
Ανακοινωθέντα

Πρώτο φεστιβάλ για την Ισότητα των Φύλων
“Femme Fest Cyprus”
Γιατί ακόμα και σήμερα υπάρχει ο διαχωρισμός ανάμεσα στα φύλα;

Γιατί οι γυναίκες συνεχίζουν να αμείβονται χαμηλότερα; Γιατί μια γυναίκα δεν μπορεί να γίνει
μηχανικός, ειδικός ηλεκτρονικών υπολογιστών ή αστροναύτης;

Γιατί οι γυναίκες είναι εκείνες που κατά συντριπτική πλειοψηφία (81%) αναλαμβάνουν τη
φροντίδα των παιδιών και του νοικοκυριού;

Γιατί η συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια σφαίρα περιορίζεται στο 23%; Και γιατί από
όλα όσα προβάλλονται, ακούγονται ή γράφονται στα ΜΜΕ, μόνο το 25% αναφέρεται σε
γυναίκες;

Γιατί οι γυναίκες είναι τα συχνότερα θύματα έμφυλης βίας; Γιατί δεν καταγγέλλουν; Γιατί,
ακόμα και αν καταγγείλουν συχνά τυγχάνουν αρνητικής αντιμετώπισης από τους αρμόδιους
θεσμούς, τις δομές, την κοινωνία;

Γιατί σε μία συζήτηση η προσοχή εστιάζεται στους άντρες, ενώ οι γυναίκες αγωνίζονται για
να ακουστούν; Γιατί μια γυναίκα κρίνεται από το μήκος της φούστας και το βάθος του
ντεκολτέ της, τον τρόπο με τον οποίο χαμογελά ή δεν χαμογελά; Γιατί μια γυναίκα κρίνεται
από τις επιδόσεις της ως νοικοκυρά ή ως μητέρα;

Παρά τα όποια βήματα προόδου, η ισότητα των φύλων συνεχίζει να αποτελεί ζητούμενο.  Η
Κύπρος καταλαμβάνει μόλις 57% στον δείκτη ισότητας των φύλων, ποσοστό το οποίο
αντιστοιχεί στην 21η θέση σε σύνολο 28 κρατών με μελών της ΕΕ.  Αναφέρεται μάλιστα
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συχνά πως με τα σημερινά δεδομένα η έμφυλη ισότητα θα επέλθει μετά το 2080.

Αντιλαμβανόμενες την ανάγκη προώθησης της συζήτησης των έμφυλων ζητημάτων στα
πλατιά στρώματα της κοινωνίας, της κατάρριψης των έμφυλων στερεοτύπων, της 
ενδυνάμωσης των γυναικών και της αύξησης της ορατότητας τους, διοργανώνουμε το
Femme Fest Cyprus, το πρώτο Φεστιβάλ Προώθησης της Έμφυλης Ισότητας στην Κύπρο.

Το Femme Fest Cyprus, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαΐου, στο κάτω
διάζωμα της Πλατείας Ελευθερίας, αποτελεί συνδιοργάνωση του Γυναικείου Κινήματος
ΠΟΓΟ, του Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και του Δήμου Λευκωσίας και
στηρίζεται από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και τις Πρωτοβουλίες
Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Το φεστιβάλ στοχεύει να καταστεί σημείο προβληματισμού και ανάπτυξης ιδεών αναφορικά
με την ισότητα των φύλων. Το Femme Fest θα φιλοξενήσει και θα προβάλει  το έργο
γυναικών σε διάφορους τομείς και θα παρουσιάσει φορείς, οργανώσεις και συλλογικότητες
που ασχολούνται με τα έμφυλα ζητήματα. Θα περιλαμβάνει θεματικά κέντρα όπου οι
επισκέπτριες και οι επισκέπτες θα ενημερωθούν για πολλά ζητήματα από έμφυλη οπτική,
παράλληλες συζητήσεις και εργαστήρια, θεατρικές, χορευτικές και μουσικές παραστάσεις.
Ταυτόχρονα στο χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργήσει γωνιά δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών με στόχο τη διευκόλυνση των γονέων που θέλουν να παρακολουθήσουν τις
δράσεις του φεστιβάλ. Σημειώνεται ότι η είσοδος στο φεστιβάλ και η συμμετοχή σε όλες του
τις δράσεις είναι δωρεάν.

Το Femme Fest Cyprus, το Πρώτο Φεστιβάλ Προώθησης της Ισότητας των Φύλων, έρχεται
για να καθιερωθεί ως μία δράση από τις γυναίκες για όλη την κοινωνία. Για να προκαλέσει
τη συζήτηση και τον προβληματισμό, για να ταράξει τα νερά, για να αποτελέσει χώρο
αποδοχής στη διαφορετικότητα και σεβασμού στα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Για να
πάμε όλες και όλοι μαζί ένα βήμα πιο κοντά σε μια κοινωνία πιο συνεκτική, μια κοινωνία πιο
δίκαιη.

(ΝΓ/ΣΧ)
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