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Εκστρατεία «Ισότητα των Φύλων: Μέχρι το 100»

Διεκδικούμε την  εκπροσώπηση  του 100% του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου
μας  στα  κέντρα  λήψης  αποφάσεων  και  απαιτούμε  να  τεθεί  ως  πολιτική
προτεραιότητα η ισότητα των φύλων.

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS), με την εκστρατεία «Μέχρι το
100», μας  καλεί να  σκεφτούμε το  θέμα της  ισότητας  των  φύλων  και τα δικαιώματα των
γυναικών, υπό το πρίσμα της αναζήτησης λύσεων για τα τεράστια πολιτικά, οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα που έφεραν οι συνέπειες της πανδημίας.

Διεκδικώντας την  εκπροσώπηση του 100% του ανθρώπινου δυναμικού στα κέντρα λήψης
αποφάσεων, καλούμαστε να αναλογιστούμε πώς θα ήταν η δημοκρατία αν επιλέγαμε ηγέτες
και  ηγέτιδες  για  να  στελεχώσουν  τους  σημαντικότερους  τομείς  της  ζωής  μας,  χωρίς  να
αποκλείουμε το 50% του πληθυσμού με βάση το φύλο του.

Σήμερα, στη βουλή, στο υπουργικό συμβούλιο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην Ευρωβουλή,
οι  άντρες  αποτελούν  από  85%  έως  100%.  Αυτό  σημαίνει  ότι  η  εκπαίδευση,  η
εμπειρογνωμοσύνη,  η εξειδίκευση,  οι δεξιότητες  αλλά  και οι εμπειρίες  των  γυναικών  δεν
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σημαντική  έλλειψη  για  το  κράτος  και  την  κοινωνία  αλλά  και  ένα  σοβαρό  έλλειμα
δημοκρατίας.

Σε περιόδους μεγάλων κρίσεων, όπως αυτή που διανύουμε, το ζητούμενο της ισότητας των
φύλων  μπαίνει  στο  περιθώριο  ως  δευτερεύον  και  η  συζήτησή  του αντιμετωπίζεται  σαν
πολυτέλεια,  που  μπορεί  να  τεθεί  μόνο  όταν  περάσουν  οι  «πραγματικά  σοβαρές»
προκλήσεις.

Στην  πραγματικότητα,  έχει  αποδειχθεί  ότι  τα  κράτη  που  επενδύουν  στην  ισότητα  και
ενισχύουν την αναλογική εκπροσώπηση των πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς, έχουν καλύτερα
αποτελέσματα  στη  διαχείριση  κρίσεων.  Επομένως,  η  ισότιμη  συμμετοχή  αποτελεί
προϋπόθεση για την επιτυχή επίλυση προβλημάτων και δεν είναι ένας διάλογος που πρέπει
να γίνεται μόνο σε ευνοϊκές συνθήκες.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε περιόδους κρίσης το κόστος το πληρώνουν
δυσανάλογα οι γυναίκες και ιδιαίτερα οι γυναίκες που βρίσκονται σε καθεστώς πολλαπλής
ευαλωτότητας  (μονογονιοί,  μετανάστριες,  χαμηλά αμειβόμενες,  θύματα βίας  κ.α.).  Μελέτη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για  τις  συνέπειες  της  πανδημίας  δείχνει ξεκάθαρα  ότι οι
γυναίκες πλήρωσαν ένα υπέρμετρο κόστος σε αυτή η δοκιμασία.

Στην Κύπρο, οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών έχουν διπλασιαστεί
μέσα  στο  2020,  με τις  κλήσεις  για βοήθεια να  φτάνουν  τις  2127  (στοιχεία  ΣΠΑΒΟ).  Οι
οικονομικές  συνέπειες  της  πανδημίας  έπληξαν  επίσης  περισσότερο  τις  γυναίκες,  πολλές
από  τις  οποίες  εργάζονται  σε  επισφαλείς  συνθήκες  και  σε  κλάδους  που έχουν  πληγεί
ιδιαίτερα.  Οι  γυναίκες  επίσης  επωμίστηκαν  το  μεγαλύτερο  βάρος  της  οικιακής  και
οικογενειακής φροντίδας, που αυξήθηκε με την παραμονή στο σπίτι.

Η ισότητα  των  φύλων  σε  όλα  τα  επίπεδα  είναι  μέρος  της  λύσης  και χωρίς  αυτήν  είναι
αδύνατο  να  ανταποκριθούμε  θετικά  στις  σύγχρονες  προκλήσεις,  γιατί  στην  ουσία  θα
ανακυκλώνουμε το ίδιο μοντέλο εξουσίας το οποίο απέτυχε. Τα δικαιώματα των  γυναικών,
ως ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελούν πολιτικό θέμα ύψιστης προτεραιότητας.

Το MIGS, μέσα από την  εκστρατεία «Ισότητα των Φύλων: Μέχρι  το 100» ανοίγει τον
δημόσιο διάλογο, απαιτώντας, ως πολιτική προτεραιότητα, την ισότητα και την προάσπιση
των δικαιωμάτων των γυναικών.
_____________________________________________________________
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