε
ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίεο.

o

Να αλαγλσξίζνπλ ηελ αληζφηεηα ησλ θχισλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηφζν ζηηο δηθέο
ηνπο πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο φζν θαη ζε απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο.

o

Να δηεθδηθήζνπλ ηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ δχν θχισλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
πξνζσπηθήο (νηθνγέλεηα, εξγαζία) θαη θνηλσληθήο δσήο (θνηλσληθέο νξγαλψζεηο,
ζχιινγνη, ελψζεηο θ.ιπ.).

o

Να αληηκεησπίζνπλ θξηηηθά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα δηδαθηηθά ηνπο εγρεηξίδηα, ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα ΜΜΔ παξνπζηάδνπλ ηα δχν θχια.

o

Να απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηεο δηαθνξεηηθήο δηακφξθσζεο ησλ ηαπηνηήησλ θχινπ ζηελ
εθεβεία απφ ην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα.

o

Να δηακνξθψζνπλ ζπλείδεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ/ηεο πνιίηε/-ηδνο πνπ ζα αλαγλσξίδεη θαη
ζα επηδηψθεη ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ σο απαξαίηεηνπ ζπζηαηηθνχ ηεο
δεκνθξαηίαο.

o

Να αλαπηχζζνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο αιιά θαη κεηαμχ
ηνπο.

o



Να αλαπηχζζνπλ θξηηηθφ πλεχκα, δηεξεπλεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο νξγάλσζεο.

Ζ έκκεζε επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ ηνπο, έηζη ψζηε:
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o

Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, θαζψο ζα πιεξνθνξνχληαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζεκαηηθέο ησλ Παξεκβαηηθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηα παηδηά ηνπο.

o

Να γλσξίζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο θεκηληζηηθήο παηδαγσγηθήο, θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Παξεκβαηηθψλ
Πξνγξακκάησλ.

o

Να δηαπηζηψζνπλ κηα δηαθνξεηηθή δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ην
ζρνιείν.



Ζ έκκεζε επαηζζεηνπνίεζε ηεο ππφινηπεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (ησλ θαζεγεηψλ/-ηξηψλ θαη
καζεηψλ/-ηξηψλ ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ).



Ζ έκκεζε επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (ηνπηθνί θνηλσληθνί θνξείο θαη νξγαλψζεηο,
ηνπηθή απηνδηνίθεζε θ.ιπ.), έηζη ψζηε λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Έξγνπ θαη ησλ
κειινληηθψλ επηπηψζεψλ ηνπ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία.
ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ νη γνλείο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ηα κέιε ησλ ηνπηθψλ

θνηλσληψλ είραλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ εθηελέζηεξα θαη δηεμνδηθφηεξα γηα ηηο άκεζεο θαη
έκκεζεο δηαθξίζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ θχισλ θαη λα αλαδεηήζνπλ ιχζεηο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε δηαπαηδαγψγεζεο ησλ λέσλ, κε βάζε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ.
Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα
Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα είλαη ηα πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο-επηκφξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ησλ νπνίσλ έρεη ην Κ.Δ.Θ.Η. σο Σειηθφο Γηθαηνχρνο ηνπ
Έξγνπ. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πινπνηήζεθε κε έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο, εκςχρσζεο
θαη επνπηείαο απφ εηδηθνχο/-έο επηκνξθσηέο/-ηξηεο –εληαγκέλνπο/-εο επίζεο ζε πξφγξακκα δηαξθνχο
επηκφξθσζεο– ππφ ηελ επνπηεία ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Έξγνπ.
Ο ζηφρνο ηεο επηκφξθσζεο είλαη δηηηφο:
1.

Παξνρή γλψζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ γηα ηα Παξεκβαηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχλ νη
εθπαηδεπηηθνί.

2.

Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ κπνξνχλ λα
ζπκβάινπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παξαδνζηαθψλ
ζηεξενηχπσλ ηνπ θχινπ ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα.

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ (2002-2008), είρε πξνβιεθζεί λα πινπνηεζνχλ 78
Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα, ζηα νπνία ζα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 8.250 ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί. Οη
εθπαηδεπηηθνί επηκνξθψλνληαλ εληαζζφκελνη/-εο ζε νκάδεο θαηαλεκεκέλεο θαη ζηηο 13 Πεξηθέξεηεο
ηεο ρψξαο (δειαδή 13 Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα αλά έηνο).
Φάζεηο Δπηκφξθσζεο
Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν (2) θάζεηο.
Ζ 1ε Φάζε Δπηκφξθσζεο ζπλίζηαην ζηηο επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο, θαηά ηηο νπνίεο νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηέο ελεκεξψλνληαλ απφ ηνπο/ηηο επηκνξθσηέο/-ηξηεο, θαζψο θαη
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εμνηθεηψλνληαλ κε ηηο αξρέο θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηεο Έξεπλαο Γξάζεο. Ζ Έξεπλα
Γξάζεο ήηαλ ζηελ νπζία ε δηαδξνκή πνπ δηέλπε ν/ε εθπαηδεπηηθφο πνπ ζπκκεηείρε ζην Πξφγξακκα,
ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηηο αληζφηεηεο θχινπ, θαζψο θαη λα ζρεδηάζεη αιιά θαη
λα πινπνηήζεη ηελ παξέκβαζή ηνπ/ηεο. Ζ Έξεπλα Γξάζεο απνηειείην απφ δχν θάζεηο: α) ηελ έξεπλα
θαη β) ηε δξάζε.
Ζ 2ε Φάζε Δπηκφξθσζεο ζπλίζηαην ζηελ ππνζηήξημε θαη εκςχρσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά
ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ Παξεκβαηηθψλ Πξνγξακκάησλ.
Παξεκβαηηθά Πξνγξάκκαηα
Σα Παξεκβαηηθά Πξνγξάκκαηα απνηέιεζαλ θνκβηθφ ζεκείν αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ θαη
πινπνηνχληαλ ππφ κνξθή κηθξψλ «ρεδίσλ Γξάζεο» (projects). ηφρνο ηνπο ήηαλ ε κέζσ ηεο
δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο ησλ θχισλ επαηζζεηνπνίεζε
φισλ ησλ νκάδσλ (καζεηψλ/-ηξηψλ, ζπνπδαζηψλ/-ηξηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θ.ιπ.). Μέζα ζην
πιαίζην ησλ «ρεδίσλ Γξάζεο», νη εθπαηδεπφκελνη/-εο είραλ ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ ειεπζεξία
δξάζεο θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγνχζε σο ζπληνληζηήο/-ηξηα θαη εκςπρσηήο/-ηξηα ηεο νκάδαο. Σα
Παξεκβαηηθά

Πξνγξάκκαηα

αλαπηχζζνληαλ

απφ

πκπξάμεηο

Δθπαηδεπηηθψλ

Μνλάδσλ

απνηεινχκελεο απφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέιε θαη πινπνηνχληαλ απφ 1-2 εθπαηδεπηηθνχοεθπξνζψπνπο ηνπο αλά Δθπαηδεπηηθή Μνλάδα, κεηά απφ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ, νη νπνίνη/-εο ππέβαιιαλ ζην Κ.Δ.Θ.Η. αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα ηεο
Πεξηθέξεηάο ηνπο.
Μνξθέο Παξεκβαηηθψλ Πξνγξακκάησλ
Σα Παξεκβαηηθά Πξνγξάκκαηα πινπνηήζεθαλ κε δχν κνξθέο: α) ηεο Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο,
θαη β) ηεο Παξεκβαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο.
Οη «Γηδαθηηθέο Παξεκβάζεηο» ζπλίζηαλην ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ εηζαγσγή
ηεο νπηηθήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηα δηάθνξα καζήκαηα. ηφρνο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ
παξεκβάζεσλ ήηαλ λα επηηξέςνπλ ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνσζήζνπλ ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο
ησλ θχισλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, αμηνπνηψληαο, επίζεο, ηα ππάξρνληα δηδαθηηθά
εγρεηξίδηα. Οη «Παξεκβαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο» ζπλίζηαλην ζηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ δξάζεο (projects)
θαη αλαπηχζζνληαλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο εθηφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη ζεκαηηθέο θαη
ην είδνο ησλ παξεκβαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νξίδνληαλ θαη ζρεδηάδνληαλ απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο
κε ηε βνήζεηα ησλ επηκνξθσηψλ/-ηξηψλ θαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ή ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ, φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο δξάζεο.
Απνηειέζκαηα
ηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ησλ έμη (6) εηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε,
φηαλ ζηελ αξρηθή ηεηξαεηία (2002-2006) δφζεθε ε παξάηαζε ησλ δχν εηψλ (2006-2008),
νινθιεξψζεθαλ ηα αθφινπζα:
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Ζ ζχζηαζε 850 πκπξάμεσλ ζηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο: Αηηηθή (192), Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία & Θξάθε (50), Βφξεην Αηγαίν (26), Γπηηθή Διιάδα (69), Γπηηθή Μαθεδνλία (28),
Ήπεηξνο (37), Θεζζαιία (71), Ηφληα Νεζηά (21), Κεληξηθή Μαθεδνλία (151), Κξήηε (49),
Νφηην Αηγαίν (46), Πεινπφλλεζνο (55), ηεξεά Διιάδα (55).
Ζ ζπκκεηνρή 4.576 ρνιηθψλ Μνλάδσλ (3.584 Γεπηεξνβάζκηαο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, 779
Γεπηεξνβάζκηαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, 213 Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο).
Ζ επηκφξθσζε 8.502 εθπαηδεπηηθψλ.
Ζ ζπκκεηνρή 112.515 καζεηψλ/-ηξηψλ (52.802 αγφξηα θαη 59.713 θνξίηζηα).
Ζ πινπνίεζε 850 Παξεκβαηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ηφζν κε ηε κνξθή δηδαθηηθήο παξέκβαζεο
φζν θαη κε ηε κνξθή παξεκβαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
3.3 Οινθιεξσκέλεο Παξεκβάζεηο ππέξ ησλ Γπλαηθψλ, Μέηξν 5.354
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο σο Σειηθφο Γηθαηνχρνο πινπνίεζε ην Έξγν «Δπηρνξήγεζε γηα
ηελ παξνρή Οινθιεξσκέλσλ Παξεκβάζεσλ ππέξ ησλ γπλαηθψλ», ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 5.3.
ηνπ Δ.Π. «Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο.
ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ, ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ
έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε ππνζηήξημή ηνπο γηα ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ
πξσηνβνπιηψλ θαη ε πξνψζεζή ηνπο ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο.
Ωθεινχκελεο
Με ηηο νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ππέξ ησλ γπλαηθψλ σθειήζεθαλ πεξίπνπ 9.018 γπλαίθεο
ζε

φιε

ηε

ρψξα

γηα

ηε

ρξνληθή

πεξίνδν

2004-2006.

Οη

παξεκβάζεηο

απνηεινχζαλ

αιιεινζπκπιεξνχκελεο ππεξεζίεο, πνπ αθνξνχζαλ:
ηελ εμεηδηθεπκέλε πιεξνθφξεζε.
ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε.
ηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε.
ηηο δξάζεηο πξνθαηάξηηζεο.
ηελ θαηάξηηζε θαη πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε κέζσ ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΟΑΔΓ ή
άιισλ θνξέσλ (ΔΟΜΜΔΥ).
Σν Πξφγξακκα απεπζπλφηαλ ζε άλεξγεο γπλαίθεο έσο 64 εηψλ, ζε φιε ηελ Διιάδα.
ρέδηα Γξάζεο
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Οινθιεξσκέλσλ Παξεκβάζεσλ ππέξ ησλ γπλαηθψλ εγθξίζεθαλ 17
Πεξηθεξεηαθά ρέδηα Γξάζεο.
54

Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο. Πξφγξακκα «Οινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ππέξ ησλ γπλαηθψλ». Available online at:
http://www.isotita.gr/. (Last access: October 2008).
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Οη δξάζεηο ζε επίπεδν ηνπηθψλ θνηλσληψλ πινπνηήζεθαλ κέζσ αλαπηπμηαθψλ ζπκπξάμεσλ
κεηαμχ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε, ηε
γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα, φπσο θνξείο παξνρήο πλνδεπηηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ
(ΤΤ), θνξείο ηεο Σνπηθήο θαη Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ Δπαγγεικαηηθψλ θαη Με
Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ θ.ιπ. Πνιιαπιαζηαζηηθά σθεινχκελνη ήηαλ ε ηνπηθή θνηλσλία, νη ηνπηθνί
θνξείο, νη ππεξεζίεο θαη νη δεκηνπξγεκέλεο δηθηπψζεηο, πνπ επαηζζεηνπνηνχληαη, εμεηδηθεχνληαη θαη
ελεξγνπνηνχληαη ζηα δεηήκαηα αληηκεηψπηζεο ηνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο ηεο απμεκέλεο αλεξγίαο
ησλ γπλαηθψλ.
Πξνψζεζε ζηελ Απαζρφιεζε κέζσ ΟΑΔΓ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ Έξγνπ ηεο Γ.Γ.Η., δεζκεχηεθε ην πνζφ ησλ 30 εθαηνκκπξίσλ
επξψ, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ 4.476 γπλαίθεο (απφ ην ζχλνιν ησλ 9.018 σθεινχκελσλ) ζηα
θάησζη Πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ:
Πξφγξακκα γηα ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (Stage) / 1.194 γπλαίθεο.
Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απαζρφιεζε αλέξγσλ γπλαηθψλ (Νέεο
Θέζεηο Δξγαζίαο - ΝΘΔ) / 2.074 γπλαίθεο.
Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο λέσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ (ΝΔΔ) / 1.408 γπλαίθεο.
Δπηζηεκνληθφο χκβνπινο ηνπ Έξγνπ ήηαλ ην Κ.Δ.Θ.Η.
3.4 Θεηηθέο Γξάζεηο ππέξ ησλ Γπλαηθψλ ζηηο ρνιέο Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
θαη Καηάξηηζεο, Μέηξν 4.1.1.ζη
H Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο, αληαπνθξηλφκελε ζην πλεχκα θαη ηηο επηηαγέο ηεο θνηλνηηθήο
αιιά θαη ηεο εζληθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, επηδηψθεη ηελ ελζσκάησζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ
θχισλ ζε φιεο ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε δηάδνζε κηαο λέαο, πγηνχο αληίιεςεο γηα
ηνπο ξφινπο θαη ηε ζρέζε ησλ θχισλ. Οη λέεο απηέο αληηιήςεηο ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή ησλ
δεδνκέλσλ ηφζν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ θαη επξχηεξα θνηλσληθφ ρψξν,
θαηαξγψληαο ηηο φπνηεο πθηζηάκελεο δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ θαη αίξνληαο ην θαζεζηψο ηνπ
επαγγεικαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ δηαρσξηζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί ελάληηα ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ.
Γη’ απηφ ην ζθνπφ, εθηφο ησλ άιισλ δξάζεσλ, ε Γ.Γ.Η. ελίζρπζε 744 βηβιηνζήθεο δεκνζίσλ
ΔΠΑΛ-ΔΠΑ (ΣΔΔ)

θαη ΗΔΚ ηεο ρψξαο κε βηβιία ζρεηηθά κε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ελψ

ζηνπο/ζηηο ζπνπδαζηέο/-ηξηεο ησλ δεκνζίσλ ΔΠΑΛ-ΔΠΑ θαη ΗΔΚ ηεο ρψξαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
on-line ζχλδεζεο κε ηε βηβιηνζήθε γπλαηθείσλ ζεκάησλ ηεο Γ.Γ.Η.
Δηδηθφηεξα, νη ζπνπδαζηέο θαη νη ζπνπδάζηξηεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηε βηβιηνζήθε ηεο
Γ.Γ.Η. γηα λα βξνπλ θαη λα αληιήζνπλ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηνπο έκθπινπο ξφινπο,
ηηο παιαηέο θαη ηηο λεφηεξεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εμαθνινπζνχλ λα
ιεηηνπξγνχλ επλντθά γηα ηελ αλαπαξαγσγή πξνθαηαιήςεσλ, αλαρξνληζηηθψλ ηδεψλ, ζηεξενηχπσλ θαη
γεληθά ζρέζεσλ αληζφηεηαο ζε πνηθίινπο ηνκείο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο.
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί απηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κπνξνχλ, κέζσ ησλ
θαηάιιεισλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ, λα ζπλδένπλ ην ζπιιεγφκελν κέζσ ηνπ δηθηχνπ πιηθφ γχξσ απφ
ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ κνλάδσλ ηνπο
θαη λα δηαδίδνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ, δηαθξηηηθά αιιά γφληκα, ην κήλπκα γηα ην ζεβαζκφ ηεο αξρήο ηεο
ηζφηεηαο, ε νπνία ηδαληθά κεηαθέξεηαη απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζηελ νηθνγέλεηα, θαη απφ εθεί
ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη επξχηεξα ζηελ θνηλσλία.
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ΔΝΟΣΖΣΑ Γ’
ΔΘΝΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ
Οη πνιηηηθέο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζπληζηνχλ εξγαιεία ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Απνηεινχλ δε απηνηειή κνριφ
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο παξέκβαζεο ιφγσ θαη ηεο νξηδφληηαο δηάζηαζήο ηνπο.
Με απηφ ην πλεχκα ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ ηεο ρψξαο καο ππνγξακκίδεηαη,
εθηφο ησλ άιισλ, ε ζεκαζία ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο
ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ αιιά θαη ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο δεζκεχζεηο, ζηηο 2 Ννεκβξίνπ
2004 πηνζεηήζεθε απφ ηελ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή ηεηξαεηέο Πξφγξακκα Γξάζεο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο κε ηίηιν «Δζληθέο Πξνηεξαηφηεηεο Πνιηηηθήο θαη Άμνλεο Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα
ησλ Φχισλ (2004-2008)». Με ην Πξφγξακκα απηφ, ηα ζέκαηα ηζφηεηαο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ
ζπλδένληαη κε ηηο Δζληθέο Πξνηεξαηφηεηεο Αλάπηπμε, Απαζρφιεζε, Δθπαίδεπζε-Κνηλσληθή πλνρή
θαη δίλεηαη έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή αλαπηπμηαθή θαη πνιηηηθή δηάζηαζή ηνπο, παξάιιεια κε ηελ
πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηε ζεζκηθή ζσξάθηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ
γπλαηθψλ. Σν Πξφγξακκα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο αθφινπζνπο άμνλεο εηδηθψλ δξάζεσλ:
Απαζρφιεζε γπλαηθψλ
Καηαπνιέκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο
Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ
Δλίζρπζε ησλ γπλαηθψλ ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Γ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2007-2013 - ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ
ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (Δ..Π.Α.)
ην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.), ζηελ θαηάξηηζε ηνπ
νπνίνπ ζπκκεηείρε ελεξγά ε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο, πξνσζνχληαη πξνηάζεηο γηα ηελ εδξαίσζε
ηεο Ηζφηεηαο σο ηνκεαθήο πνιηηηθήο κε νξηδφληην ραξαθηήξα παξέκβαζεο. πγθεθξηκέλα, δίλεηαη
έκθαζε:
α. ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ησλ ζεκάησλ
ηζφηεηαο ησλ θχισλ, σο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, κε ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο
θπξίαξρεο εζληθέο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, θαη
β. ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ, φπνπ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά φηη
ζεκαληηθφ νξηδφληην ζηφρν απνηειεί ε απνηειεζκαηηθή έληαμε ηεο Δζληθήο Πνιηηηθήο
Ηζφηεηαο ζε φιν ην πεδίν ηεο δεκφζηαο δξάζεο.
Δπηπιένλ, επηηεχρζεθε ε δέζκεπζε πφξσλ, φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζε φια ηα Δπηρεηξεζηαθά
Πξνγξάκκαηα (Σνκεαθά θαη Πεξηθεξεηαθά), «γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Επηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηνλ ηνκέα απηφ πξφθεηηαη λα δεζκεπηεί κε
ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τν
πνζνζηφ απηφ ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηεο Επηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ». Σέινο, πξνβιέπεηαη
ν ρεδηαζκφο πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ππέξ ησλ γπλαηθψλ φπσο επίζεο θαη δξάζεσλ
ζηήξημεο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ε ελζσκάησζε ηεο
ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή φισλ ησλ αμφλσλ, δξάζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ
ζην ζχλνιν ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ.
Μηα πνιχ ζεκαληηθή εμέιημε πξνψζεζεο πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε απνηειεί ην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Έρνληαο
αμηνπνηήζεη ηελ εκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ
(Κ.Π..), αιιά θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013, ε Γ.Γ.Η. ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πξνρψξεζε ζηε δηακφξθσζε εηδηθνχ άμνλα γηα ηελ «ελδπλάκσζε ησλ
πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ζε φιν ην εχξνο ηεο δεκφζηαο δξάζεο».
2.1 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΗΗΗ: «Δλδπλάκσζε ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ζε φιν ην εχξνο ηεο
δεκφζηαο δξάζεο» - Δ.Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε»
Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο: Δλδπλάκσζε ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ζε φιν ην εχξνο ηεο δεκφζηαο
δξάζεο
Ο άμνλαο απηφο ιακβάλεη ππφςε ηηο Δπξσπατθέο θαηεπζχλζεηο αιιά θαη ηηο Δζληθέο
πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ Ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαζψο θαη ην Γεληθφ ηφρν 11 ηνπ
Δ..Π.Α., έηζη ψζηε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ» λα δηαζθαιίδεη
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ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, θαζψο θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο
δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, νξηδφληηα, ζην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ.
Άιισζηε ζην Δ..Π.Α. αλαθέξεηαη ξεηά φηη «ζεκαληηθφ νξηδφληην ζηφρν ηνπ ζπλφινπ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο ρψξαο, απνηειεί ε απνηειεζκαηηθή έληαμε ηεο
εζληθήο πνιηηηθήο ηζφηεηαο ζε φιν ην πεδίν ηεο δεκφζηαο δξάζεο, Κεληξηθή Δηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε,
ζηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
αληζνηήησλ ζηε δεκφζηα δσή θαη ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απφ απηή».
Γεληθνί θαη εηδηθνί ζηφρνη
Γεληθφο ηφρνο:
Ζ ελδπλάκσζε ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ζε φιν ην εχξνο ηεο δεκφζηαο δξάζεο. ηφρνο είλαη ε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ δνκψλ ζρεδηαζκνχ,
εθαξκνγήο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ κέηξσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο, θαζψο θαη ε
απνηειεζκαηηθή έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φιν ην εχξνο ηεο δεκφζηαο δξάζεο,
ζην επίπεδν ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο κέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο
ησλ πνιηηψλ θαη ησλ Μ.Κ.Ο.
Έκθαζε, επίζεο, ζα δνζεί ζηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην
δεκφζην θαη θνηλσληθφ ηνκέα θαη ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ.
Δηδηθνί ζηφρνη:
-

Δ.. 3.1.: ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο,
θαη ησλ κεραληζκψλ θαη δνκψλ εθαξκνγήο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο γηα ζέκαηα
ηζφηεηαο ησλ θχισλ.

-

Δ.. 3.2.: ε ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ ζην δεκφζην θαη θνηλσληθφ ηνκέα.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Παξά ην γεγνλφο φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζε φια ηα επίπεδα, ε επίηεπμε
ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζπλερίδεη λα απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πξνβιεκαηηζκνχ
ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη γπλαίθεο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ζε
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηελ αλεξγία, ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Οη ξαγδαίεο αιιαγέο
πνπ επηηεινχληαη θαη νη απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ θαη ηελ
ειεχζεξε δηαθίλεζε αγαζψλ, αλζξψπσλ θαη πιεξνθνξηψλ δεκηνχξγεζαλ λέεο πξνθιήζεηο, ηηο νπνίεο
ε έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηεο ηζφηεηαο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο, ην gender mainstreaming δειαδή, σο
βαζηθφ εξγαιείν θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη.
Ζ δεκφζηα δηνίθεζε ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο θξίλεηαη
αλαγθαία ε εθαξκνγή ηνπ gender mainstreaming, θαζψο ζπληζηά ηνλ θχξην κεραληζκφ εθαξκνγήο
πνιηηηθψλ. Τπάξρνπλ κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο
θαη έρνπλ λα επηδείμνπλ επηηπρή απνηειέζκαηα. Πξνζπάζεηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε εζληθφ
επίπεδν, νη νπνίεο απνηεινχλ Καιέο Πξαθηηθέο γηα ηελ επέθηαζε ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ ζε φιε ηε
δεκφζηα δηνίθεζε. Ζ κεζνδνινγία ησλ δέθα (10) βεκάησλ, ε νπνία πξνηείλεηαη ζην πιαίζην ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Οδεγνχ, είλαη κηα κέζνδνο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζην εγρείξεκα απηφ.
Ζ πξαγκαηηθή πξφθιεζε είλαη ην gender mainstreaming σο ζηξαηεγηθή θαη σο εξγαιείν, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο ζεηηθέο δξάζεηο ππέξ ησλ γπλαηθψλ, λα θαηαζηήζεη θαηαλνεηφ φηη φινη/-εο κπνξνχλ
λα σθειεζνχλ απφ κηα ηζφηηκε θνηλσλία θαη κηα δεκφζηα δηνίθεζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ
αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, θαη ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο αμίεο ηφζν ησλ
κεκνλσκέλσλ αηφκσλ φζν θαη ησλ νκάδσλ. Σν gender mainstreaming κπνξεί λα αλαδείμεη ηνλ ηξφπν,
ψζηε λα επηδησρζεί έλαο θνηλφο ηφπνο πνπ λα αληαλαθιά ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ, σο νκάδα θαη
σο άηνκν.
Ζ αληζφηεηα ησλ θχισλ είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν. Οη επηπηψζεηο θαη νη ζπλέπεηέο ηεο
αγγίδνπλ φιεο ηηο ζθαίξεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, αλεμάξηεηα εάλ είκαζηε άλδξεο ή γπλαίθεο. Οη
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη εμνηθεησκέλνη κε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ απνδέρνληαη σο
«θπζηνινγηθή». Γηα ην ιφγν απηφ, απαηηείηαη θάηη πεξηζζφηεξν θαη ζπκπιεξσκαηηθφ ησλ αιιαγψλ
ζηνπο λφκνπο θαη ζηηο πνιηηηθέο γηα λα επηηεπρζεί ε πξαγκαηηθή ηζφηεηα ησλ θχισλ. Ζ θαηαλφεζε απφ
φινπο/-εο, αιιά θπξίσο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε ζέζεηο επζχλεο ζηε δεκφζηα
δηνίθεζε, ησλ ζχλζεησλ θαη έκκεζσλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ε αληζφηεηα κεηαμχ ησλ θχισλ
πθίζηαηαη θαη ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο απνηεινχλ ηα πξψηα βήκαηα γηα κηα πην ηζφηηκε
θνηλσλία.
Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ είλαη ζεκειηψδεο δηθαίσκα θαη φινη/-εο πξέπεη λα ζπλδξάκνπκε γηα ηελ
θαηάθηεζή ηεο. Ο ελ ιφγσ Οδεγφο ζηνρεχεη λα ζπκβάιιεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα απηή
θαη λα απνηειέζεη εχρξεζην εξγαιείν γηα ηνπο/ηηο αλαγλψζηεο/-ηξηέο ηνπ.
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επξσπατθά Πξνγξάκκαηα δξάζεο ζε ζέκαηα
ηζφηεηαο ησλ θχισλ.

ΚΟΜΟΣΖΝΖ:
ηίιπσλνο Κπξηαθίδε 15, 691 00 Κνκνηελή
ηει.: 25310 84589
fax: 25310 84589
e-mail: syy_komotini@otenet.gr
ΠΡΔΒΔΕΑ:
Λφξδνπ Βχξσλα 5, 481 00 Πξέβεδα
ηει.: 26820 89217
fax: 26820 89214
e-mail: syy@preveza.kethi.gr
ΠΑΣΡΑ:
Καλαθάξε 101Β, 262 21 Πάηξα
ηει.: 2610 620059
fax: 2610 620803
e-mail: info@patra.kethi.gr
ΖΡΑΚΛΔΗΟ:
Θεζέσο 18Α, 71 201 Ζξάθιεην Κξήηεο
ηει.: 2810 341387, 333202
fax: 2810 343778
e-mail: info@iraklio.kethi.gr
ΒΟΛΟ:
Αλαιήςεσο 170, 382 21 Βφινο
ηει.: 24210 78218-9
fax: 24210 78219
e-mail: info@volos.kethi.gr
ΚΑΛΑΜΑΣΑ:
Φάιηε 1, 241 00 Καιακάηα
ηει.: 27210 99380
fax: 27210 88382
e-mail: info_syy@kalamata.kethi.gr

82

Σκήκα Ηζφηεηαο
ησλ Φχισλ ηνπ
Αλσηάηνπ
πκβνπιίνπ
Δξγαζίαο ηεο
Κεληξηθήο
Τπεξεζίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ
Απαζρφιεζεο
θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο

Γξαθείν
Ηζφηεηαο ησλ
Γπν Φχισλ –
Τπνπξγείν
Δζληθήο Άκπλαο

Δζληθή Δπηηξνπή
γηα ηελ Ηζφηεηα
κεηαμχ Γπλαηθψλ
θαη Αλδξψλ

Δηδηθή Μφληκε
Κνηλνβνπιεπηηθή
Δπηηξνπή
Ηζφηεηαο θαη
Γηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξψπνπ ηνπ
Διιεληθνχ
Κνηλνβνπιίνπ

Πεξηθεξεηαθέο
Δπηηξνπέο
Ηζφηεηαο

Σν Σκήκα Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ηνπ Αλσηάηνπ
πκβνπιίνπ Δξγαζίαο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ
Απαζρφιεζεο
θαη
Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο (Ν. 1414/1984, Ν. 3488/2006)
γλσκνδνηεί γηα ζρέδηα λφκσλ, δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ
θαη γεληθά γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο, εθφζνλ παξαπέκπνληαη ζε απηφ
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
Σν Γξαθείν Ηζφηεηαο ησλ Γπν Φχισλ – Τπνπξγείν
Δζληθήο Άκπλαο (Π.Γ. 39/2004) απνηειεί αλεμάξηεην
γξαθείν, πνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζην Γεληθφ
Γηεπζπληή.
Σν Γξαθείν Ηζφηεηαο:
α. ζπιιέγεη, δηαρεηξίδεηαη θαη επεμεξγάδεηαη θαηά ηελ
θείκελε λνκνζεζία ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ
ζην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Eλφπισλ
Γπλάκεσλ ηεο Διιάδαο θαζψο θαη άιισλ θξαηψλκειψλ
ηεο
Δπξσπατθήο
Έλσζεο,
ηνπ
Βνξεηναηιαληηθνχ πκθψλνπ θαη άιισλ Γηεζλψλ
Οξγαληζκψλ,
β. δηαηππψλεη ζεζκηθέο πξνηάζεηο θαη πξνσζεί ηα
αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο
ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ ζην ζηξαηησηηθφ
πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηεο ρψξαο,
γ. ζπλεξγάδεηαη γηα αληηθείκελα ηζφηεηαο ησλ δχν
θχισλ κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο θαη ηα
Γεληθά Δπηηειεία θαη ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο».
Ζ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ Ηζφηεηα κεηαμχ Γπλαηθψλ
θαη Αλδξψλ (άξζξν 8 ηνπ Ν. 3491/2006) ε νπνία
ζεζπίζηεθε σο κφληκν βήκα θνηλσληθνχ δηαιφγνπ. Ζ
Δζληθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Δζσηεξηθψλ, σο Πξφεδξν, ν νπνίνο αλαπιεξψλεηαη
απφ ηε Γεληθή Γξακκαηέα Ηζφηεηαο, πνπ ζπκκεηέρεη
θαη σο κέινο, ηνπο/ηηο Γεληθνχο Γξακκαηείο ησλ
ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγείσλ, εθπξνζψπνπο ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α’ θαη β’ βαζκνχ, ηεο Ο.Κ.Δ.,
ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, Με Κπβεξλεηηθψλ
Οξγαλψζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα
ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, θαζψο θαη απφ αλεμάξηεηεο
πξνζσπηθφηεηεο. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε
ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα
ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, ε
δηακφξθσζε ησλ αλαγθαίσλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ
θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο, θαζψο
θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζε εζληθφ
θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Ζ Δηδηθή Μφληκε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή
Ηζφηεηαο θαη Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ
Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζπζηάζεθε κε ην λέν
Α
Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο (άξζξν 43 , παξ. 1δ).
Αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε
έξεπλα θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ
πξνψζεζε ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ εθπαίδεπζε θαη
ζηνπο άιινπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο, θαζψο θαη ηελ
θαηνρχξσζε θαη ηελ εθαξκνγή απφ ηε δηνίθεζε ηεο
αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, θαη ηδίσο ζε ζέκαηα
απαζρφιεζεο, θαη ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ.
Οη Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο Ηζφηεηαο, νη νπνίεο
ζπγθξνηνχληαη ζε θάζε Πεξηθέξεηα κε απφθαζε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Ηζφηεηαο (άξζξν 6 παξ. 2 Ν.
2839/2000). Κχξην έξγν ηνπο είλαη ε πξνψζεζε θαη
ε θαηνρχξσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ ζε
φινπο ηνπο ηνκείο, ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ

83

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:
Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο - Γεληθή Γηεχζπλζε Δξγαζίαο
Γ/λζε ξσλ Δξγαζίαο - Σκήκα Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ
Πεηξαηψο 40, 101 82 Αζήλα
ηει.: 210 5295182 – 141
fax: 210 5234676
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε: http://www.ypakp.gr/

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:
Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο - Γεληθή Γηεχζπλζε
Οηθνλνκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Τπνζηήξημεο Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη
Πεξηβάιινληνο- Γξαθείν Ηζφηεηαο
Μεζνγείσλ 227-231, 15 451 Υνιαξγφο
ηει.: 210 6598100, 210 6598220
fax: 210 6443832
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε: http://www.mod.mil.gr/

Δζληθή Δπηηξνπή
γηα
ηα
Γηθαηψκαηα ηνπ
Αλζξψπνπ

πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε

επίπεδν, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο.
Ζ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ
Αλζξψπνπ (Ν. 2667/1998, φπσο ηζρχεη). θνπφο
ηεο είλαη ε ζπλερήο επηζήκαλζε ζε φια ηα φξγαλα
ηεο Πνιηηείαο ηεο αλάγθεο απνηειεζκαηηθήο
θαηνρχξσζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
φισλ φζσλ δηαβηνχλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (Ν. 3094/2003), θνξέαο
πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο,
νξίζζεθε θαη σο θνξέαο παξαθνινχζεζεο ηεο
εθαξκνγήο, ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε
ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε
θαη αλέιημε θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζην δεκφζην
θαη ηδησηηθφ ηνκέα.
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ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:
Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ
νο
Νενθχηνπ Βάκβα 6 (3 φξνθνο), 10674 Αζήλα
ηει.: 210 7233221, 7233216
fax: 210 7233217
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε: http://www.nchr.gr
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε
Υαηδεγηάλλε Μέμε 5, 115 28 Αζήλα
ηει.: 210 7289600
fax: 210 7292129
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε: http://www.synigoros.gr

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2
ΥΡΖΗΜΔ ΗΣΟΔΛΗΓΔ
ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΗ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ
AWID - Association for Women's Rights in
Development
CIDA, Guide to Gender-Sensitive
Indicators

http://www.awid.org/

Commission on the Status of WomenFollow-up to Beijing and Beijing + 5

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
http://www.un.org

Committee on the Elimination of
Discrimination Against Women

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.htm

Council of Europe

http://www.acdi-cida.gc.ca/
cida_ind.nsf/0/98005d3629e784fe8525694f0064f11f?OpenDocument

http://www.coe.int

European Commission –Gender Equality

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_en.html

European Commission –Gender
Mainstreaming

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/

European Women’s Lobby
ILO-International Labour Organisation
Fourth World Conference on Women,
Beijing 1995 (The Beijing Declaration and
Platform for Action)
OECD- Organisation for Economic Cooperation and Development

gender_mainstreaming/general_overview_en.html
http://www.womenlobby.org/
http://www.ilo.org/global/Themes/Equality_and_Discrimination/lang-en/index.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/

http://www.oecd.org

The Millennium Development Goals
(MDGs)

http://www.undp.org/mdg/basics.shtml

United Nations
United Nations Division for the
Advancement of Women
United Nations Development Fund for
Women

http://www.un.org
http://www.un.org/womenwatch/daw/index.html

United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO)
United Nations Inter-Agency Network on
Women and Gender Equality (IANWGE)
United Nations: Women (General
Information, Department of Public
Information)
United Nations International Research and
Training Institute for the Advancement of
Women (INSTRAW)
WEAVE / A European Gender Studies
Network
Women's International Studies Europe
(WISE)
Women in Development Europe (WIDE)
World Bank

http://www.unifem.org/

http://www.unesco.org
http://www.un.org/womenwatch/
http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/women/index.html

http://www.un-instraw.org/

www.weave-network.eu
http://www.wise.medinstgenderstudies.org
http://www.eurosur.org/wide/
http://www.worldbank.org

ΔΛΛΑΓΑ
Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ

htpp://www.ekke.gr

Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.) –
Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) – Τπνπξγείν

www.ekdd.gr
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Δζσηεξηθψλ

Κέληξν Γπλαηθείσλ Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ
EQUALPOL

Παλεπηζηεκηαθά Πξνγξάκκαηα Φχινπ

http://www.genderissues.org.gr
http://www.equalpol.gr
πνπδέο Φχινπ θαη Ηζφηεηαο ζηηο Πνιηηηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο,
Πάληεην Παλεπηζηήκην http://www.genderpanteion.gr
Δζληθφ Μεηζφβεην Πνιπηερλείν www.arch.ntua.gr/genderandspace
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο www.auth.gr/genderstudies
Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ www.isotita.uoa.gr
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ http://www.aegean.gr/social-anthropology/msc/mscwoman-gender- gr-organization.html &
http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad
Παλεπηζηήκην Κξήηεο www.soc.uoc.gr/gender
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο www.gender.uth.gr
Παλεπηζηήκην Πεηξαηά www.unipi.gr/ypires/epeaekIsotitaFulon
ΣΔΗ Αζήλαο http://isotita.teiath.gr
ΣΔΗ Πάηξαο www.teipat.gr/isotita
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3
EUROSTAT PUBLICATIONS ABOUT GENDER ISSUES STATISTICS IN FOCUS
Earnings of Men and Women in the EU:
The Gap Narrowing but only Slowly Timing:
Published 29/5/2001
Women in Public Research and Higher
Education in Europe
Timing: Published 8/11/2001
Women and Men in Tertiary Education
Timing: Published 13/11/2001
The Health and Safety of Women and Men
at Work
Timing: Published 27/03/2002
Women and Men Migrating to and from the
European Union Timing: Published
30/01/2003

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-01-005/EN/KS-NK01-005- EN.PDF
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NS-01-007/EN/KS-NS01-007-EN.PDF
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-01-018/EN/KS-NK01-018-EN.PDF
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-02-004/EN/KS-NK02-004-EN.PDF
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-03-002/EN/KS-NK03-002-EN.PDF

Women and Men in Agriculture
Timing: Published 06/02/2003

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NN-03-004/EN/KS-NN03-004-EN.PDF

Women and Men Reconciling Work and
Family Life
Timing: Published 21/05/2002

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-02-009/EN/KS-NK02-009-EN.PDF

The Entrepreneurial Gap between Women
and Men
Timing: Published 13/06/2002

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-02-011/EN/KS-NK02-011-EN.PDF

More Women than Men Living in Workless
Households
Timing: Ready. Published 28/05/02

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-02-015/EN/KS-NK02-015-EN.PDF

Women and Men Working Weekends and
their Family Circumstances
Timing: Published 12/07/02

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-02-014/EN/KS-NK02-014-EN.PDF

At the Margins of the Labour Market?
Women and Men in Temporary Jobs in
Europe
Timing: Published 19/07/02

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-02-013/EN/KS-NK02-013-EN.PDF

Women and Men beyond Retirement
Timing: Published 28/08/02.

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-03-012/EN/KS-NK03-012-EN.PDF

How Women and Men Spend their Time
Timing: Published 16/05/03

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-03-012/EN/KS-NK03-012-EN.PDF

Women Participating in Active Labour
Market Policies
Timing: Published 25/07/03.

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-03-017/EN/KS-NK03-017-EN.PDF

Towards a European Knowledge-Based
Society: The Contributions of Men and
Women
Timing: Published 07/04/03.

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NS-03-005/EN/KS-NS03-005-EN.PDF

Women, Science and Technology:
Measuring Recent Progress towards
Gender Equality
Timing: Published 24/04/04

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NS-04-006/EN/KS-NS04-006-EN.PDF

Gender Gaps in The Reconciliation
between Work and Family Life
Timing: Published 12/04/05

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-05-004/EN/KS-NK05-004-EN.PDF
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How is the Time of Women and Men
Distributed in Europe?
Timing: Published 28/11/05

http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1073,46587259&_
dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-NK-06-004

People Outside the Labour Force: Female
Inactivity Rates Down
Timing: Published 04.12.2006

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-06-018/EN/KSNK-06-018-EN.PDF

The Concentration of Men and Women in
Sectors of Activity
Timing: Published 12/04/07

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-053/EN/KSSF-07-053-EN.PDF

The Entrepreneurial Gap Between Men and
Women
Timing: Published 05/03/07

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-030/EN/KSSF-07-030-EN.PDF

Men and Women Participating in Labour
Market Policies, 2004
Timing: Published 16/05/2007

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-066/EN/KSSF-07-066-EN.PDF

The Flexibility of Working Time
Arrangements for Women and Men
Timing: Published 16/05/2007
The Transition of Women and Men from
Work to Retirement
Timing: Published 03/08/2007

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-096/EN/KSSF-07-096-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-097/EN/KSSF-07-097-EN.PDF

Men and Women Employed on Fixed-Term
Contracts Involuntarily
Timing: Published 08/08/2007

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-098/EN/KSSF-07-098-EN.PDF

Gender Differences in the Use of
Computers and the Internet
Timing: Published 23/10/2007

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-119/EN/KSSF-07-119-EN.PDF

The Narrowing Education Gap between
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