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Δικαιώματα γυναικών: η χάραξη πολιτικής ανά τον κόσμο για την έμφυλη ισότητα 
 

Εισαγωγή 
 

Παρότι έχουν περάσει σχεδόν 200 χρόνια από τις πρώτες φεμινιστικές φωνές και έχει σημειωθεί 
πρόοδος με την κατοχύρωση πολιτικών δικαιωμάτων (δικαίωμα ψήφου, ισότητα) και την επέκταση 
αυτής στη κοινωνική σφαίρα με τη διεκδίκηση ισότιμης συμμετοχής και πρόσβασης σε όλα τα 
δικαιώματα (δικαίωμα λόγου, πρόσβασης στη δικαιοσύνη), το πρόβλημα της έμφυλης ανισότητας, 
παίρνοντας άλλες μορφές, εξακολουθεί να εμμένει. Σήμερα, που η κοινωνία επαναπροσδιορίζεται, 
οφείλουμε να προσδώσουμε ένα νέο περιεχόμενο στο Φεμινιστικό Κίνημα και να αναθεωρήσουμε τους 
στόχους του, οι οποίοι τελούν σε άμεση συνάρτηση με τη μορφή της σύγχρονης κοινωνίας, 
χαρακτηριζόμενης κατά κόρον ως καταναλωτικής. Παρά την εκπλήρωση των βασικότερων στόχων του 
κινήματος και τη νομοθετική κατοχύρωση αυτών, εμφαίνεται μια απόκλιση μεταξύ του «δέοντος» του 
νόμου και του «είναι» της κοινωνίας, με την τελευταία να μην επιθυμεί ή έστω να αδυνατεί να εφαρμόσει 
το νομικό κεκτημένο. Έχοντας εντοπίσει πολλές περιπτώσεις στις οποίες διαφαίνεται η υποβαθμισμένη 
θέση της γυναίκας, αναπτύσσονται προτάσεις για τη χάραξη πολιτικής ανά τον κόσμο για την έμφυλη 
ισότητα, βασιζόμενες σε τέσσερις μείζονες τομείς. 

 
Κυρίως Θέμα 
 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 
 

Η θρησκεία αποτέλεσε κινητήριο δύναμη για τη διατήρηση και την εξέλιξη του πολιτισμού από 
τα προϊστορικά χρόνια έως σήμερα. Παρά τη θετική της επίδραση, δημιούργησε και συντήρησε 
στερεότυπα, τα οποία διαιωνίστηκαν στο πέρασμα των αιώνων μέσω πολιτισμικών στοιχείων, όπως η 
αντίληψη για την κατώτερη φύση της γυναίκας 1 . Γενεσιουργός αιτία αποτελεί η παρερμηνεία των 
θρησκευτικών διδαχών, οι οποίες λαμβάνουν μορφή δόγματος. Ο Δογματισμός προωθείται μέσω των 
πατριαρχικών κοινωνιών, οι οποίες τείνουν να υιοθετούν παρωχημένες αντιλήψεις, σχετικά με την 
έμφυλη ισότητα2. Δείγμα της αλληλεπίδρασης αυτής θεωρείται και ο Ισλαμικός Νόμος 3, ο οποίος 
εφαρμόζεται στις μουσουλμανικές κοινωνίες και υπαγορεύει την υποταγή της γυναίκας στον άνδρα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απαγόρευση εργασίας και σπουδών των γυναικών χωρίς την 
έγκριση του πατέρα ή του συζύγου. Αντίστοιχες περιπτώσεις, όμως, παρατηρούνται και στο δυτικό 
κόσμο με την παρερμηνεία των διαφόρων διδαχών, οι οποίες όντας διαστρεβλωμένες υποβόσκουν εις 
βάρος των γυναικών. Για παράδειγμα, οι γυναίκες στερούνται το δικαίωμα στη Θεία Κοινωνία κατά τη 
διάρκεια της εμμήνου ρύσεως. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ήδη υποβαθμισμένη θέση της γυναίκας και το 
γεγονός ότι η θρησκεία αποτέλεσε όπλο αποχαύνωσης και αποπροσανατολισμού για την κατοχύρωση 
των γυναικείων δικαιωμάτων, η άποψη του Karl Marx ότι «η θρησκεία είναι το όπιο του λαού» μοιάζει 
να είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. 

 
Εργασία και Πολιτική 
 

Η εργασία συνιστά μια εκ των κυριοτέρων εκφάνσεων της προσωπικότητας του ανθρώπου και 
αποτελεί τρόπον τινά  μικρογραφία της κοινωνίας, στο πλαίσιο της οποίας το άτομο πραγματώνει και 
αυτοπραγματώνεται. Ως εκ τούτου, δυσμενείς διακρίσεις παρουσιάζονται με έντονο τρόπο εν γένει και 

                                                           
1 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ReligionBeliefAndWomensRights.aspx. Web. April, 9th 2016 
2 Veni Soobrayan, “Agenda: Empowering Women for Gender Equity”, No. 25, Women and Religion (1995), pp. 47-50 
3 http://quran.com/ , Noble Quran 4:1, 7:189, 42:11, 31:14, 46:15, Web. April 9th 2016 
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στον εργασιακό χώρο. Ειδικότερα, αφενός ως προς την πρόσβαση στην εργασία παρουσιάζεται 
διάκριση των επαγγελμάτων σε «γυναικεία» και «ανδρικά» με βάση τα αποδιδόμενα από την κοινωνία 
χαρακτηριστικά, αφετέρου ως προς τις συνθήκες εργασίας παρατηρείται σεξουαλικός και ψυχολογικός   
εκφοβισμός. Η γυναίκα καλείται να υπακούει στο κοινωνικό προφίλ, που της προσδίδει επιπρόσθετες, 
πλασματικές ευθύνες. Στον εργασιακό χώρο, εκπληρώνει δραστηριότητες εκτός του πυρήνα των 
αρμοδιοτήτων της, ενώ παράλληλα, επωμίζεται αποκλειστικά την διεκπεραίωση των οικογενειακών 
υποχρεώσεων. Υφίσταται, λοιπόν, ψυχοσωματική καταπίεση και αυτοενοχοποιείται, επειδή αισθάνεται 
ότι δεν ανταποκρίνεται με την ίδια επιτυχία στους ρόλους που η κοινωνία της επιβάλλει. Ακόμα και στις 
περιπτώσεις παροχής όμοιας εργασίας, σχετικά με την αμοιβή, υφίσταται μειονεκτική διαφοροποίηση 
της τάξεως του 16.1 %4 εις βάρος των γυναικών. Επιπροσθέτως, η αναρρίχηση σε υψηλόβαθμες θέσεις 
φαντάζει εξαιρετικά δυσχερής, κάτι που ερμηνεύεται από το φαινόμενο της γυάλινης οροφής5, το οποίο 
αναφέρεται σε διάφορα αόρατα, τεχνητά «αναχώματα» που συναντά η γυναίκα για να καταλάβει 
ανώτερες θέσεις, ερειδόμενα σε αρνητικά στερεότυπα και κοινωνικές προκαταλήψεις. Μία εκ των 
εκφάνσεων αυτού αποτελεί η  άτεγκτη παραδοχή ότι ορισμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά απορρέουν 
κατηγορηματικά από το βιολογικό φύλο. Για παράδειγμα η πυγμή, η αποφασιστικότητα και ο 
δυναμισμός ταυτίζονται περισσότερο με το ανδρικό φύλο σε αντίθεση με την ευαισθησία, τη στοργή και 
την υποχωρητικότητα που κατ’ επίφαση χαρακτηρίζουν μόνο το γυναικείο. Αυτό διαφαίνεται καθαρά 
στον τομέα της πολιτικής και εν γένει στη στελέχωση ηγετικών θέσεων από το επίπεδο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης έως και το επίπεδο Αρχηγών Κρατών, όπου οι γυναίκες υστερούν αριθμητικά.  

 
Έμφυλη σεξουαλική βία 
 

Ως επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λογίζεται κάθε είδους έμφυλη βία, η 
οποία αποτελεί σφοδρή προσβολή της ανθρώπινης υπόστασης. Βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε όλων των 
τύπων τις κοινωνικές δομές, τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες με πρωτόγονες μορφές, όσο και στις 
αναπτυγμένες δυτικές με ποικίλες εκφάνσεις. Βίαια φαινόμενα, όπως αυτά της παρενοχλητικής 
παρακολούθησης (stalking), της σεξουαλικής παρενόχλησης, της πορνείας και της πορνογραφίας, του 
βιασμού, της σωματεμπορίας (trafficking) αλλά και της ενδοοικογενειακής και ψυχολογικής, λεκτικής, 
σωματικής, σεξουαλικής βίας έχουν κοινωνικές γενεσιουργές αιτίες και καλύπτονται υπό το πέπλο της 
σιωπής. Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί ότι το βαθιά ριζωμένο, στον κοινωνικό ιστό, στερεότυπο της 
βίας στιγματίζει το θύμα και το εξαναγκάζει στην αυτοενοχοποίηση, η οποία δεν προκύπτει αφ’ εαυτού, 
αλλά υπαγορεύεται από τις πλασματικές επιταγές μιας πολύμορφης κοινωνίας. Μιας κοινωνίας όπου τα 
καταναλωτικά πρότυπα, εκχυδαΐζουν τη γυναικεία φύση προβάλλοντάς την ως καταναλωτικό αγαθό και 
διαφημιστικό μέσο ∙ πράγμα που αποτελεί μια καινοφανή μορφή βίας. Ενώ η ισότητα αποτελεί βασική 
αρχή του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 6 , τα ιλιγγιώδη ποσοστά των θυμάτων μαρτυρούν τη 
διαπιστωμένη σχέση ισχύος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Unicef τονίζει την ιδιάζουσα περίπτωση 
των «υποδουλωμένων» γυναικών στις χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ινδίας, ενώ 
ταυτόχρονα στη Σουηδία, τη Φινλανδία και τις ΗΠΑ τα ποσοστά επιβεβαιώνουν την εκτίμηση της 
Παγκόσμιας Τράπεζας 7  αναφορικά με την «αορατοποίηση» των προβλημάτων ισότητας της δύσης, 
αναφέροντας ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί τόσο σοβαρή αιτία θανάτου όσο ο καρκίνος. Η βία 
ως μηχανισμός καθυπόταξης συμβάλλει στη διατήρηση της καθεστηκυίας τάξης των πραγμάτων 
ανάμεσα στα φύλα. Ο φεμινισμός έχει θέσει τα θεμέλια για την αποκατάσταση της βίας, παρ’ όλα αυτά 

                                                           
4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics. Web. 09 Απριλίου 2016 
5 Committee on Women’s Rights and Gender Equality, “Report on women’s careers in science and universities, and glass ceilings encountered 
(2014/2251 (INI))”, (A8-0235/2015), European Parliament, 2015. 
6 Χάρτης Ηνωμένων Εθνών, Άρθρο 1 
7
 http://womensos.gr/ti-einai-via-kata-ton-gunaikon/, 9/4/2016 
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οι μηχανισμοί εξάλειψης του ειδεχθούς φαινομένου δεν επαφίενται σε γενικευμένες δράσεις 
ευαισθητοποίησης αλλά χρήζουν ιδιαίτερων πολιτικών πρακτικών. 

 
Φύλο και Μειονότητες 
 

Το φύλο δε συνιστά τη μόνη πηγή ανισοτήτων, αλλά πρέπει να ειδωθεί στη διαπλοκή του με την 
κοινωνικό-οικονομική τάξη, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ύπαρξη ή μη σωματικών και 
πνευματικών χαρακτηρισμών, για τα οποία το άτομο δεν ευθύνεται, και τη φυλή. Ενδεικτικό ως προς 
αυτό είναι η επικράτηση του όρου misogynoir8, ο οποίος καθρεφτίζει ακριβώς τον άρρηκτο σύνδεσμο 
μεταξύ σεξισμού και ρατσισμού. Οι χαρακτηρισμοί Strong/Sassy/Hyper-sexual Black Woman, 
αποδεικνύουν τη δημιουργία στερεοτύπων, που διαπλέκουν στοιχεία φύλου και φυλής και τα οποία 
μπορούν να εξαλειφθούν μόνο εάν ο καθεστωτικός9 φεμινισμός  γίνει πιο συμπεριληπτικός, ανοίγοντας 
το φάσμα των διεκδικήσεων του. Αυτοί οι νέοι προσανατολισμοί αναδιατάσσουν το πεδίο ανάλυσης του 
σεξισμού με την εισαγωγή του όρου της διαθεματικότητας10, ο οποίος εισήχθη το 1989, προς μια 
παράλληλη και συνδυασμένη αντιμετώπιση όλων των δομών καταπίεσης. Πιο αναλυτικά, η θεωρία αυτή 
υποστηρίζει ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλα τα χαρακτηριστικά του ατόμου ως 
αλληλοσυνδεόμενα,  για να κατανοηθεί πλήρως η ταυτότητα του. Δεν μπορεί λοιπόν να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά ο σεξισμός, χωρίς ταυτόχρονα να ληφθεί υπ’ όψιν ο ρατσισμός. Υπό το πνεύμα αυτό, 
έχουν δημιουργηθεί αυτόνομα κινήματα, που αγωνίζονται για την προάσπιση των δικαιωμάτων 
επιμέρους κοινωνικών ομάδων, υπό τη σκέπη του φεμινισμού (black/trans/class feminism, FWD - 
Feminists with Disabilities). 

Μια ακόμα μειονοτική ομάδα που έχει αναδυθεί λόγω της προσφυγικής και μεταναστευτικής 
κρίσης είναι οι γυναίκες πρόσφυγες. Trafficking, σεξουαλική εκμετάλλευση και παρενόχληση από τις 
αρχές και τους διακινητές, βιασμοί, αστυνομική βία, ελλιπείς δομές υγείας, ασφάλειας και αξιοπρέπειας, 
συνθέτουν το κλίμα μέσα στο οποίο ζουν οι γυναίκες αυτές 11 . Προς αντιμετώπιση των ανωτέρω 
προβλημάτων απαιτείται ανάληψη στοχευμένης δράσης12. Ενίσχυση του γυναικείου προσωπικού στα 
κέντρα υποδοχής,, κατάλληλός σχεδιασμός αυτών, δημιουργία δομών για την καταγγελία 
κακοποιήσεων, νομική υποστήριξη και ενημέρωση για τα δικαιώματα τους είναι ορισμένα μέτρα που θα 
βελτίωναν την καθημερινότητα τους13 . 
 
Χάραξη Πολιτικής 
 

Με βάση όλα τα παραπάνω, οι λύσεις για την εξάλειψη του προβλήματος εντάσσονται σε ένα 
πολύπλευρο πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ο ρόλος της παιδείας ο οποίος ξεκινάει από 
την παιδική ηλικία με αφετηρία την οικογένεια. Αρχικά, οι γονείς οφείλουν να διαπαιδαγωγήσουν ορθά 
τα παιδιά τους βάσει της  αξίας της ουσιαστικής ισοτιμίας για την αρμονική συνύπαρξη των δύο φύλων, 
χωρίς αναπαραγωγή πατριαρχικών αντιλήψεων. Εν συνεχεία, το σχολείο είναι υπεύθυνο για την παροχή 
αγωγής που θα απαλλάσσει τις συνειδήσεις από προκαταλήψεις και στερεότυπα όσον αφορά στα δύο 
φύλα. Απαραίτητη είναι η ανθρωπιστική παιδεία για την καλλιέργεια του σεβασμού προς την γυναίκα. 

                                                           
8 Misogynoir – a portmanteau that combines “misogyny” and the French word for black, “noir” – is a term coined by the queer Black feminist 
Moya Bailey to describe the particular racialized sexism that Black women face. 
9 O όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το κίνημα του φεμινισμού που απευθύνεται στη μεσοαστή λευκή γυναίκα του δυτικού κόσμου. 
10 Intersectionality (or intersectional theory) is the study of overlapping or intersecting social identities and related systems of oppression, 
domination, or discrimination – Mapping the margins: intersectionality, identity politics and violence against women of color, Stanford Law 
Review, Vol. 43: 1241 by Kimberle Crenshaw, 1993. 
11 Retrieved from: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/female-refugees-face-physical-assault-exploitation-and-sexual-
harassment-on-their-journey-through-europe/ 
12 Retrieved from: http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/human-rights-of-refugee-and-migrant-women-and-girls-need-to-be-better-
protected 
13 Retrieved from: http://www.isotita.gr/en/var/uploads/pubs/publications/Asylum_Guidelines_en_nov2011.pdf 
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Για παράδειγμα, σημαντική είναι η ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης απέναντι σε θρησκευτικές 
πεποιθήσεις, που δύνανται να προάγουν παρωχημένες αντιλήψεις.  

Αναφορικά με τη βία και παρά τη θέσπιση της προστασίας των θυμάτων εγκληματικής 
συμπεριφοράς, αρμόζει η εδραίωση στερεών μέτρων πολιτικής και επιτόπιων δράσεων. Ενδείκνυται η 
προστασία των θυμάτων και η ισχυροποίηση της ποινικής δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, αρμόζει η 
σύμπραξη εμπειρογνωμόνων και τεχνικών μέσων σε συνδυασμό με την παροχή βιωματικών εμπειριών 
από κακοποιημένες γυναίκες, έτσι ώστε να αναδειχθεί η φύση των βιαιοπραγιών με απώτερο σκοπό την 
εξάλειψη βίας. Ως προς τον εργασιακό τομέα, το δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία έχει κατοχυρωθεί 
για τη γυναίκα στο δυτικό κόσμο. Είναι αδήριτη ανάγκη, λοιπόν, να θεσμοθετηθεί το εν λόγω δικαίωμα 
και στις αναπτυσσόμενες χώρες ανεξαρτήτως των όποιων ανασταλτικών δομών της παράδοσης. Η 
αύξηση της γυναικείας εργασίας όχι μόνο θα συμβάλει  στην παραγωγικότητα, αλλά ταυτόχρονα  θα 
εξυψώσει την κοινωνική της θέση. Σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον, είναι απαραίτητη η ενθάρρυνση 
των συναδέλφων να καταδεικνύουν δυσμενείς συμπεριφορές σεξιστικού περιεχομένου, καθώς και η 
συνεργασία με πολιτειακούς φορείς, ως δικλείδες ασφαλείας, για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση 
τέτοιων φαινομένων. 

Ένας ακόμη τομέας ικανός να προσφέρει αρωγή αποτελεί η επικαιροποίηση 14και τήρηση της 
ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας15, σχετικά με την ισότητα  των δύο φύλων στις ανεπτυγμένες χώρες. Η 
απουσία νομοθεσίας στις αναπτυσσόμενες χώρες χρήζει αντικατάστασης με τη θέσπιση σχετικού 
νομικού πλαισίου. Επιπλέον, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οφείλουν να προβάλλουν φαινόμενα 
παραβίασης των δικαιωμάτων των γυναικών και να ευαισθητοποιούν το κοινό για τέτοιου είδους 
προβλήματα. Η συνειδητοποίηση της ισότητας και η άμβλυνση των στερεοτυπικών αντιλήψεων εκ 
μέρους του  άνδρα παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ωστόσο, και η ίδια η 
γυναίκα δεν πρέπει να θυματοποιεί τον εαυτό της αλλά να έχει επίγνωση των δικαιωμάτων της. Ο 
γυναικείος πληθυσμός οφείλει να αγωνίζεται καθημερινά μέσω συμμετοχής σε συλλογικές 
δραστηριότητες και να μην επαφίεται σε άλλους φορείς η υλοποίηση των δικαιωμάτων τους. Δεδομένου 
ότι η κοινωνία κατασκευάζει τα χαρακτηριστικά των δύο κοινωνικών φύλων, οι λύσεις του προβλήματος 
πρέπει να εντοπιστούν όχι μόνο στην ατομική δραστηριότητα αλλά και στην εξάλειψη των κοινωνικών 
στερεοτύπων που είναι υπεύθυνα για την δημιουργία εχθρότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.  
Θεμέλιος λίθος για την αντιμετώπιση της έμφυλης ανισότητας αποτελεί ο σεβασμός στην έμφυλη 
ιδιότητα του ανθρώπου, η αλληλοκατανόηση και η αλληλοσυμπλήρωση στους ρόλους που έχουν 
προδιαγραφεί για τον καθένα. 

 
Επίλογος 
 

Καταλήγοντας, δανειζόμενοι την φράση του John Lennon “η γυναίκα είναι ο νέγρος του 
κόσμου” καθίσταται σαφές ότι η μακραίωνη κοινωνική κατωτερότητα της γυναίκας παγίωσε στη 
συνείδηση των ανθρώπων στερεότυπες αντιλήψεις, δυσμενείς για το γυναικείο φύλο. Η παγκόσμια 
κοινωνία στο σύνολο της στερείται αντανακλαστικών και γνώσεων περί της ουσιαστικής ισότητας των 
δύο φύλων. Το πιο σημαντικό είναι η συνειδητοποίηση ότι γεννηθήκαμε όλοι ίσοι κι ελεύθεροι, έχοντας 
το δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρεπή διαβίωση ανεξαρτήτως φύλου. 

Η αέναη πάλη για την διεκδίκηση των γυναικείων δικαιωμάτων αποτελεί εφαλτήριο δύναμη για 
την κατοχύρωση και την ουσιαστική εφαρμογή τους. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν δε την ευρωπαϊκή 
στρατηγική ονόματι «Gender Equality 2016-2019», γίνεται εμφανές ότι το ζήτημα της έμφυλης 

                                                           
14 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών ‘’Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών’’- 2010 SEC(2009)1706 
15 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (1979) και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο 
της (1999), Διεθνής Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα της Γυναίκας (1953), Ψήφισμα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (2013) 
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ανισότητας παραμένει ακόμα στο προσκήνιο.  Ο αγώνας για την  ισότητα των φύλων είναι αγώνας για 
την εξύψωση του ανθρώπου εν γένει. Η γυναίκα πρέπει να λειτουργήσει ως παραδειγματική μορφή 
καταπιεζόμενου υποκειμένου, ώστε ο αγώνας για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της να δώσει βήμα να 
ακουστούν και άλλες αποκλεισμένες, από τη δημόσια σφαίρα, φωνές. 
 
Men are from earth! Women are from earth! Deal with it!16 
 

                                                           
16

 George Carlin, “Women, men, patriarchy”, LiveShow 


