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Δείκτης Ισότητας EIGE 2020
Κάθε άλλο παρά πρόοδος στην ισότητα των φύλων στην Κύπρο

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) εκφράζει την
ανησυχία του σχετικά με τα αποτελέσματα του Δείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)[1].
Ο Δείκτης για το 2020 καταδεικνύει τους εξαιρετικά αργούς ρυθμούς βελτίωσης
με τους οποίους κινείται η ισότητα των φύλων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι
υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν άλλα 60 χρόνια για να φτάσουμε στην ισοτιμία
των φύλων.
Η Κύπρος παραμένει ανάμεσα στις χώρες με τον χαμηλότερο Δείκτη Ισότητας,
συγκεκριμένα στην 21η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αν και υπήρξε μια μικρή βελτίωση (+0,6%) σε σχέση με τα στοιχεία του 2017, η
Κύπρος έχει πέσει κατά μια θέση στην κατάταξη των χωρών, αφού το 2019
κατατασσόταν στην 20η θέση. Ο τομέας της εξουσίας παρουσιάζει τη χαμηλότερη

βαθμολογία, επειδή η Κύπρος ανήκει στις χώρες με τα πιο ανδροκρατούμενα
κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη.
Τονίζουμε ότι η χαμηλή κατάταξη στον δείκτη ισότητας αντικατοπτρίζει την
αποτυχία ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού και συγκεκριμένου οράματος, για
την προώθηση της ισότητας των φύλων. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την
ισότητα των φύλων που εκπονήθηκε από το κράτος για τα έτη 2019-2023, δεν
περιλαμβάνει συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες παρακολούθησης, σχετικά με
την αποτελεσματικότητα και την επίδραση των δράσεων που προνοούνται.
Επιπρόσθετα, πολλές από τις προβλεπόμενες δράσεις είτε δεν προνοούν
προϋπολογισμό είτε προνοούν έναν πενιχρό προϋπολογισμό.
Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου καλεί την κυβέρνηση να
θέσει έναν στρατηγικό σχεδιασμό με θετικές δράσεις για την ισότητα των φύλων,
ο οποίος να περιλαμβάνει συγκεκριμένους και μετρήσιμους μακροπρόθεσμους
και

βραχυπρόθεσμους

στόχους

καθώς

επίσης

και

τον

απαραίτητο

προϋπολογισμό για την υλοποίηση των δράσεων.

[1] O Δείκτης Ισότητας του EIGE είναι ένα εργαλείο μέτρησης της προόδου στην
ισότητα των φύλων με βαθμολογική κλίμακα που κυμαίνεται από το 1 έως το 100. Ο
Δείκτης επικαιροποιείται κάθε χρόνο και περιλαμβάνει στοιχεία για όλες τις χώρες της
ΕΕ που αφορούν έξι πεδία: την εκπροσώπηση στα κέντρα λήψης αποφάσεων, την
εργασία, την οικονομική κατάσταση, την εκπαίδευση, τον χρόνο, και την υγεία.
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