
Gender Gap: Προβληματισμοί και λύσεις στον εργασιακό τομέα και στην 

πολιτική. 

Η ισότητα και η ελευθερία, δυο από τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα, 

αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας. Ωστόσο, η ισότητα των δύο 

φύλων απέχει από την πραγματικότητα1. Η έννοια του Gender Gap έρχεται να φέρει 

σε επιστημονικό πλέον πεδίο την προβληματική αυτή. Ξεκινώντας με την 

αποσαφήνιση των όρων, το Gender Gap ορίζεται ως το χάσμα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών όπως αντανακλάται στα κοινωνικά, πολιτικά, ακαδημαϊκά, πολιτιστικά και 

οικονομικά επιτεύγματά τους2. 

Παρά τη σταδιακή βελτίωση της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών στο 

βαθύ μισθολογικό χάσμα, θα χρειαστούν κατά μέσον όρο, με βάση τα σημερινά 

δεδομένα, περίπου 95 χρόνια για να γεφυρωθεί πλήρως. Στις χώρες του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης η μέση εργαζόμενη γυναίκα εξακολουθεί 

να αμείβεται 16% λιγότερο από τον άνδρα συνάδελφό της για τις ίδιες εργατικές 

ώρες3. Η ενδεχόμενη αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, θα οδηγήσει σε άνοδο του 

συνολικού ΑΕΠ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ που θα προσεγγίζει 6 τρις δολάρια σε 

ετήσια βάση, φανερώνοντας το όφελος για το σύνολο της κοινωνίας.   

Η προβληματική του έμφυλου χάσματος απαιτεί πολύπλευρη αντιμετώπιση. 

Για την επίλυσή του καθίσταται επιτακτική η ανάλυση όλων των συνιστωσών του 

φαινομένου. Το World Economic Forum (WEF) δημοσιεύει ετησίως μία αναφορά 

σχετικά με την πρόοδο 144 κρατών στο ζήτημα της ισότητας με βάση τέσσερις 

άξονες: την οικονομική συμμετοχή, την εκπαίδευση, την υγεία και την πολιτική 

εξουσία4.  

Δεδομένο είναι, πάντως, ότι οι κοινωνίες που εντάσσουν ισότιμα όλα τα μέλη 

τους, ανεξαρτήτως φύλου, είναι πιο ειρηνικές και παραγωγικές. Είναι κοινωνίες που 

επιδεικνύουν de jure και de facto υψηλό σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και 

ακολουθούν πιο βιώσιμα πρότυπα ανάπτυξης.5 

Με αφετηρία την ασιατική ήπειρο, οι χώρες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα 

αργούς ρυθμούς προόδου στον τομέα αυτό, γεγονός που αντανακλάται στο “Global 

Gender Gap Report 2017”.  Κατά μέσο όρο, κατατάσσονται σε θέσεις κατώτερες του 

100, όπως η Ιαπωνία και το Νεπάλ.  
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Την υψηλότερη θέση ανάμεσα στα ασιατικά κράτη κατέχει το Μπαγκλαντές, 

το οποίο βρίσκεται 47ο στο Report. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε διάστημα 

ενός έτους, κατόρθωσε να βελτιώσει την απόδοσή του κατά 25 θέσεις, ακριβώς λόγω 

της ιδιαίτερης προσοχής που δίνεται για αντιμετώπιση του ζητήματος.6 

Στην Κίνα, κατά την απόπειρα εξισορρόπησης των ρόλων «μητέρα – 

εργαζόμενη», επιλέγεται εργασία με χαμηλότερες αμοιβές και λιγότερες ευκαιρίες 

επαγγελματικής εξέλιξης.7 Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική, καθώς η χώρα 

κατατάσσεται 62η, με μόλις το 24% του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου να απαρτίζεται 

από γυναίκες.8 

Αξιοσημείωτη είναι και η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στην Ινδία και 

το Πακιστάν. Παρότι αποτελούσαν κοινό Βασίλειο έως το 1947, σήμερα 

παρουσιάζουν απόκλιση 35 θέσεων στο «Gender Inequality Index». Έτσι, οι δύο 

χώρες αναδεικνύονται ως μοναδική παγκοσμίως περίπτωση, όπου, μέσα σε τόσο 

σύντομο χρονικό διάστημα, η κοινή αφετηρία οδηγεί σε έντονες διαφοροποιήσεις σε 

πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Ινδία βρίσκεται στη θέση 108, ενώ 

το Πακιστάν έρχεται προτελευταίο. 

Παρά το γεγονός ότι τα ασιατικά κράτη έχουν επικυρώσει τις σχετικές 

διεθνείς συμβάσεις για την ισότητα των φύλων, τόσο σε συνταγματικό πλαίσιο όσο 

και στο εργατικό τους δίκαιο , παρατηρείται αναποτελεσματική εφαρμογή τους στην 

εργασία και τη συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι.9 Το μισθολογικό χάσμα θα 

συνεχίσει να κυμαίνεται στο 41% μέχρι το 2030.10  Από την άλλη, όσον αφορά στην 

πολιτική, η θεσμοθέτηση ποσοστώσεων φαίνεται να μην αποφέρει αποτελέσματα11, 

γεγονός που παρατηρείται έντονα και στα κράτη της Αφρικής και της Μέσης 

Ανατολής. 

Ιχνηλατώντας, σε δεύτερο χρόνο, το έδαφος του έμφυλου χάσματος στην 

Αφρικανική ήπειρο, η έρευνα πρέπει να ιδωθεί υπό το γεωγραφικό πρίσμα, το 

διαχωρισμό, δηλαδή, μεταξύ Βόρειας και Υποσαχάριας12 Αφρικής.  
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Στη Βόρεια Αφρική, όπως και τη Μέση Ανατολή, η ισότητα των φύλων 

πλήττεται από την εφαρμογή του ισλαμικού νόμου, που ορίζει ότι οι γυναίκες έχουν 

την δυνατότητα να εργάζονται μόνο σε λιγότερο παραγωγικές εργασίες13, όταν η 

ανάγκη γίνεται επιτακτική και εφόσον δεν θίγονται οι οικογενειακές τους 

υποχρεώσεις. Οι χώρες αυτές βρίσκονται κάτω από τη θέση 130 του index, 

υποδεικνύοντας έτσι μια σαφή ανεπάρκεια της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των 

Μορφών Διάκρισης εναντίον των Γυναικών (CEDAW), την οποία έχουν κατά 

πλειοψηφία επικυρώσει. Παράδειγμα του φαινομένου αυτού είναι η περίπτωση της 

Σαουδικής Αραβίας, όπου το δικαίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» των 

γυναικών κατοχυρώθηκε μόλις το 201514.       

Στον αντίποδα, οι γυναίκες της Υποσαχάριας Αφρικής εργάζονται κατά μέσο 

όρο 50% περισσότερες ώρες συγκριτικά με τους άντρες, ιδίως στην αγροτική 

οικονομία και τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά την πολιτική εξουσία, οι γυναίκες 

κατέχουν το 1/3 των θέσεων στο Κοινοβούλιο σε 11 χώρες, ξεπερνώντας ακόμα και 

την Ευρώπη15. Στην Κεντρική Αφρική η πλειοψηφία των γυναικών συμμετέχει 

ενεργά στο εργατικό δυναμικό, λαμβάνοντας και θέσεις πολιτικής εξουσίας. 

Ορόσημο αποτελεί η Ρουάντα, η οποία βρίσκεται στην 4η θέση του Global Gender 

Gap Report, καθώς οι γυναίκες κατέχουν το 64% της πολιτικής εξουσίας16. Η ως άνω 

επιτυχία αποδίδεται στο γεγονός ότι το κράτος αυτό δεν έχει επικυρώσει μόνο την 

CEDAW αλλά και το συνοδευτικό Optional Protocol, το οποίο, όμως, δεν έχει 

επικυρωθεί από 28 αφρικανικά κράτη, εξηγώντας συνεπώς τα χαμηλά ποσοστά τους. 

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι το χάσμα δεν έχει αποδομηθεί στην Υποσαχάρια Αφρική. 

Σημείο αναφοράς συνιστά η περίπτωση της Αγκόλα, η οποία βρίσκεται στη θέση 123. 

Σε επόμενο στάδιο, η Βόρεια Ευρώπη κατέχει υψηλές θέσεις σύμφωνα με το 

Ρeport του World Economic Forum. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο αυστηρά 

οριοθετημένο, αν και η πλειοψηφία υιοθετεί την πολιτική των ποσοστώσεων. Η 

κεντρική ιδέα στα ποσοτικά συστήματα είναι να προωθήσουν τις γυναίκες σε 

πολιτικές θέσεις με σταδιακή επέκταση στον δημόσιο τομέα17. Η συμμετοχή, παρόλα 

αυτά, παραμένει χαμηλή. 

Το Gender Gap μειώνεται στους εργαζομένους έως 35 ετών. Εν αντιθέσει, η 

μητρότητα είναι ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας για την επίτευξη της ισότητας, 

καθώς, ακόμη και στις πρωταθλήτριες σκανδιναβικές χώρες, η έμφυλη μισθολογική 
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διαφορά είναι εμφανής.18 Παρατηρείται, επιπροσθέτως, στερεοτυπική στελέχωση των 

θέσεων εργασίας.  

Η Ισλανδία καταλαμβάνει την πρώτη θέση κλείνοντας το 89% του Gender 

Gap, όντας η πρώτη χώρα στον κόσμο που ψήφισε νομική ρύθμιση για την εφαρμογή 

ίδιων μισθών σε άνδρες και γυναίκες.19 Από 1/1/2018, κάθε εταιρεία οφείλει να 

παρέχει  πιστοποιητικά ίσων μισθών μεταξύ των φύλων, ειδάλλως της επιβάλλεται 

πρόστιμο.20 

Οι υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες κατέχουν τα πρωτεία για την επίλυση του 

Gender Gap σύμφωνα με World Economic Forum21. Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν 

τα αποκαλούμενα “Action Plans” (π.χ. Norwegian Gender Equality Act).22 Η Δανία, 

ωστόσο,  αποτελεί εξαίρεση παραμένοντας 14η.  

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στις πρώην κομμουνιστικές χώρες. Η 

πλειοψηφία των κρατών αυτών καταλαμβάνει υψηλές θέσεις στην παγκόσμια 

κατάταξη, παρά το χαμηλό ΑΕΠ, όπως η Σλοβενία (7).23 

Η ΕΕ παρέχει Οδηγίες για θέματα έμφυλης ισότητας, με κυρώσεις σε μη 

συμμορφούμενα κράτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η Ιταλία24 και η 

Ελλάδα, οι οποίες αρκούνται σε μια μιμητική συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό 

νομοθετικό πλαίσιο.25 

Περνώντας στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, οι ΗΠΑ κατατάσσονται 

στην 49η θέση του WEF κλείνοντας το 78% του Gender Gap. Παρόλο που 

παρατηρείται πολυεπίπεδη νομική κατοχύρωση ως προς τα δικαιώματα των γυναικών 

στον πολιτικό και εργασιακό τομέα, γίνονται αντιληπτές μεγάλες διαφορές στις 

επιμέρους Πολιτείες. Οι ΗΠΑ, ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών, δεσμεύονται από τον 

Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ (Άρθρο 1)26, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, 
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Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα(άρθρο 2,3,7)27 και την Σύμβαση για την 

Εξάλειψη των Διακρίσεων Κατά των Γυναικών28. Ο μέσος όρος αμοιβής μιας 

γυναίκας είναι 0,79$ ανά δολάριο που κερδίζει ένας άνδρας.29 Η Πολιτεία της Νέας 

Υόρκης έχει την καλύτερη απόδοση, λόγω της προστατευτικής της νομοθεσίας30. 

Αντιθέτως, η Λουϊζιάνα31 βρίσκεται στην τελευταία θέση, καθώς η προστασία που 

παρέχει περιορίζεται μόνο στον δημόσιο τομέα.32 

Ο Καναδάς καταλαμβάνει την 16η θέση στο Report του WEF. Διαπιστώνεται 

ευρύτερη γυναικεία συμμετοχή στην αγορά εργασίας, λόγω των ευνοϊκότερων όρων 

συγκριτικά με τις ΗΠΑ.33 Ωστόσο, παρά την ύπαρξη νομικού πλαισίου για την 

ισότητα ανδρών και γυναικών (Canadian Charter of Rights and Freedom, Canadian 

Ηuman Rights Act, Female Employees Equal Pays Act, CEDAW)34, οι γυναίκες δεν 

απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται. 

Από τις χώρες της Ωκεανίας, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Νέα Ζηλανδία, 

που κατατάσσεται 9η παγκοσμίως. Η χώρα έχει υψηλή γυναικεία πολιτική 

εκπροσώπηση με νομοθετικές πρωτοβουλίες. Οι Φιλιππίνες καταλαμβάνουν την 10η 

θέση στην  έρευνα και έχουν κατoρθώσει να μειώσουν το Gender Gap κατά 79%.35 Η 

Αυστραλία, παρόλο που έχει προβεί στο μεγαλύτερο νομοθετικό έργο, πέφτει στην 

35η θέση.36 Στην παγίωση του χάσματος συνέτεινε η νομολογιακή θέση υπέρ των 

εργαζομένων ανδρών. 
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Η Ρωσία, μια πανίσχυρη οικονομική και πολιτική δύναμη και μέλος του G8, 

έχει λάβει επίσης χαμηλή κατάταξη στο Report, δίνοντας αρνητική απάντηση στο αν 

η οικονομική δυσπραγία είναι ο μόνος λόγος παραγκώνισης των γυναικών. Πιο 

συγκεκριμένα, κατέχει την 71η   θέση , γεγονός που οφείλεται αφενός στο αυταρχικό 

πολίτευμα που την χαρακτηρίζει, αφετέρου στο νομικό πλαίσιο που σχεδόν 

απουσιάζει, ενώ στο βαθμό που υπάρχει δεν εγγυάται την απαγόρευση των 

διακρίσεων με βάση το φύλο.37 Στη σύγχρονη Ρωσία οι γυναίκες λαμβάνουν κατά 

μέσο όρο 32,8% χαμηλότερες αποδοχές συγκριτικά με τους  άνδρες. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι οι γυναίκες  δεν αντιλαμβάνονται πλήρως ότι τα δικαιώματά τους 

παραβιάζονται, αλλά απλώς πιστεύουν πως οι ήδη διαμορφωμένες σχέσεις θα έπρεπε 

να είναι διαφορετικές.38 Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο έντονη την ύπαρξη του 

φαινομένου, συνιστώντας ακόμη μια τροχοπέδη για την γεφύρωση του χάσματος. 

Παρόμοια εμφανίζεται η κατάσταση του Gender Gap και στην Λατινική 

Αμερική, παρόλο που αποτελείται από χώρες με χαμηλότερο οικονομικό και πολιτικό 

υπόβαθρο. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF), στις χώρες της 

Λατινικής Αμερικής  για τις γυναίκες το εισόδημα είναι 25,6% λιγότερο σε σχέση με 

εκείνο των ανδρών, παρόλο που διαθέτουν τα ίδια εργασιακά προσόντα. Η κατάταξη 

των χωρών αυτών στην παγκόσμια κατάταξη ποικίλει από την 6η  θέση, όπου 

βρίσκεται η Νικαράγουα, έως και την 110η, όπου έρχεται τελευταία η Γουατεμάλα. 

Σε διεθνές επίπεδο, χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των χωρών της Λατινικής 

Αμερικής είναι ότι έχουν επικυρώσει την Σύμβαση για την Εξάλειψη των Διακρίσεων 

Εναντίον των Γυναικών, δυο Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, σύμφωνα με τα δεδομένα 

του International Labor Organization39, ενώ, ως μέλη των Ηνωμένων Εθνών, 

δεσμεύονται από τον Χάρτη του ΟΗΕ40, καθώς και από το Διεθνές Σύμφωνο για τα 

Πολιτικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα.41  

Όσον αφορά τη Νικαράγουα, διαπιστώνεται ότι η υψηλή της θέση οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι γυναίκες συγκρίνονται με τους άνδρες και όχι με τις υπόλοιπες 

γυναίκες.42 Σε συνταγματικό επίπεδο κατοχυρώνονται τόσο τα πολιτικά δικαιώματα 

του «εκλέγειν» και  «εκλέγεσθαι», όσο και η αρχή της ισότητας.43 Σημαντική 

πρωτοβουλία έχουν αναλάβει τα πολιτικά κόμματα, εισάγοντας ποσοστώσεις για την 
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καταπολέμηση του φαινομένου, χωρίς, όμως, αυτές να έχουν νομοθετηθεί. 44Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η Νικαράγουα καταλαμβάνει την 54η θέση για την οικονομική 

συμμετοχή των γυναικών  και τη 2η για την συμμετοχή στα πολιτικά. Ουσιαστικά, 

κρίσιμος παράγοντας για την κατάταξή της διαφαίνεται να είναι η συμμετοχή στην 

πολιτική, αφού τα μισθολογικά δικαιώματα που προβλέπονται νομοθετικά διαφέρουν 

από τα de facto. Τέλος, η Γουατεμάλα, ευρισκόμενη τελευταία στην κατάταξη, δεν 

δείχνει να παρουσιάζει κάποια πρόοδο, αν και το νομικό της πλαίσιο αναγνωρίζει την 

αρχή της ισότητας.45 

Το Gender Gap είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, για την κατανόηση 

του οποίου  απαιτείται διεπιστημονικό κριτήριο προσέγγισης, προκειμένου να 

σκιαγραφηθεί το σύνολο των αιτιών που συνθέτουν το μωσαϊκό των έμφυλων 

διαφορών.    

Υπεισέρχονται στερεότυπα στην επιλογή επαγγέλματος, γεγονός που 

παραγκωνίζει τη γυναικεία παρουσία από ηγετικές θέσεις ή πόστα που υπέχουν 

μεγάλη ευθύνη. Βάσει κοινωνικών προτύπων, οι γυναίκες αναλαμβάνουν άμισθες 

οικιακές εργασίες, κάτι που δεν αναμένεται από τους άνδρες. Η μητρότητα αποτελεί 

καταλυτικό παράγοντα για την ενίσχυση του χάσματος, καθώς σημειώνεται πτώση 

των γυναικείων απολαβών αντίθετα με εκείνες των ανδρών. Οι διακρίσεις συχνά 

διαιωνίζονται και από τους ίδιους τους εργοδότες. 46 

Σε χώρες που μαστίζονται από την οικονομική κρίση το χάσμα  επεκτείνεται 

σημαντικά. Χαρακτηριστικό  παράδειγμα αποτελεί η Ελλάδα, όπου έχει παρατηρηθεί 

διόγκωση του φαινομένου μετά το 2012.47 

Το Gender Gap διογκώνεται και εξαιτίας δογματικών αντιλήψεων. Λόγου 

χάρη, στην περίπτωση της Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής, οι επιταγές του 

Ισλάμ είναι ιδιαίτερα έντονες και προσδιορίζουν τον ρόλο των γυναικών.48 

Παράδειγμα, ακόμα, συνιστούν χώρες της Λατινικής Αμερικής49 που ως πρώην 

ισπανικές αποικιοκρατίες έχουν δεχθεί επίσης επιδράσεις από την ρωμαιοκαθολική 

εκκλησία.50 

Εξαιτίας του πολυδιάστατου και πλουραλιστικού χαρακτήρα του φαινομένου, 

γίνεται αντιληπτό πως το έμφυλο χάσμα χρήζει συνδυαστικής αντιμετώπισης στο 
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ζήτημα των λύσεων. Εφόσον ακόμα και σε προηγμένες κοινωνίες παραμένει ένα 

ακανθώδες θέμα, καθίσταται εμφανές πως καμία μεμονωμένη λύση δεν εγγυάται a 

priori την αποτελεσματικότητά της. 

Ο πυρήνας του προβλήματος έγκειται στα κοινωνικά δρώμενα που απηχούν 

τις κοινωνικές αντιλήψεις .Επομένως, είναι αναγκαία η εκ βάθρων μεταβολή τους και 

απεμπόληση τους, ώστε να προωθηθεί η ισότητα και η γεφύρωση του χάσματος. 

Καθοριστικός παράγοντας μπορεί να αποβεί η εκπαίδευση που συμβάλλει στην 

αλλαγή των στερεοτύπων. 

Αμελητέα δεν μπορεί να θεωρηθεί και η συμβολή της νομοθεσίας -της οποίας 

κύρια απαίτηση είναι η ευρεία πολιτική συναίνεση- που, λειτουργώντας  ως 

κανονιστικό πλαίσιο δράσης με δυναμικό χαρακτήρα, οφείλει να προσαρμόζεται στην 

κοινωνική πραγματικότητα και να μετουσιώνει τις κοινωνικές ανάγκες σε 

θεσμοθετημένους κανόνες. Χρήσιμο εργαλείο αποτελεί το ειδικό νομικό πλαίσιο 

σχετικά με τον τομέα της διαφάνειας και την προστασία της μητρότητας.51 Τακτική 

πολιτική που ακολουθείται είναι και η εισαγωγή ποσοστώσεων, πρακτική που θέτει 

την επιστημονική κοινότητα ενώπιον ενός ηθικού διλήμματος για το εάν μπορεί να 

θεωρηθεί το 50% του πληθυσμού μειονότητα, υπέρ της οποίας θεσμοθετούνται 

θετικές διακρίσεις.     

Στη σημερινή εποχή, όπου οι κοινωνίες βρίσκονται σε μία διαδικασία 

συνεχούς αναδιάρθρωσης, είναι επιτακτική ανάγκη η αναδόμησή τους με οδηγό τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και την ανοχή στη διαφορετικότητα. Όπως ανέφερε ο Ban Ki-

Moon, πρώην Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, «η επιτυχία 

στην ισότητα των φύλων απαιτεί την ενασχόληση των γυναικών και των ανδρών, των 

κοριτσιών και των αγοριών. Είναι ευθύνη όλων». Το ερώτημα, επομένως, που 

οφείλουμε να θέσουμε στους εαυτούς μας είναι: είμαστε έτοιμοι να επωμισθούμε την 

ευθύνη για έναν πραγματικά ίσο κόσμο; 
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