ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η θέση της ΓΓΙΦ για τον «Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων»
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
Με αφορμή την πρόσφατη δημοσιοποίηση από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την
Ισότητα των Φύλων του «Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων» όπου η χώρα μας
κατατάσσεται στην 28η θέση στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην
Ε.Ε., επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
-

η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων είχε ενημερωθεί για τα αποτελέσματα
της έρευνας από αντιπροσωπεία του εν λόγω Ινστιτούτου τον περασμένο Ιούνιο:
http://old.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/June/DT_12-062017_Episkepsi%20EIGE%20stin%20Athina.pdf

-

τα στοιχεία βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία του 2015 μέσω της Eurostat, η οποία
τα έλαβε από τις εθνικές αρχές στατιστικής των 28 Κ-Μ

-

η κατάταξη απεικονίζει την σκληρή πραγματικότητα των συνεπειών των πολιτικών
λιτότητας και των μνημονίων, που επιβλήθηκαν και από την Ε.Ε. στη χώρα μας, με
τις γυναίκες να αποτελούν τα άμεσα θύματα

-

Η υλοποίηση του νέου «Εθνικού για Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων
(ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» για το oποίo εργαζόμαστε από την πρώτη στιγμή, μπορεί να
μειώσει το έμφυλο χάσμα στη χώρα μας.

Άλλωστε, όπως τονίζει και η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή
Κούβελα, «Οι προγραμματικές δεσμεύσεις της σημερινής Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει
άμεσα τα ζητήματα των έμφυλων διακρίσεων, το άνοιγμα των πολιτικών μας σε όλα τα
πεδία, παλιά και νέα, όπου συναντώνται οι έμφυλες ανισότητες, η εγρήγορση και
κινητοποίηση του στελεχικού δυναμικού, αλλά και η ίδια η ανασυγκρότηση και
αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, δίνουν την αισιοδοξία ότι
μπορεί να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος, να στηρίξουμε τις γυναίκες και να προχωρήσουμε
σε νέες κατακτήσεις».
Παράλληλα, απαιτείται η συστράτευση και η δημιουργία ενός κοινού μετώπου όλων
των εμπλεκόμενων φορέων (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Κυβέρνηση,
Υπουργεία, κοινωνικοί εταίροι, πανεπιστημιακή κοινότητα, μέσα μαζικής ενημέρωσης,
ΜΚΟ), με σκοπό την επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην πράξη σε
όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου.

H συνεχής επιβράβευση, τα δυο τελευταία χρόνια, των ευρωπαϊκών και διεθνών
οργανισμών και θεσμών, η κατάταξη της πατρίδας μας από τον ΟΗΕ (το 2016) ανάμεσα στις
πρώτες 15 χώρες του κόσμου που προσπαθούν για την έμφυλη ισότητα, η πολύ πρόσφατη
επιβράβευση με το να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στις καλές πρακτικές σε σχέση με την
ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών των αγροτικών περιοχών, στην
έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκε στα πλαίσιο της 72ης Γενικής Συνέλευσης (19 - 25
Σεπτεμβρίου 2017), δείχνουν, χωρίς αμφιβολία, την πρόοδο και την προοπτική για
καλύτερα αποτελέσματα.
Τέλος, δεν περνάει καθόλου απαρατήρητο και δεν κρύβουμε την ανησυχία μας για τις
πλέον πρόσφατες στατιστικές, που δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να βρίσκεται
στο μέσο της διαδρομής προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Ο δείκτης για την
ισότητα των φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα των Φύλων (EIGE) δεν έχει
καταγράψει από το 2015 σχεδόν καμία πρόοδο στην Ε.Ε παρά μόνο αμελητέα πρόοδο.
Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί
για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων
στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών,
σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα
2030).
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