Ισότητα των φύλων: Μέχρι το 100
Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Φύλο και εργασία»
Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021
18:00 - 19:30

Ο εργασιακός χώρος παραμένει ένα πεδίο έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων. Οι
ευκαιρίες ανέλιξης είναι άνισα κατανεμημένες ανάμεσα στα δύο φύλα, οι άντρες
λαμβάνουν υψηλότερους μισθούς, αφού το μισθολογικό χάσμα βρίσκεται στο 10,4% και
τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης είναι μια καθημερινότητα για δύο στις δέκα
εργαζόμενες στην Κύπρο.
Οι γυναίκες έχουν στατιστικά περισσότερα προσόντα, ξεπερνώντας τους άντρες σε
μορφωτικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, το 44% των γυναικών ηλικίας 30 με
34 ετών είχε ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας ή υψηλότερης εκπαίδευσης σε σύγκριση
με το 34% των αντρών. Ωστόσο, στην επαγγελματική τους πορεία, οι γυναίκες έχουν
λιγότερες ευκαιρίες.
Οι ανώτατες θέσεις εξακολουθούν να ανήκουν αριθμητικά και σχεδόν μονοπωλιακά στο
αντρικό φύλο. Αυτό υπήρξε ανέκαθεν το κυρίαρχο εργασιακό μοντέλο και εν πολλοίς
θεωρείται αυτονόητο και ακολουθείται τυφλά χωρίς να αμφισβητείται.
Σε συνθήκες κρίσης, όπως είναι η πανδημία αλλά και η γενικότερη οικονομική κρίση των
τελευταίων ετών, αναδεικνύονται και εντείνονται και άλλες πτυχές της εργασιακής
ανισότητας: το ωρομίσθιο, η μερική απασχόληση, το ελαστικό ωράριο, η δουλειά από το
σπίτι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και άλλες μορφές ανασφάλιστης, αδήλωτης και
χαμηλόμισθης εργασίας, έχουν δυσανάλογα θηλυκή ταυτότητα.

Η ανισότητα αλλά και οι συνθήκες που καθιστούν τις γυναίκες ευάλωτες στην
εκμετάλλευση, αυξάνεται σημαντικά για τις μετανάστριες. Στην Κύπρο, οι οικιακές
εργαζόμενες δουλεύουν 40% περισσότερο από το ωράριο που ορίζεται στο εργασιακό τους
συμβόλαιο και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να υποστούν κάθε μορφής βία.
Στα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών δεν χωράνε εκπτώσεις, αποτελούν πολιτική
προτεραιότητα: Ισότητα των φύλων μέχρι το 100.
Παρεμβάσεις από:




Έλενα Κοντουρά, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Δρ. Άννα Πηλαβάκη, Εμπειρογνώμονας σε Θέματα Φύλου, Πρόεδρος του
Ιδρύματος Προώθησης Ισότητας ΥΠΑΤΙΑ
Ester Beatty, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Φιλιππίνων Οργανισμών στην Κύπρο
Κοινωνιολόγος

Συντονίστρια: Μικαέλα Λοίζου, Δημοσιογράφος
Θα ακολουθήσει διάλογος με το κοινό.
Θα υπάρξει ταυτόχρονη μετάφραση Ελληνικά/Αγγλικά
Για να συμμετέχετε στη συζήτηση κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/j/89591879257
Meeting ID: 89591879257
Η συζήτηση θα μεταδίδεται ταυτόχρονα στη σελίδα μας στο Facebook με live streaming
@medinstgenderstudies

