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Εισαγωγή 

Από την ίδρυσή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει σταδιακά στραφεί προς την 

κατεύθυνση της ανοικοδόμησης μιας κοινωνικής Ευρώπης. Ένας από του βασικούς της 

στόχους είναι η εξάλειψη των διακρίσεων εναντίον των γυναικών και η προώθηση της 

ισότητας των φύλων στην Ευρώπη και παραπέρα. Ταυτόχρονα, η ΕΕ ενδυναμώνει διαρκώς 

τη δημοκρατία της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) έχει εξελιχθεί από μία γνωμοδοτική 

συνέλευση σε συν- νομοθέτη1 , οδηγώντας σε μία πιο δημοκρατική ΕΕ. Σήμερα, η ΕΕ 

αντιπροσωπεύει μια δημοκρατία που εξασφαλίζει τα ίδια κατοχυρωμένα δικαιώματα για τους  

άνδρες και τις γυναίκες. Ωστόσο, παρά την εξέλιξη αυτή, κατάφωρες ανισότητες μεταξύ των 

φύλων εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρώπη. Ενώ ο μισός πληθυσμός είναι θηλυκού 

γένους, οι γυναίκες υπο- αντιπροσωπεύονται  συστηματικά σε θέσεις στη λήψη αποφάσεων 

στα περισσότερα πεδία, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, του κατ’ εξοχήν 

δημοκρατικού θεσμού.  

Καθώς η ΕΕ αντιμετωπίζει νέες και παλιές προκλήσεις, είναι κρίσιμο να 

προβληματιστούμε για το ότι η ΕΕ χρειάζεται πραγματικά να ενισχύσει τη νομιμότητά της και 

να συμμορφωθεί με τα δημοκρατικά της θεμέλια. Η δημοκρατία της ισότητας, που 

εμφανίστηκε στο πρόγραμμα της ΕΕ στις αρχές της δεκαετίας του ’902, είναι το απαραίτητο 

επόμενο βήμα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενίσχυσης της δημοκρατίας και υιοθέτησης μιας 

προσέγγισης που καθιστά την ισότητα των φύλων αποτελεσματική και βιώσιμη.  

Η ιδέα της δημοκρατίας της ισότητας, αντίθετα σε ό,τι πολλοί μπορεί να πιστεύουν, δεν 

αυτοπεριορίζεται στην αύξηση του αριθμού των γυναικών στην πολιτική, σε θέσεις λήψης 

αποφάσεων και στα δημοκρατικά σώματα. Η δημοκρατία της ισότητας συνεπάγεται το 

μετασχηματισμό της κατανόησής μας για τη δημοκρατία, την πολιτική κουλτούρα και 

τις (δημοκρατικές) δομές, και τον αληθινό ενστερνισμό της ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών ως θεμελιώδους αρχής επί της οποίας βασίζεται το δημοκρατικό σύστημα.  

Η δημοκρατία της ισότητας αποτελεί παράλληλα ιδέα και σκοπό που στοχεύει 

στην αναγνώριση της ίσης αξίας ανδρών και γυναικών, στην ίση αξιοπρέπειά τους και 

στην υποχρέωσή τους να μοιράζονται δικαιώματα και υποχρεώσεις, απαλλαγμένοι από 

προκαταλήψεις και στερεότυπα σχετικά με το φύλο. Αυτό αποτελεί μια ριζικά νέα προσέγγιση 

στις πολιτικές ισότητας των φύλων, όπου η διόρθωση των διακρίσεων του παρελθόντος 

συνεπικουρείται από το δημοκρατικό δικαίωμα στην ισότητα που ανάγεται σε νομική 

                                                             
1 EUR-Lex, Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ, Γλωσσάριο Σύνοψης, Ορισμός Δημοκρατικού Ελλείμματος, διαθέσιμος στο: 
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/democratic_deficit.html.  
2 Η δημοκρατία της ισότητας, η οποία γεννήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, εισήχθη στην agenda της EE στην 
πρώτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής των Γυναικών σε Θέσεις Εξουσίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον 
Νοέμβριο του 1992.  

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/democratic_deficit.html
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προϋπόθεση. Όπως είχε γράψει η Eliane Vogel Polsky3 για την έννοια της δημοκρατίας της 

ισότητας:  

«Η κατασκευή του δικαιώματος στην ισότητα, όπως έχει εξελιχθεί 

μέχρι τώρα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, καθώς [η εφαρμογή της] 

εξαρτάται από νομικά συστήματα που δημιουργήθηκαν χωρίς τις 

γυναίκες. Αν η ίση εκπροσώπηση αναγνωρίζεται ως αναγκαία 

προϋπόθεση της δημοκρατίας και όχι ως μακρινή της συνέπεια, τότε 

οι κανόνες του παιχνιδιού και οι κοινωνικές νόρμες θα πρέπει να 

αλλάξουν. Αυτό θα μπορούσε να μεταμορφώσει δραστικά την 

κοινωνία και να επιτρέψει την οικοδόμηση πραγματικών ίσων 

έμφυλων σχέσεων4.» 

Υπονοείται ότι η ανάγνωση της δημοκρατίας και της έμφυλης ισότητας θα πρέπει να 

γίνεται ταυτόχρονα. Η παρούσα σύνοψη πολιτικής στοχεύει στον αναστοχασμό της 

έννοιας της δημοκρατίας της ισότητας εντός του τρέχοντος πλαισίου της ΕΕ με 

έμφαση στις επερχόμενες Ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019. Όπως αναπτύχθηκε στη 

Διακήρυξη των Αθηνών το 1992, η οποία υιοθετήθηκε στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Γυναικών σε 

Θέσεις Εξουσίας το 1992, η δημοκρατία της ισότητας στηρίζεται σε πέντε βασικά 

επιχειρήματα (ισότητα, δημοκρατία, καλή χρήση ανθρώπινων πόρων, ανάγκες και 

ενδιαφέροντα των γυναικών και ποιότητα της διαδικασίας χάραξης πολιτικής) που 

υπενθυμίζονται και επικαιροποιούνται για να παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων των Δημοκρατών που υποστηρίζουν την έμφυλη ισότητα και των 

φεμινιστικών κινημάτων, που με το χρήσιμο οπλοστάσιό τους ενημερώνουν και πείθουν του 

πολίτες και τις πολίτισσες της ΕΕ να ψηφίσουν, και, μάλιστα, να ψηφίσουν γυναίκες που 

υπερασπίζονται την ισότητα. Η παρούσα σύνοψη πολιτικής είναι, συνεπώς, τμήμα των 

ευρύτερων προσπαθειών του Gender Five Plus να ενημερώσει τους πολίτες της ΕΕ και να 

επηρεάσει τα ενδιαφερόμενα μέρη για μεγαλύτερη ισορροπία (ως προς τη συμμετοχή) των 

φύλων στην ΕΕ.  

Η ανάλυση της παρούσας σύνοψης πολιτικής βασίστηκε σε έρευνα γραφείου, 

βιβλιογραφική επισκόπηση και περιλαμβάνει ποικίλες μορφές εμπειριών στη διαδικασία 

χάραξης ευρωπαϊκών πολιτικών. Διαιρείται σε τέσσερα μέρη και [περιλαμβάνει] κατάλογο 

συστάσεων. Το πρώτο μέρος επιχειρεί να απαντήσει στο γιατί η δημοκρατία της ισότητας 

είναι σημαντική για την ΕΕ. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στο γιατί η ΕΕ και η δημοκρατία της 

                                                             
3 Η Eliane Vogel Polsky, η οποία απεβίωσε το 2016, ήταν η πλέον καταρτισμένη και δημιουργική ειδήμων σε θέματα 
Δικαίου Ισότητας. Έφερε την υπόθεση της Gabrielle Defrenne ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΔΕΚ) το 1976. 
4 Vogel Polsky, Eliane, « Les impasses de l’égalité ou pourquoi les outils juridiques visant à l’égalité doivent être repensés 
en termes de parité » (Τα αδιέξοδα της ισότητας ή γιατί τα νομικά εργαλεία για την ισότητα πρέπει να επαναϊδωθούν υπό 
το πρίσμα της ισότητας), Parité Infos Hors-série, 1994  
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ισότητας είναι σημαντικές για τις γυναίκες. Το τρίτο μέρος αναλύει την ισορροπία των φύλων 

στη χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών (εστιάζοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Το τέταρτο 

μέρος εξετάζει τις πιθανές προκλήσεις και ευκαιρίες για την προώθηση της δημοκρατίας της 

ισότητας στο τρέχον ευρωπαϊκό πλαίσιο, και η καταληκτική ενότητα προσφέρει χώρο 

περίσκεψης της Ευρώπης που θέλουμε και χρειάζεται να ανοικοδομήσουμε. Τέλος, 

αντλούμενες από την ανάλυση της συνολικής έκτασης της σύνοψης πολιτικής, παρέχεται μια 

μη εξαντλητική λίστα συστάσεων.  

Μέρος 1 – Γιατί είναι σημαντική για την ΕΕ η δημοκρατία της ισότητας;  

Για την κατανόηση της αξίας της δημοκρατίας της ισότητας και της ισορροπίας των 

φύλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ΕΕ, το μέρος αυτό ερευνά τους κύριους λόγους 

υποστήριξης και ανάληψης δράσης για να κινηθεί η ΕΕ προς ένα δημοκρατικό σύστημα ίσης 

αντιπροσώπευσης.  

1. Υποστήριξη των αρχών της ΕΕ 

Η ΕΕ έχει υποστηρίξει την ισότητα των φύλων από τις απαρχές της το 1957 με τη 

Συνθήκη της Ρώμης. Αν και εκκινήθηκε περισσότερο από το φόβο για τον αθέμιτο 

ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών- μελών και όχι από την έμφυλη ισότητα, το άρθρο 119 

ζητούσε ίση αμοιβή για ίση εργασία, ωθώντας για χρόνια τη δράση για την ισότητα των 

φύλων στην αγορά εργασίας. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες εθνικές νομοθεσίες για 

την ισότητα στην εργασία ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες προέρχονται από 

ευρωπαϊκό επίπεδο5. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) με απόφασή του 

το 19766 αναγνώρισε ρητά την αρχή της ισότητας των φύλων στην οικονομική και 

κοινωνική της διάσταση ως μια «ιδρυτική αρχή» για τη σημερινή ΕΕ, η οποία άνοιξε το 

δρόμο για τη διάχυσή της [της αρχής της ισότητας] πέρα από τον εργασιακό χώρο7. Έκτοτε, 

η μεταχείριση της αρχής της ισότητας στην ΕΕ έχει εξελιχθεί από ένα περιορισμένο και 

κυρίως σχετιζόμενο με την εργασία θέμα (που συνεχίζει να αποτελεί μία από τις βασικές 

ανησυχίες της ΕΕ) σε ένα ευρύτερο ζήτημα δικαιοσύνης8 . Η Συνθήκη του Άμστερνταμ 

συμπεριέλαβε περισσότερες αναφορές έμφυλης ισότητας, και τελικά, η Συνθήκη της 

Λισαβώνας καθιέρωσε ευρύτερα την ισότητα των φύλων ως θεμελιώδη αρχή της ΕΕ στο 

άρθρο 2. Η Έμφυλη Ισότητα είναι επίσης μέρος του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

ΕΕ. Έτσι, η ισότητα των φύλων αποτελεί αρχή και αξία στην οποία εδράζεται η ΕΕ και 

διαμορφώνει τμήμα της πολιτικής της ταυτότητας.  

                                                             
5 Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών, Lobbying Kit for Parity Democracy  (Πακέτο Άσκησης Θεσμικής Πίεσης για μια Δημοκρατία 
Ισότητας - διαθέσιμο στα αγγλικά), 2008. 
6 Defrenne v. Société Anonyme Beige de Navigation Aérienne, 1976, C-43/75 [ECR 455]. 
7 Rubio-Marin, Ruth, “A New European Parity-Democracy Sex Equality model and why it won’t fly in the United States”, 
The American Journal of Comparative Law, 2012, Τόμος 60, Αρ. 1, σελ. 104. 
8 Όπ.π. σελ. 105. 
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Ταυτόχρονα, η υλοποίηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών συνιστά επίσημο 

στόχο της ΕΕ9. Αναδυόμενη [η ανάγκη υλοποίησης] από 

αυτόν το σκοπό, η ΕΕ έχει υιοθετήσει τη σχετική νομοθεσία, 

έχει ιδρύσει όργανα, έχει αναπτύξει εργαλεία και υποστηρίξει 

μέτρα για την προαγωγή της αρχής της ισότητας. Η δράση 

της ΕΕ έχει σχετιστεί με τη βελτίωση των δικαιωμάτων των 

γυναικών, όπως εξηγεί το δεύτερο μέρος.  

Υπό αυτή την έννοια, η δημοκρατία της ισότητας είναι σημαντική για να υποστηρίξει η 

ΕΕ τις αξίες, όπως επίσης, για να ευθυγραμμίζεται με την προαγωγή των δικαιωμάτων των 

γυναικών και τα διαθέσιμα εργαλεία για την εφαρμογή της. Όπως αναφέρει η Hubert, 

«Έχοντας διακηρύξει την έμφυλη ισότητα ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, η 

ΕΕ δεν έχει μόνο το νόμιμο δικαίωμα να παλέψει γι’ αυτήν, αλλά και την ηθική 

υποχρέωση»10. Ένας μετασχηματισμός προς ένα σύστημα δημοκρατίας της ισότητας που 

θα είχε ως αποτέλεσμα την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο είναι αναπόφευκτο να συμπορευτεί με τις ίδιες τις αξίες και τους επιδιωκόμενους 

στόχους της ΕΕ, και να ανοικοδομήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα από αυτήν την κοινή 

ταυτότητα και τις κοινές αρχές.  

2. Ενίσχυση της Δημοκρατίας της ΕΕ 

α. Αντιμετώπιση του Δημοκρατικού Ελλείμματος της ΕΕ 

 Ο ρόλος και οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν σταδιακά ενισχυθεί από 

τη Συνθήκη του Μάαστριχτ 11 . Μέσω αυτής της ενισχυτικής διαδικασίας, η ΕΕ έχει 

προσπαθήσει να απαντήσει στις κριτικές για την έλλειψη των ισχυρών δημοκρατικών του 

θεσμών και διαδικασιών χάραξης πολιτικής και έχει εξελιχθεί από μία γνωμοδοτική 

συνέλευση σε συν-νομοθέτη 12 , βελτιώνοντας με αργούς ρυθμούς τη δημοκρατική της 

νομιμοποίηση. Ωστόσο, το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ πηγάζει όχι μόνο από τις 

ανεπαρκείς δημοκρατικές της διαδικασίες, αλλά και από τη συστηματική άνιση 

εκπροσώπηση των γυναικών στη διαδικασία χάραξης πολιτικών. Πράγματι, αν 

περισσότερος από το μισό πληθυσμό υπο- εκπροσωπείται, η νομιμότητα και η 

λειτουργία του δημοκρατικού συστήματος τίθενται υπό αμφισβήτηση13. 

                                                             
9 Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών, όπ.π. 
10 Hubert, Agnes, “Building citizenship in a diverse Europe”, (Χτίζοντας την ιδιότητα του πολίτη σε μια ποικιλόμορφη 
Ευρώπη) ομιλία στην Ένωση Μελετών για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Καναδάς), εξαμηνιαίο συνέδριο, 9 Μαΐου 2018. 
11 EUR-Lex, όπ.π.  
12 Όπ.π., σελ. 1. 
13 Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών, όπ.π.  
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Η Διακήρυξη των Αθηνών επεσήμανε το δημοκρατικό έλλειμμα στην ΕΕ, που πήγαζε 

από τη «βαθιά ανισότητα σε όλες τις δημόσιες και πολιτικής φύσης αρχές που ελάμβαναν 

αποφάσεις»14 . Ακόμη και διαφορετικά όργανα της ΕΕ έχουν αναγνωρίσει ότι η χωρίς 

ισορροπία εκπροσώπηση των φύλων στην πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων 

υπονοεί την ύπαρξη δημοκρατικού ελλείμματος15. Σε συνέχεια της διατριβής της Rubio-

Marin, «το βήμα προς μια δημοκρατία ισότητας χρειάζεται να γίνει κατανοητό ως μία δομική 

προϋπόθεση της δημοκρατικής πολιτείας»16. Η ΕΕ χρειάζεται ένα μοντέλο δημοκρατίας 

βασισμένο στην ισότητα των φύλων που συμπληρώνει τη 

μετάβαση από μια φιλελεύθερη σε μια δημοκρατική 

πολιτεία (μία μετάβαση που ξεκίνησε όταν καθιερώθηκε το 

καθολικό δικαίωμα ψήφου), αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί 

γιατί η καθολική ψηφοφορία δεν έχει μεταφραστεί σε 

ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στην 

πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων και ουσιαστική 

έμφυλη ισότητα 17 . Βελτιώνοντας την ισορροπία των 

φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα έχει 

αντιμετωπιστεί μία σημαντική πτυχή του δημοκρατικού ελλείμματος της ΕΕ. Η ισότητα και η 

δημοκρατία πρέπει να συμπορεύονται.  

β. Ενίσχυση της διαφορετικότητας στις γυναίκες 

Ένα σύστημα δημοκρατίας της ισότητας που θα σήμαινε επίσης. την ομαλοποίηση της 

ισορροπίας των φύλων δεν αποτελεί μόνο ζήτημα για τα δικαιώματα των πολιτών και τη 

δικαιοσύνη, αλλά και για την εκπροσώπηση της ποικιλομορφίας της ΕΕ. Λόγω της ιδιαίτερης 

συλλογικής εμπειρίας των γυναικών, και της ποικίλης οικονομικής και κοινωνικής [τους] 

κατάστασης, γνωρίζουν τις ανάγκες τους και μπορούν, συνεπώς, να τις προωθήσουν 

καλύτερα18. Ωστόσο, όπως και για τους άνδρες, διαφορετικές ομάδες γυναικών έχουν 

διαφορετικές εμπειρίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

Η διαθεματικότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν, τα συμφέροντα των ομάδων των 

γυναικών που είναι περισσότερο περιθωριοποιημένες από ό,τι οι άνδρες που βρίσκονται 

στην ίδια κατάσταση, όπως οι έγχρωμες γυναίκες, οι γυναίκες θρησκευτικών μειονοτήτων, 

                                                             
14 Διακήρυξη των Αθηνών, «Ευρωπαϊκή Σύνοδος Γυναικών σε Θέσεις Εξουσίας», 1992.  
15 European Commission (EC), Employment and Social Affairs, Electoral systems in Europe: a gender-impact assessment 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εργασια και Κοινωνικές Υποθέσεις, Εκλογικά Συστήματα στην Ευρώπη: εκτίμηση των 
επιπτώσεων με βάση το φύλο), 1999, σελ. 51. 
16 Rubio-Marin, όπ.π.  
17 Όπ.π., σελ. 102. 
18 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπ.π.,1999. 
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γυναίκες λεσβίες και τρανς, μετανάστριες και γυναίκες με αναπηρίες  πρέπει να 

εκπροσωπούνται σύμφωνα νόμιμα19.  

Στη σφαίρα της πολιτικής, οι γυναίκες λειτουργούν με επαναστατική λογική 20 . Η 

δημοκρατία της ισότητας δε στοχεύει στη μεταχείριση των γυναικών ως μειονοτικής 

ομάδας εντός του κυρίαρχου πλαισίου21, αλλά στη 

δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού πλαισίου. 

Έχει ως στόχο τον ανασχηματισμό της δημοκρατίας 

μέσω της συμπερίληψης όλων των γυναικών στη 

διαφορετικότητά τους, και όχι μόνο μιας ομάδας 

επιλεγμένων γυναικών που έχουν καταφέρει να 

προσαρμοστούν στις κατασκευασμένες από άνδρες 

παραμέτρους της πολιτικής. Η μετακίνηση προς τη 

δημοκρατία της ισότητας στην ΕΕ σημαίνει 

μεγαλύτερη ποικιλομορφία, και συνεπώς, 

καλύτερη αντανάκλαση και εκπροσώπηση της πραγματικής Ευρώπης.  

γ. Αμφισβήτηση του λαϊκισμού  

Ένα άλλο επιχείρημα για την ανάγκη της δημοκρατίας της ισότητας στην ΕΕ συνδέεται 

με τον αυξημένο λαϊκισμό και την άνοδο της άκρας δεξιάς των οποίων έχουμε γίνει μάρτυρες 

για κάποια χρόνια. Η άνοδος του λαϊκισμού θεωρείται «απειλή για τη δημοκρατία»22. 

Έρευνες δείχνουν ότι πολλά κόμματα που υιοθετούν το λαϊκισμό υποστηρίζουν βαθιά 

ανελεύθερες πολιτικές που χρησιμοποιούν τη λαϊκή στήριξη για να υπονομεύσουν το κράτος 

δικαίου και να παραβιάσουν τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων23. Οι λόγοι 

για την αυξημένη παρουσία δυνάμεων του λαϊκισμού είναι περίπλοκοι και διαφέρουν από 

πλαίσιο σε πλαίσιο. Κάποιοι πολιτικοί αναλυτές συνδέουν την άνοδο του λαϊκισμού με την 

οικονομική κρίση του 200824 και τις αυξημένες ανισότητες, ενώ άλλοι με την κρίση των 

προηγμένων αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών25.  

Σε αυτό το κλίμα, η έμφυλη ισότητα και η δημοκρατία της ισότητας είναι 

σημαντικές για να διατηρήσουν ασφαλείς τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Καθώς η ΕΕ 

                                                             
19 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Conclusions of the 2017 Annual Colloquium on Fundamental Rights: Women’s rights in turbulent 
times (Συμπεράσματα από το Ετήσιο Συμπόσιο του 2017 για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα:Τα δικαιώματα των γυναικών σε 
ταραχώδεις περιόδους), 2017. 
20 Rubio-Marin, Ruth and Blanca Rodriguez Ruiz, “The gender of representation: On democracy, equality, and parity”, 
Icon-international Journal of Constitutional Law. 2008, N. 6, σελ. 287-316. 
21 Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικώνε, όπ.π. 
22 Eiermann, Martin; Yascha Mounk and Limor Gultchin, “European Populism: Trends, Threats and Future Prospects”, 
Tony Blair Institute for Global Change, 2017.  
23  Sandford, Alasdair, “Rise of populism in Europe, a “real threat to democracy””, Euronews, 2017. Από: 
http://www.euronews.com/2017/12/29/rise-of-populism-in-europe-a-real-threat-to-democracy-  
24 Balfour, Rosa, “The (Resistable) Rise of Populism in Europe and its Impact on European and International Cooperation”, 
Challenges ahead for the European Union, IEMed Mediterranean Yearbook 2017. 
25 Όπ.π, σελ. 56.  
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έχει να αντιμετωπίσει κύματα λαϊκισμού και άλλα [κύματα], (όπως τρομοκρατία και αυξημένες 

ανισότητες) που απειλούν την κεκτημένη ειρήνη και ευημερία, οι κοινές αξίες, όπως η 

δημοκρατία και η έμφυλη ισότητα είναι πιο απαραίτητες από ποτέ26. Για την αμφισβήτηση 

του λαϊκισμού, ένα σύστημα δημοκρατίας της ισότητας που ενισχύει τις κοινές αξίες και 

βελτιώνει το δημοκρατικό σύστημα και την εκπροσώπηση όλων των πολιτών της ΕΕ είναι 

απαραίτητο.  

3. Στρατηγικά κέρδη της δημοκρατίας της ισότητας 

Η δημοκρατία της ισότητας δεν αποτελεί μόνο τη σωστή πράξη, αλλά είναι εξίσου 

σημαντική για τα μάλλον «στρατηγικά» ωφέλη που παρέχει στην ΕΕ και στους πολίτες της, 

ιδιαίτερα στις γυναίκες, όπως και στα πολιτικά κόμματα.  

Καθώς οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το μισό του πληθυσμού, 

αντιπροσωπεύουν επίσης το ήμισυ του ταλέντου, της γνώσης, των δεξιοτήτων, της 

δημιουργικότητας, των ιδεών... και, συνεπώς, η άνιση παρουσία ανδρών και γυναικών 

στην πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων σημαίνει ότι η ΕΕ δεν αξιοποιεί αποτελεσματικά 

όλο το ταλέντο της.27. Η αντιμετώπιση παλαιών και νέων προκλήσεων απαιτεί καινοτόμες 

λύσεις: η συνεισφορά των γυναικών είναι απαραίτητη για την παροχή των καλύτερων 

λύσεων, και συνεπώς, η ανεπαρκής αξιοποίηση των ταλέντων των γυναικών συνιστά 

απώλεια για το σύνολο της κοινωνίας.  

Έχει, επίσης, ειπωθεί ότι οι γυναίκες ως ομάδα έχουν 

ανάγκες και συμφέροντα που σχετίζονται με τις δικές τους 

εμπειρίες (για παράδειγμα τα αναπαραγωγικά 

δικαιώματα) τα οποία δεν αφορούν στους άνδρες στον 

ίδιο βαθμό.28 Σε συνέχεια των συμβολών της Hanna Pitkin 

για την πολιτική εκπροσώπηση, περισσότερες γυναίκες 

είναι απαραίτητες σε ένα Κοινοβούλιο για να 

εκπροσωπήσουν τα «συμφέροντα των γυναικών»29 . Η 

ίση συμμετοχή των γυναικών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δύναται, επίσης, να οδηγήσει στην 

εισαγωγή παραγκωνισμένων ή νέων θεμάτων στην ευρωπαϊκή πολιτικη ατζέντα30. Το 

Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών (ΕΛΓ) δίνει γι’ αυτό ένα καλό παράδειγμα: επειδή οι γυναίκες 

                                                             
26 Hubert, όπ.π.  
27 European Network of Experts “Women in decision-making”, Facts and figures on women in political and public decision 
making in Europe («Γυναίκες στη Λήψη Αποφάσεων», Δεδομένα και Αριθμοί για τις γυναικες στην πολιτική και δημόσια 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη), 1996.   
28 Ευρωπαϊκό Λόμπτυ Γυναικών, όπ.π.  
29 Σύμφωνα με την τυπολογία της Hanna Pitkin για την πολιτική εκπροσώπηση, η επαρκής παρουσία των γυναικών στην 
πολιτική αποτελεί προϋπόθεση για την ουσιαστική τους εκπροσώπηση, δηλαδή για την αντιμετώπιση θεμάτων που 
απασχολούν τις γυναίκες.  
30 Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών, όπ.π.  
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είναι οι πλέον επηρεασμένες από τα θέματα που σχετίζονται με τη συμφιλίωση της 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και δεν είναι επαρκώς παρούσες στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, η συμφιλίωση θεωρούνταν για πολύ καιρό ένα ιδιωτικό θέμα παρά ένα ζήτημα 

που έπρεπε να αντιμετωπιστεί από την κοινωνία31. Με τη σταδιακή πρόσβαση των γυναικών 

στην πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, αυτό αλλάζει σε ενεστώτα χρόνο. Στην ίδια 

γραμμή, προσθέτοντας την οπτική των γυναικών στην πολιτική συζήτηση, οι εμπειρίες και τα 

ζητήματα του μισού πληθυσμού θα ληφθούν υπόψιν και κατά συνέπεια, θα υιοθετηθούν 

αποτελεσματικότερες και καλύτερες πολιτικές. Επιπρόσθετα, η ίση εκπροσώπηση των 

γυναικών στο Κοινοβούλιο (και γενικότερα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων) εξασφαλίζει 

μία σύνδεση βάσης ανάμεσα στους εκπροσώπους και στις εκλογικές τους περιφέρειες32, και 

συγκεκριμένα, [εξασφαλίζει ότι] αποφάσεις σχετικές με την κατανομή των δημοσίων πόρων 

θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες ενός ευρέος φάσματος πολιτών33. Επίσης, η 

συμπερίληψη των γυναικών στον κλάδο της πολιτικής θα έπρεπε να επιτρέψει 

μετασχηματισμό της σύγχρονης πολιτικής κουλτούρας, η οποία ορίζεται και 

κυριαρχείται από άνδρες34.  

Άλλοι φορείς, όπως πολιτικά κόμματα, θα 

επωφελούνταν από τη δημοκρατία της ισότητας και από 

την εκλογή περισσότερων γυναικών ως μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα πολιτικά κόμματα θα 

κερδίσουν από τη συμπερίληψη περισσότερων γυναικών 

στην οργάνωση και στις εκλογικές τους λίστες για τους 

ίδιους λόγους που μόλις εξηγήθηκαν (αξιοποίηση 

ταλέντων, νέα θέματα καικαλύτερες πολιτκές). Αλλά εκτός 

από αυτά, με το να έχουν διαφορετικά προφίλ υποψηφίων 

στις εκλογικές τους λίστες, που περιλαμβάνουν γυναίκες και άλλα μη συμβατικά προφίλ, τα 

πολιτικά κόμματα μπορούν να προσελκύσουν νέες ποικίλες ομάδες ψηφοφόρων35, και, 

συνεπώς, να αυξήσουν τα εκλογικά τους ωφέλη. Πράγματι, οι γυναίκες μπορούν να 

δημιουγήσουν νέες βάσεις υποστήριξης36. Σύμφωνα με την Kürschner, η απόκτηση νέων 

βάσεων υποστήριξης μπορεί να αποδοθεί «στις ρίζες πολλών γυναικών στην κοινωνία των 

πολιτών και στα επαγγέλματα που προηγουμένως παραμελούνταν από τους πολιτικούς 

οργανισμούς»37. Οι σύνδεσμοι αυτοί ίσως, επίσης, να αντανακλούν θετικά το κόμμα για το 

οποίο η γυναίκα κάνει εκστρατεία σε ό,τι αφορά στην ίδρυση σχέσεων με τη βάση και τις 

                                                             
31 Όπ.π., σελ. 20. 
32 Rubio-Marin κ.α., όπ,π.  
33 Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών, όπ.π.  
34 Όπ.π., σελ. 18. 
35 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπ.π. 1999. 
36 Kürschner, Isabelle, “Political Parties: Door-keeper or Door-opener for Women’s Pathways into Politics?”, Workshop on 
Actions for Gender Balance in the EP - EP Elections 2014, 2013, σελ. 36. 
37 Όπ.π., σελ. 36. 
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εκλογικές περιφέρειες: το μήνυμα που αποστέλλεται είναι ότι τα συμφέροντα που 

αντιμετωπίζονται είναι εκείνα των εκλογικών περιφερειών38.  

Πολλά πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη έχουν ήδη κατανοήσει τα στρατηγικά 

ωφέλη της συμμετοχής των γυναικών, και, συνεπώς, έχουν εφαρμόσει τα δικά τους 

εσωτερικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των γυναικών39. Στην πραγματικότητα, 

όταν έχουν υιοθετηθεί οι ποσοστώσεις από πολιτικά κόμματα, το αποτέλεσμα έχει επηρεάσει 

με τη μορφή χιονοστοιβάδας και άλλα πολιτικά κόμματα στο ίδιο κράτος – μέλος, καθώς 

συνειδητοποίησαν ότι η επιλογή ή ο διορισμός περισσότερων γυναικών (είτε με είτε 

χωρίς ποσοστώσεις) αποτελεί έναν τρόπο να διευρύνουν την εκλογική τους 

προσφυγή 40 . Αυτό σημαίνει ότι η μετακίνηση του συστήματος προς ένα σύστημα 

δημοκρατίας της ισότητας συνιστά, επίσης, ένα θετικό στρατηγικό βήμα για τα πολιτικά 

κόμματα.  

Συμπερασματικά, το πρώτο μέρος επιχείρησε να απαντήσει στο γιατί η δημοκρατία της 

ισότητας είναι σημαντική και απαραίτητη για την ΕΕ. Υπό το φως όλων αυτών των λόγων, η 

παρούσα σύνοψη επιχειρηματολογεί υπέρ του ότι η ΕΕ και όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι 

φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφόρων σε τελική ανάλυση, χρειάζεται να αδράξουν 

την ευκαιρία των επερχόμενων Ευρωεκλογών για να βελτιώσουν την ισορροπία των φύλων 

και να κινηθούν αποτελεσματικά προς ένα σύστημα δημοκρατίας της ισότητας. Η ΕΕ και η 

δημοκρατία της ισότητας είναι εξίσου σημαντικές για τις γυναίκες, όπως εξηγεί το ακόλουθο 

μέρος.  

 

Μέρος ΙΙ – Γιατί είναι σημαντική η ΕΕ και η δημοκρατία της ισότητας για τις γυναίκες;  

Παρόλο που πολλές από τις πτυχές της ΕΕ μπορούν (και θα έπρεπε) να κριθούν 

[αρνητικά], όπως ο αργός ρυθμός της, και η κυριαρχία της οικονομίας έναντι του κοινωνικού 

[στοιχείου], μεταξύ πολλών άλλων, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι η ΕΕ αποτελεί ένα 

φιλόδοξο σχέδιο αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών ενάντια στον πόλεμο και στη βία. Οι 

γυναίκες έχουν επωφεληθεί από το ευρωπαϊκό σχέδιο, και μπορούν ακόμα, να 

επωφεληθούν, ακόμα περισσότερο με την ανάπτυξη ενός συστήματος δημοκρατίας της 

ισότητας την ΕΕ.  

1. Τι έχει κάνει η ΕΕ για την ισότητα των φύλων;  

                                                             
38 Όπ.π., σελ. 36. 
39  European Parliament (EP), Electoral gender quota systems and their implementations in Europe (Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (ΕΚ), Εκλογικά συστήματα ποσοστώσεων με βάση το φύλο και η εκπροσώπησή τους στην Ευρώπη), 2013, 
σελ. 18.  
40 EP, Directorate-General for Research, Differential impact of the electoral systems on female political representation, 
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Διαφοροποιημένη επίδραση των εκλογικών συστημάτων στη 
γυναικεία πολιτική εκπροσώπηση) 1997. 



 
 

13 
 

Όπως ειπώθηκε, η ισότητα των φύλων είναι μια από τις αξίες της ΕΕ και ένας από τους 

επίσημους στόχους της, και αποτελεί, επίσης, πολιτική που η ΕΕ έχει ακολουθήσει για 

περισσότερα από 50 χρόνια. Η πολιτική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων συνοδεύεται 

από νομολογία, με περισσότερες από 200 αποφάσεις, 13 βασικές Οδηγίες ενσωματωθείσες 

στην εθνική νομοθεσία των κρατών - μελών, περίπου 20 Συστάσεις, Ψηφίσματα και 

Αποφάσεις του Συμβουλίου, 6 Προγράμματα Δράσης, και μία σημαντική θεσμική θεμελίωση 

(συγκεκριμένες ομάδες που επικεντρώνονται στην ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (π.χ. την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των 

Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων (Επιτροπή 

FEMM)), το Συμβούλιο και τα κράτη – μέλη του, και από 

το 2007 την εξειδικευμένη αντιπροσωπεία του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 

(ΕΙΙΦ). Η πολιτική για την ισότητα των φύλων έχει, 

επίσης, ενσωματωθεί στην εξωτερική δράση της ΕΕ41, 

εξαπλώνοντας, συνεπώς, το στόχο της επίτευξης της 

ισότητας των φύλων πέρα από τα σύνορα της ΕΕ.  

Κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα της 

προώθησης της ισότητας των φύλων στην ΕΕ είναι τα νομοθετικά μέτρα που προϋπέθεταν 

τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εγκύων γυναικών, οι οποίες καθιέρωσαν το 

δικαίωμα στην επί πληρωμή γονική άδεια και αναγνώρισαν την ανάγκη να προσφέρουν 

ευκαιρίες στους πατέρες να φροντίσουν τα παιδιά τους. Κάποια παραδείγματα Οδηγιών που 

υιοθετήθηκαν είναι για την Ίση Πληρωμή, την Ίση Μεταχείριση στην Εργασία, την Ίση 

Μεταχείριση σε καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης... Και πιο πρόσφατα παραδείγματα 

αποτελούν η υπογραφή από την ΕΕ της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, το πακέτο του 

πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μέτρα πολιτικής και νομικά μέτρα για τη βελτίωση της 

ισορροπίας μεταξύ της [προσωπικής] ζωής και της εργασίας για εργαζόμενους γονείς και 

πρόσωπα που αναλαμβάνουν σχετική φροντίδα [των παιδιών], το Σχέδιο Δράσης 2017 – 

2019 για την αντιμετώπιση της διαφοράς αμοιβών μεταξύ των φύλων...  

Επιπλέον, ακολουθώντας την υιοθέτηση της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου του 

1995, οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν στη Συνθήκη του Άμστερνταμ 

ότι η ΕΕ θα έπρεπε να προωθεί την ισότητα των φύλων και να εξαλείψει τη διάκριση μεταξύ 

ανδρών και γυναικών σε όλες τις πολιτικές της. Η αρχή της διάχυσης της οπτικής του 

φύλου στις δημόσιες πολιτικές γεννήθηκε σαν μια νέα στρατηγική επίτευξης της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε συμφωνία με την έννοια της δημοκρατίας 

της ισότητας, η οποία στοχεύει στην προσαρμογή των κανόνων ώστε να αρμόζει στις 

                                                             
41 Βλ. Για παράδειγμα το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τη διάσταση του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις (2016 -2020) (EU 
Gender Action Plan in external relations (2016-2020)). 

«Η πολιτική της ΕΕ για 

την ισότητα των φύλων 

συνοδεύεται από 

νομολογία, νομικά 

όργανα, σχέδια δράσης 

και σημαντική θεσμική 

θεμελίωση» 
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γυναίκες και στους άνδρες σε όλες τις πολιτικές και όλους τους τομείς. Η διάχυση της οπτικής 

του φύλου στις δημόσιες πολιτικές έχει οριστεί ως «η (ανα)διοργάνωση, η βελτίωση, η 

ανάπτυξη και η εκτίμηση των πολιτικών διαδικασιών, ώστε να εφαρμοστεί η οπτική της 

ισότητας των φύλων  σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια, από τους 

φορείς που συνήθως εμπλέκονται στη διαδικασία διαμόρφωσης των εφαρμοζόμενων 

πολιτικών»42. Με άλλα λόγια, η διάχυση της οπτικής του φύλου στις δημόσιες πολιτικές 

αποτελεί μία προσέγγιση στη διαδικασία διαμόρφωσης εφαρμοζόμενων πολιτικών που 

λαμβάνει υπόψιν τα συμφέροντα και τις ανησυχίες γυναικών και ανδρών, με στόχο το 

σχεδιασμό καλύτερων πολιτικών. Οι δυσκολίες στην εφαρμογή αυτής της αρχής συζητώνται 

αργότερα.  

Μπορεί να προβλεφθεί ότι η κίνηση προς ένα σύστημα δημοκρατίας της ισότητας όχι 

μόνο θα εξασφάλιζε τα κεκτημένα δικαιώματα, αλλά θα επέτρεπε επίσης την επίτευξη της 

ουσιαστικής ισότητας των φύλων, καθώς το σύνολο του πολιτικού συστήματος θα 

μετασχηματιζόταν σε ένα μοντέλο που παρέχει ισότητα ανδρών και γυναικών στην κοινωνία.  

Από αυτό, βλέπουμε πως είναι σημαντικό ότι οι 

γυναίκες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην 

πολιτική της ΕΕ: η ΕΕ διαμορφώνει τα δικαιώματά 

τους και υιοθετεί μέτρα που μπορούν να επηρεάσουν 

βαθειά τη ζωή τους. Με την αυξημένη συμμετοχή τους, 

περισσότερα αιτήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν 

για τη βελτίωση των έμφυλων ανισοτήτων στην ΕΕ. Με τα 

παρόντα συμφραζόμενα, η ευαισθητοποίηση για τα 

ωφέλη της ΕΕ και η κινητοποίηση συμμετοχής στις Ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 σχετίζεται 

με την κίνηση προς μια δημοκρατία ισότητας και τη γενικότερη προώθηση της ισότητας των 

φύλων.  

2. Λαμβάνοντας δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο  

α. Τι θα είχε συμβεί αν δεν υπήρχε η ΕΕ;  

Η συνδυασμένη επίδραση των φεμινιστικών κινημάτων, η πρόοδος σε σχέση με την 

αντισύλληψη και η στροφή της οικονομίας στον τριτογενή τομέα θα έπρεπε να έχει κάνει την 

κατάσταση για τις γυναίκες στα κράτη – μέλη να εξελιχθεί αν δεν υπήρχε η δράση της ΕΕ. 

Αυτή ήταν η περίπτωση στον τομέα των αστικών δικαιωμάτων, που δεν συγκαταλεγόταν στις 

αρμοδιότητες της ΕΕ στη δεκαετία του ’60. Επιπλέον, θα αναμέναμε ότι η οικονομική 

                                                             
42 Council of Europe, Gender Mainstreaming; Conceptual framework, methodology and presentation of good practices 
(Συμβούλιο της Ευρώπης, Διάχυση της Οπτικής του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές: Εννοιολογικό Πλαίσιο, μεθοδολογία 
και παρουσίαση καλών πρακτικών), 2004, σελ. 12.  

 «Η ΕΕ διαμορφώνει τα 

δικαιώματα των 

γυναικών και υιοθετεί 

μέτρα που μπορούν να 

επηρεάσουν βαθιά τις 

ζωές τους»  
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ανάπτυξη και η ενσωμάτωση των γυναικών στην επίσημη αγορά εργασίας που συντελέστηκε 

στη δεκαετία του ’80 θα ενθάρρυνε τις εταιρίες και τις κυβερνήσεις να δράσουν για την λήψη 

μέτρων που θα εξισορροπούσαν την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.  

Τούτου λεχθέντος, θα περιμέναμε ότι η διαφορά των κρατών- μελών σε ό,τι έχει να 

κάνει με την απόδοση σε ζητήματα ισότητας των φύλων και σε άλλα [ζητήματα], θα 

είχε διευρυνθεί χωρίς το κινητήριο αποτέλεσμα της πολιτικής της ΕΕ. Πράγματι, είναι 

δύσκολο να φανταστούμε την ισχυρή και αμοιβαία ενισχυόμενη πρόοδο που συντελέστηκε 

στην ισότητα των φύλων χωρίς τη δράση της ΕΕ. Τι θα συνέβαινε αν το Δικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [πρώην ΔΕΚ νυν ΔΕΕ –Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης] είχε 

αποτύχει να καθιερώσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ως θεμελιώδες δικαίωμα 

της ΕΕ (και εκτελεστής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων), στην απόφαση Defrenne το 

1976; Η νομοθεσία της ΕΕ έχει προωθήσει τα δικαιώματα των γυναικών, όπως δείχνουν τα 

παραπάνω παραδείγματα.  

Τα ενδιαφερόμενα μέρη στις εθνικές κυβερνήσεις και στις δημόσιες διοικήσεις έχουν 

αναγνωρίσει το ρόλο κλειδί που έπαιξε η ΕΕ στην επιρροή των εθνικών πολιτικών στην 

ισότητα των φύλων43. Για παράδειγμα, είναι πιθανό ότι κάποια κράτη – μέλη δε θα είχαν 

εφαρμόσει μέτρα για την εργασία των γυναικών χωρίς την επιρροή της ΕΕ.  

Είναι υψίστης σημασίας η ενημέρωση των 

Ευρωπαίων πολιτών, και ιδίως των γυναικών και 

των φεμινιστριών/φεμινιστών, για τις προόδους που 

έγιναν στα δικαιώματα των γυναικών από την ΕΕ 

για την αύξηση του ενδιαφέροντος και της 

συμμετοχής στην πολιτική της ΕΕ και στις εκλογές. 

Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να 

διαμορφώσουμε την ΕΕ, να ζητήσουμε ουσιαστική 

ισότητα των φύλων, και να κάνουμε τα βήματα προς 

ένα σύστημα, όπου οι γυναίκες και οι άνδρες 

απολαμβάνουν την ίση θέση τους και τη συμπληρωματικότητά τους.  

β. Πλεονεκτήματα της δράσης της ΕΕ 

                                                             
43 Δες για παράδειγμα τη δουλειά της Emmanuela Lombardo για την «Ευρωπαϊκοποίηση» των ισπανικών πολιτικών 
ισότητας των φύλων. Lombardo, Emmanuela “La europeización de la política española de igualdad de género”, Revista 
Española de Ciencia Política, n.9, Octobre 2003, p. 65-82. («Η ευρωπαϊκοποίηση της ισπανικής πολιτικής για την έμφυλη 
ισότητα», Ισπανική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Νο 9, Οκτώβριος 2003, σελ. 65 – 82).  

 «Είναι υψίστης σημασίας η 
ενημέρωση των Ευρωπαίων 
πολιτών για τις δράσεις της 
ΕΕ για τα δικαιώματα των 
γυναικών για την αύξηση 

του ενδιαφέροντος και της 
συμμετοχής στην ευρωπαϊκή 

πολιτική» 
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Η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών απαιτεί την αλλαγή 

νοοτροπιών και την ανάπτυξη ενός διαφορετικού οράματος του κόσμου που δίνει πλήρη αξία 

στις δράσεις των γυναικών. Η δημόσια δράση θα έπρεπε να ενθαρρύνει αυτές τις αλλαγές.  

Η ΕΕ παρέχει ένα φυσικό και συμβολικό χώρο διαλόγου και ανταλλαγής οραμάτων, 

γνώμεων και πρακτικών που είναι ανεκτίμητης αξίας. Οι πρακτικές των πιο προοδευτικών 

κρατών, όπως κάποιων Σκανδιναβικών κρατών που θελεμίωσαν την ισότητα στα εταιρικά 

συμβούλια, έχουν κοινοποιηθεί σε και αντικατοπτισθεί από την ΕΕ, με αποτέλεσμα τη 

μεγαλύτερη έμφυλη ισότητα στα υπόλοιπα κράτη – μέλη της ΕΕ44. 

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες θέτουν τα 

κατώτατα κοινά πρότυπα, που δεν πρέπει να εμποδίζουν 

τα κράτη – μέλη να εφαρμόζουν υψηλότερα ή πιο 

προστατευτικά πρότυπα για τους πολίτες τους. Αυτό 

αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα δράσης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά στην έμφυλη ισότητα 

καθώς θέτει τα ελάχιστα (που ήδη συνιστούν  μια 

βελτίωση της νομοθεσίας σε πολλά κράτη – μέλη), αλλά 

την ίδια στιγμή δεν εμποδίζουν τα κράτη – μέλη να 

διατηρήσουν ή να υιοθετήσουν υψηλότερα πρότυπα.  

Υπήρξαν μερικές ανησυχίες στη Βόρεια Ευρώπη μετά την απόφαση του ΔΕΚ στην 

υπόθεση Kalanke το199545, η οποία αμφισβήτησε την εγκυρότητα των θετικών δράσεων46. 

Δεδομένης της μη αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ στο πεδίο της ισότητας, η πολιτική 

της ΕΕ ως προς την ισότητα των φύλων ορίζεται στη βάση της αρχής της 

επικουρικότητας μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων 

διακυβέρνησης (τοπικές αρχές, περιφερειακές και εθνικές 

κυβερνήσεις) και ανάμεσα σε ποικίλους φορείς 

(κοινωνικούς εταίρους, ενώσεις, κυβερνήσεις, φορείς του 

κλάδου). Άρα, δεν υπάρχουν μειονεκτήματα από την 

ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ σε σύγκριση με εκείνη σε 

άλλα επίπεδα: η ΕΕ θέτει τα ελάχιστα πρότυπα στην 

ισότητα των φύλων, αλλά τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα 

να τα βελτιώσουν. Αντιθέτως, τα εθνικά δικαστήρια έχουν 

συχνά επικαλεστεί την αποτελεσματικότητα της 

                                                             
44 Βλ. για παράδειγμα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισόρροπη Συμμετοχή των Φύλων στα Διοικητικά 
Συμβούλια των Εταιρειών του 2012.  
45 Kalanke v Freie Hansestadt Bremen (1995) C-450/93.  
46 Molinari, Laura, “The Effect of the Kalanke Decision on the European Union: A Decision With Teeth, but Little Bite”, St. 
John's Law Review, Τόμος 71, Θέμα 3, Άρθρο 3, σελ. 591-634.  Διαθέσιμο στο: 
http://scholarship.law.stjohns.edu/lawreview/vol71/iss3/3  

 «Δεδομένων των 
πλεονεκτημάτων της 

δράσης σε επίπεδο ΕΕ, 
είναι απαραίτητο να 

επιτύχουμε τα 
περισσότερα από αυτά 

για να 
καταπολεμήσουμε τις 

διαρκείς έμφυλες 
ανισότητες» 

  «Οι ευρωπαϊκές 
οδηγίες θέτουν τα 

ελάχιστα πρότυπα για 
την έμφυλη ισότητα, 
αλλά τα κράτη – μέλη 
έχουν δικαίωμα να τα 

βελτιώσουν» 

http://scholarship.law.stjohns.edu/lawreview/vol71/iss3/3
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προσταστίας των πολιτών από τα προστατευτικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από τη νομοθεσία 

της ΕΕ.47. 

Άλλα οφέλη συμπεριλαμβάνουν την ενθάρρυνση της ΕΕ για συλλογή στοιχείων και τα 

πολυεθνικά σχέδια που προωθούν την έμφυλη ισότητα χρηματοδοτούμενα από 

διαρθρωτικούς πόρους, μεταξύ άλλων48. Τα τελευταία 10 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

για την Ισότητα των Φύλων έχει συστηματικά προσφέρει συγκριτικά δεδομένα49 και πρακτικά 

εργαλεία για να προωθήσει την έμφυλη ισότητα στις εθνικές πολιτικές.  

Συμπερασματικά, η δράση σε επίπεδο ΕΕ σε σχέση με την έμφυλη ισότητα έχει 

ως αποτέλεσμα διαφορετικά οφέλη για όλα τα κράτη – μέλη. Δεδομένων όλων αυτών 

των πλεονεκτημάτων, η ΕΕ χρειάζεται να αξιοποιήσει την αρμοδιότητά της και τα εργαλεία 

της για να προωθήσει αποτελεσματικά την έμφυλη ισότητα και να βελτιώσει τις υπάρχουσες 

ανισότητες των φύλων στην Ευρώπη. Οι επερχόμενες Ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019 

προσφέρουν ευκαιρίες για να μιλήσουμε ανοικτά για τα δικαιώματα των γυναικών, να 

ζητήσουμε από τα πολιτικά κόμματα να προτείνουν και να υποστηρίξουν περισσότερες 

γυναίκες υποψήφιες, και να ωθήσουμε να δεσμευτούν για προγράμματα που θα 

προστατεύουν το φύλο [προγράμματα με έμφυλο χαρακτήρα] και συγκεκριμένες δράσεις που 

θα βελτιώσουν την κατάσταση των γυναικών στην Ευρώπη.  

3. Τι θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερα η ΕΕ; 

Έχει εξηγηθεί το πώς η ΕΕ έχει ενιχσύσει τα δκαιώματα των γυναικών και γιατί η δράση 

σε επίπεδο ΕΕ είναι σημαντική για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη. Η 

παροχή αυτών των πληροφοριών είναι το κλειδί προς ένα σύστημα δημοκρατίας της 

ισότητας. Ωστόσο, είναι σχετική η υπογράμμιση του ότι η ΕΕ έχει σημαντικά πειθώρια 

βελτίωσης στον τομέα της έμφυλης ισότητας. Παρά το ότι θα ήταν δύσκολο να 

αντιμετωπίσουμε όλες τις πτυχές που θα μπορούσε να βελτιώσει η ΕΕ σ’ αυτό το θεμα, η 

ενότητα αυτή περιγράφει δύο παραδείγματα από τις περιοχές [δράσης]  στις οποίες η ΕΕ θα 

μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα για την έμφυλη ισότητα: [πρόκειται για] τη διάχυση της 

οπτικής του φύλου στις δημόσιες πολιτικές και την οικονομική κρίση του 2008.  

α. Η διάχυση της οπτικής του φύλου στις δημόσιες πολιτικές (gender 

mainstreaming) 

                                                             
47 Burri, Susanne και Sacha Prechal, “EU Gender Equality Law” for the EC’s Directorate-General for Employment, Social 
Affairs and Equal Opportunities, 2008, σελ. 1-27.  
48  Βλ. Περισσότερα για τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία στο: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/  
49 Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Έμφυλης Ισότητας , η βάση δεδομένων για τις γυναίκες στη λήψη αποφάσεων κ.λπ.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/
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Όπως αναφέρθηκε, η αρχή της διάχυσης της οπτικής του φύλου στις δημόσιες 

πολιτικές ενσωματώθηκε στην ΕΕ ήδη από τις 

αρχές της δεκαετίας του ’90 ως καινοτόμο εργαλείο 

πολιτικής με στόχο τη βελτίωση της έμφυλης 

ισότητας. Ωστόσο, η εφαρμογή του στις πολιτικές 

της ΕΕ έχει υπάρξει προβληματική και 

αναποτελεσματική για πολλούς λόγους: ατομική και 

θεσμική αντίσταση, έλλειψη πόρων, όπως γνώση 

για το φύλο [γνώση για τα θέματα που σχετίζονται 

με το φύλο] και δεξιοτήτων, χρόνου, οικονομικών 

πηγών και ισχύος50 . Επιπλέον, σε συνέχεια της διεύρυνσης της ΕΕ το 2004, σοβαροί 

περιορισμοί των προϋπολογισμών και διοικητικές μεταρρυθμίσεις επηρέασαν σημαντικά τις 

πολιτικές για την ισότητα των φύλων. Οι θεσμοί που ειδικεύονταν σε ζητήματα φύλου 

αποδυναμώθηκαν τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο οδηγώντας σε αδυναμία 

να λάβουν υπόψιν την ισότητα των φύλων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίση 51 

Επιπλέον, η διάχυση της οπτικής του φύλου στις δημόσιες πολιτικές έχει παρεξηγηθεί και 

χρησιμοποιηθεί με στρεβλό τρόπο για χάρη άλλων πολιτικών συμφερόντων: απέκλινε από 

από την πρωτότυπη διαδρομή της όταν επιχειρήθηκε η χρήση της ως πολιτικής στρατηγικής 

που «αντιμετωπίζει τη θετική δράση» κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας της ύπαρξής 

της52.  

Παρά την απόκλιση αυτή, οι πολιτικές ισότητας των φύλων παρέμειναν ορατές στην 

πολιτική ατζέντα. Αλλά η διάχυση της οπτικής του φύλου στις δημόσιες πολιτικές έχει 

εργαλειοποιηθεί με κάποιο τρόπο για να δικαιολογήσει τη αποδυνάμωση της πολιτικής της 

ως προτεραιότητας για την ΕΕ53.  

Εντούτοις, η κακή χρήση της διάχυσης της οπτικής του φύλου στις δημόσιες 

πολιτικές δεν έχει καταστήσει την έννοια παρωχημένη λόγω της μεγάλης 

μετασχηματιστικής της δυναμικής54. Στην ΕΕ υπάρχει ένα δυνατό νομικό και πολιτικό 

πλαίσιο για την ισότητα των φύλων και τη διάχυση της οπτικής του φύλου στις δημόσιες 

πολιτικές, ενώ υπάρχει ακόμα εξειδίκευση και θεσμοί που μπορούν να συμβάλλουν στην 

ορθή εφαρμογή της. Συγκεκριμένα, η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ανάλυση 

όλων των πολιτικών της με βάση το φύλο, υποστηριζόμενη από αξιολογήσεις των 

                                                             
50 Mergaert, Lut και Emanuela Lombardo, “Resistance to implementing gender mainstreaming in EU research policy”, σε: 
Weiner, Elaine and Heather MacRae (eds): “The persistent invisibility of gender in EU policy” European Integration Online 
Papers (EIoP), Ειδικό Τεύχος 1, Τόμος 18, Άρθρο 5, 2014.  
51 Hubert, Agnes και Maria Stratigaki, “Twenty Years of EU Gender Mainstreaming: Rebirth out of the Ashes?”, Femina 
Politica 2, 2016, σελ. 30.  
52 Όπ.π., σελ. 22. 
53 Όπ.π., σελ. 23.  
54 Όπ.π.  
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επιπτώσεων [των εφαρμοζόμενων πολιτικών] και κατάρτιση προϋπολογισμού με 

βάση το φύλο, για να βοηθήσει τη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών σε αυτό το πεδίο55.  

β. Απάντηση στην οικονομική κρίση του 2008  

Το 2000, η οικοδόμηση μιας κοινωνικής Ευρώπης, και συγκεκριμένα ερωτήματα 

συνδεδεμένα με την έμφυλη ισότητα, ήταν σχετικά ψηλά στη λίστα των ευρωπαϊκών 

προτεραιοτήτων πολιτικής στη Στρατηγική της Λισαβώνας και στην Ευρωπαϊκή κοινωνική 

ατζέντα56. Ωστόσο, έπειτα από την οικονομική κρίση που μάστισε την  Ευρώπη το 2008, οι 

κοινωνικές ανησυχίες έμοιαζαν να βρίσκονται στο περιθώριο στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

του 202057. Σε απάντηση στην κρίση, μέτρα λιτότητας επιβλήθηκαν, και, ενώ αναμένονταν 

μεταρρυθμίσεις στον οικονομικό τομέα, (για την αντιμετώπιση των οικονομικών κύκλων και 

την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας), η οικονομική μεταρρύθμιση που έλαβε χώρα 

στην πραγματικότητα ήταν περιορισμένη58. Σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικών περικοπών 

και λιτότητας, η πολιτική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων είδε τη θεσμική, 

διαδραστική, οικονομική και κανονιστική της αυτονομία να συρρικνώνεται 

σημαντικά59. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε μετριοπαθώς ότι «δεν μπορεί 

να παραγνωριστεί ότι οι αποκλίσεις στην ισότητα των φύλων στην Ευρώπη ενδέχεται να 

διευρυνθούν ως μη ηθελημένη συνέπεια της δημοσιονομικής εξυγίανσης»60. 

Ενώ όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν πληγεί από την κρίση, οι γυναίκες έχουν 

επηρεαστεί δυσανάλογα σε ορισμένα πεδία. Για 

παράδειγμα, η στεγαστική κρίση έχει επηρεάσει σοβαρά 

τη διαβίωση κάποιων από τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά, 

συμπεριλαμβανομένων των και των νοικοκυριών χαμηλού 

εισοδήματος (μεταξύ των οποίων οι γυναίκες 

υπεραντιπροσωπεύονται) 61 . Επιπλέον, τα δικαιώματα 

των εγκύων σε άδεια μητρότητας και επιδόματα έχουν 

περικοπεί και σε κάποια κράτη  - μέλη έχουν καταγραφεί υποθέσεις διάκρισης εις βάρος των 

εγκύων (έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).  

Επιπρόσθετα, στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών – μελών της ΕΕ η διάχυση της 

οπτικής του φύλου στις δημόσιες πολιτικές δεν έχει εφαρμοστεί στο σχεδιασμό και στην 

                                                             
55 Όπ.π.  
56 Jacquot, Sophie, “European Union gender equality policies since 1957”, Encyclopédie pour une histoire nouvelle de 
l’Europe, 2016, σελ. 3. Στο:  http://ehne.fr/en/node/1125  
57 Όπ.π., σελ. 3. 
58 Όπ.π., σελ. 1.  
59 Jacquot, όπ.π., σελ. .3. 
60 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, “The impact of the economic crisis on the situation of women 
and men and on gender equality policies”, (Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην κατάσταση των γυναικών και των 
ανδρών και στις πολιτικές για την έμφυλη ισότητα) 2013, σελ. 13.  
61 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπ,.π., 2013, σελ. 13.  
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υλοποίηση των πολιτικών κατά την κρίση, και ούτε η ανάκαμψη ούτε τα μέτρα εξυγίανσης 

έχουν αξιολογηθεί υπό την οπτική του φύλου62. Η ΕΕ θα μπορούσε να έχει ωθήσει τα 

κράτη – μέλη να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις των εφαρμοσμένων πολιτικών στο φύλο, 

αλλά απέτυχε.  

Συμπερασματικά, τα παραδείγματα της αναποτελεσματικής εφαρμογής της διάχυσης 

της οπτικής του φύλου στις δημόσιες πολιτικές, όπως και η λύση στην οικονομική κρίση, 

υποδεικνύουν ότι η συμμετοχή των γυκαινών στην πολιτική σε επίπεδο ΕΕ και στις εκλογές 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι επείγουσα: οι φωνές τους πρέπει να ακουστούν για 

να αποφευχθούν παρόμοιες λύσεις στο μέλλον και να εξασφαλιστεί η πρόοδος στην 

ισότητα των φύλων. Η μεταβολή της τωρινής ΕΕ σε ένα σύστημα δημοκρατίας της 

ισότητας, που όχι μόνο ενσωματώνει την ισότητα σε όλα τα όργανα λήψης αποφάσεων και 

στις διαδικασίες, αλλά μετασχηματίζει την πολιτική κουλτούρα και το σύστημα της 

δημοκρατίας, θα διασφάλιζε μια πιο αντιπροσωπευτική, συμπεριληπτική ΕΕ, καθώς και 

διαφορετικές λύσεις σε μια νέα κρίση και στις προκλήσεις που ίσως να αναδύονταν Το μέρος 

αυτό επιχείρησε να απαντήσει στο γιατί η ΕΕ και η δημοκρατία της ισότητας είναι σημαντικές 

για τις γυναίκες.  

Με σκοπό να αδράξουμε την ευκαιρία των Ευρωεκλογών του Μαΐου του 2019 για να 

ενισχύσουμε τη δημοκρατία, το επόμενο μέρος αναλύει την τρέχουσα κατάσταση της 

έμφυλης ισορροπίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο στην Ευρώπη όσο και στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πού βρισκόμαστε τώρα; Πόσο έχουν βελτιώσει η ΕΕ και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων και ποιες είναι οι 

συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να έχουμε κατά νου για τις Ευρωεκλογές του 2019 για να 

κινηθούμε προς τη δημοκρατία της ισότητας;  

Μέρος III – Γιατί είναι σημαντική η ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ;  

1. Υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη αποφάσεων  

α. Επίμονες ανισότητες των φύλων στη λήψη αποφάσεων  

                                                             
62 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπ.π., 2013, σελ. 14.  
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Τα δικαιώματα των γυναικών για ψήφο και διεκδίκηση της εκλογής τους, μεταξύ 

πολλών άλλων επίσημα κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, έχουν προοδευτικά επιτευχθεί στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο από τον προηγούμενο αιώνα. Οι γυναίκες έχουν εξασφαλίσει την 

πρόσβαση σε αρκετά πεδία, άλλοτε απαγορευμένα, όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση και 

στην αγορά εργασίας. Όλες αυτές οι εξελίξεις 

υποδεικνύουν ότι στην Ευρώπη έχει σημειωθεί 

σημαντική πρόοδος, υποβοηθούμενη από 

ευρωπαϊκά προγράμματα, χρηματοδότηση και 

νομοθεσία. Ωστόσο, η ουσιαστική έμφυλη ισότητα δεν 

έχει ακόμα επιτευχθεί και σημαντικός αριθμός 

παρατηρητών συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 63 , υποδεικνύουν μέχρι και 

πισωγυρίσματα 64 . Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αν το 51% του πληθυσμού της ΕΕ 

αποτελείται από γυναίκες, εκείνες υποεκπροσωπούνται κατάφωρα στις περισσότερες 

θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων και η σημερινή πρόοδος τίθεται υπό 

αμφισβήτηση.   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2003 έχει συλλέξει και διανείμει στοιχεία για τη 

συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη λήψη αποφάσεων. Τα στοιχεία αυτά τα διαχειρίζεται 

τώρα το EIGE 65 , το οποίο επίσης δημοσιεύει στοιχεία για τις χώρες στον τακτικά 

επικαιροποιημένο Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Αναφορικά με τα 28 κράτη – μέλη της ΕΕ, οι 

γυναίκες εκπροσωπούν μόλις το 20% των Συνταγματικών Δικαστηρίων, το 22% των 

προέδρων των Εθνικών Ακαδημιών και το 21% των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών, 

αναπληρωτών/αντι –προέδρων και μελών.  

Στο πεδίο της πολιτικής λήψης αποφάσεων, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 37% 

των Ευρωβουλευτών είναι γυναίκες. Σε επίπεδο εθνικών Κοινοβουλίων, το ποσοστό των 

βουλευτριών είναι χαμηλότερο: κατά μέσο όρο, μόλις το 30% των μελών των κοινοβουλιων 

είναι γυναίκες και η εξέλιξη ήταν πιο αργή (22% το 2005)66. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα 

μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών – μελών. Για παράδειγμα, ενώ το 46% των μελών 

του εθνικού κοινοβουλίου είναι γυναίκες στη Σουηδία και 42% στην Ισπανία, στην Ελλάδα [το 

αντίστοιχο ποσοστό] είναι μόλις 18% και 13% στην Ουγγαρία67. Οι ίδιες τάσεις παρατηρώνται 

και στις γυναίκες Υπουργούς, με το ποσοστό των γυναικών Υπουργών να αυξάνεται αργά, 

αλλά με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών – μελών: η Σουηδία έχει 52% γυναίκες 

                                                             
63 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Backlash against Gender Equality and Women’ s and Girls’ Rights, Ιούνιος 2018. 
64 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμπεράσματα του Ετήσιου Συμποσίου του 2017 για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα: Τα δικαιώματα 
των γυναικών σε ταραχώδεις περιόδους, όπ.π.  
65 Βάση στατιστικών δεδομένων του EIGE: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs  
66 EIGE, βάση στατιστικών δεδομένων με βάση το φύλο: https://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__wmid_natparl/datatable  
67  EIGE, βάση στατιστικών δεδομένων με βάση το φύλο (2018-Q3): https://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__wmid_natparl/datatable 
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Υπουργούς, η Γαλλία 50%, η Δημοκρατία της Τσεχίας 29%, η Ελλάδα 24%, το Βέλγιο 21%, 

η Πορτογαλία 17% και η Ουγγαρία 7%68.  

Τα στοιχεία δείχνουν μεγάλες εθνικές αποκλίσεις και συστημική, επίμονη και 

ανησυχητική υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις εξουσίας. Δείχνουν, επίσης, 

ότι η τωρινή άνιση εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπορεύεται με την 

υποεκπροσώπηση των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων γενικά, και στην 

απουσία προόσου προς την ισότητα των φύλων.   

Τα χαμηλά ποσοστά των γυναικών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων μοιάζουν παράδοξα 

αν τοποθετηθούν δίπλα στα στατιστικά για την 

εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 54% όλων των 

φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εκείνοι που έλαβαν 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή εκπαίδευση από άλλα 

ανώτερα ιδρύματα) στην ΕΕ είναι γυναίκες69. Οι γυναίκες 

εκπροσωπούν επίσης το 57% των μεταπτυχιακών και το 

48% των διδακτορικών φοιτητών70. Η ύπαρξη περισσότερων γυναικών με υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο δε μεταφράζεται σε μεγαλύτερη πρόσβαση σε υψηλόβαθμες θέσεις στην αγορά 

εργασίας και στην πολιτική. Στην πραγματικότητα, η πρόοδος στην ισότητα των φύλων 

είναι πολύ αργή και δεν είναι γραμμική.  Σύμφωνα με το Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων 

για το 2017, τα μισά από τα κράτη – μέλη έχουν μειώσει χαμηλώσει τις επιδόσεις τους σε 

έναν ή περισσότερους ενδείκτες ισότητας των φύλων τα τελευταία δέκα χρόνια71, πράγμα 

που εγείρει ανησυχίες σε σχέση με την πρόοδο της ισότητας των φύλων. 

β. Υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ 

Σε συμφωνία με το προηγούμενο μέρος, αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι 

ότι η απουσία ισορροπίας στη συμμετοχή των φύλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη συστημική υποεκπροσώπηση που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε όλο το φάσμα της πολιτικής λήψης αποφάσεων της 

ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως εσωτερικό στόχο να έχει 40% γυναίκες στη μεσαία 

και ανώτερη διευθυντική βαθμίδα. Ωστόσο, μόλις το 32% των προέδρων και των Επιτρόπων 

                                                             
68  EIGE, βάση στατιστικών δεδομένων με βαση το φύλο (2018-Q3): https://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_minis/datatable  
69  Στατιστικά της Eurostat, Εκπαίδευση και επιμόρφωση στην ΕΕ – δεδομένα και αριθμοί. Στο: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Education_and_training_in_the_EU_-_facts_and_figures  
70 Όπ.π., σελ.1.  
71 EIGE, Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων του 2017 εν συντομία: Με ρυθμό σαλιγκαριού προς την ισότητα των φύλων, 2017. 
Σύμφωνα με το Δείκτη Έμφυλης Ισότητας του EIGE, η δύναμη των γυναικών είναι ο δείκτης έμφυλης ισότητας που έχει 
βελτιωθεί περισσότερο κατά την τελευταία δεκαετία, αλλά έχει ένα από τα χαμηλότερα σκορ μεταξύ των δεικτών, 
επιτυγχάνοντας μόνο 48.5 βαθμούς.  
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της ΕΕ είναι γυναίκες και μόλις το 32% των ανώτερων διοικητικών είναι επίσης γυναίκες72. 

Έχουμε πίστη στο ότι ισχυρά αιτήματα για δημοκρατία της ισότητας θα διαχυθούν 

στις αποφάσεις για άλλες υψηλόβαθμες θέσεις θεσμών της ΕΕ (Επιτρόπων και 

Προέδρου της Επιτροπής -spitzenkandidat-, προέδρου του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας, και άλλων θεσμών) οδηγώντας σε αλλαγή  για τα υψηλόβαθμα στελέχη τους.  

Ένα σύστημα δημοκρατίας της ισότητας δεν 

περιορίζεται μόνο στη δίκαιη εκπροσώπηση και των δύο 

φύλων στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς (π.χ. στο 

Κοινοβούλιο), αλλά συνεπάγεται την οικοδόμηση της 

ισότητας σε ολόκληρο το σύστημα διακυβέρνησης, 

στα υπόλοιπα όργανα και θεσμούς. Η υποεκπροσώπηση 

των γυναικών στις θέσεις λήψης αποφάσεων αναδεικνύει 

την έλλειψη ουσιαστικής ισότητας στην Ευρώπη, που μας 

ωθεί να ζητήσουμε ένα δημοκρατικό σύστημα της ΕΕ 

που στηρίζει την ισότητα. Οι εκλογές του Μαΐου του 2019 

καθίστανται η ευκαιρία να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.  

2. Η κατάσταση στο πεδίο: Οι γυναίκες στην ΕΕ 

α. Οι γυναίκες – μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Από τις πρώτες Ευρωεκλογές, ο αριθμός των γυναικών – μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου έχει αυξηθεί. Από 16% γυναίκες – μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 

πρώτες Ευρωεκλογές του 1979, έχουμε ανέβει στο 37%, δείχνοντας συνεχή πρόοδο. 

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι «το επίπεδο της γυναικείας 

εκπροσώπησης έχει βαλτώσει σημαντικά από τις Ευρωεκλογές του 1999» 73 , για 

παράδειγμα το ποσοστό των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αυξηθεί μόλις κατά 

2% από το 2009 στις Ευρωεκλογές του 2014. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

σημείωσε ότι η σύνθεσή του σε ό,τι σχετίζεται με την ίσορροπία στη συμμετοχή των φύλων 

«υπολείπεται των αξιών και των στόχων της έμφυλης ισότητας που κυριαρχούν στο Χάρτη74. 

Το ποσοστό των γυναικών – μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ποικίλει 

σημαντικά από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, η Μάλτα έχει το υψηλόερο ποσοστό 

γυναικών – μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, (67%) το 2014, αν και με μόνο 6 έδρες75. 

                                                             
72  EIGE, βάση στατιστικών δεδομένων με βαση το φύλο (2018-Q3): https://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/datatable  
73 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Πολιτική – ώρα για δράση, 2009. 
74 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφισμα της 11ης Νοεμβρίου 2015 για την αναθεώρηση του εκλογικού νόμου στην ΕΕ 
(2015/2035(INL)). 
75 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, “Analysis of political parties' and independent 
candidates' policies for gender balance in the European Parliament after the elections of 2014”, (Ανάλυση των πολιτικών 
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Αντίθετα, η Λιθουανία εξέλεξε μόλις 9% των γυναικών – μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (από 11 έδρες)76. Τα  κράτη- μέλη με μεγαλύτερο αριθμό εδρών, όπως η 

Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), η Ιταλία και η Ισπανία είχαν ποσοστά 

μεταξύ 35% με 43% των εκλεγμένων γυναικών – μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου77. Η 

Ελλάδα για παράδειγμα είχε 24% των γυναικών – μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(από 21 έδρες)78. Μεγάλες αποκλίσεις παρατηρούνται επίσης από το γεγονός ότι 10 από τα 

κράτη - μέλη–έχουν επίπεδο [εκπροσώπησης] της τάξης του 33% των γυναικών – μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου79.  

Επίσης, η εθνική ποικιλομορφία μεταξύ γυναικών (και ανδρών) μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υστερεί. Σε ανάλυση που έγινε από το Ευρωπαϊκό Λόμπυ 

Γυναικών αναδείχθηκε ότι το 2013, οι γυναίκες από εθνικές μειονότητες ή ποικίλα υπόβαθρα 

αντιπροσώπευαν λογότερο του 2% των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου80. Για να 

εκροσωπηθούν αληθινά οι πολίτες της ΕΕ, οι γυναίκες (και οι άνδρες) θα πρέπει να 

εκπροσωπηθούν δίκαια σε όλη τη διαφορετικότητά τους. Το γεγονός ότι το φύλο 

διασταυρώνεται με άλλες προσωπικές ιδιότητες ή ταυτότητες έχοντας ως αποτέλεσμα 

μεγαλύτερες διακρίσεις 81 , έχει επίπτωση στην ίση εκπροσώπηση των γυναικών από 

διαφορετικές ή περιθωριοποιημένες ομάδες (όπως γυναίκες από διαφορετικές εθνότητες ή 

θρησκευτικές μειονότητες, γυναίκες με αναπηρίες, λεσβίες και τρανς, και μετανάστριες 

μεταξύ άλλων) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

β. Ο ρόλος των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Πολλές από τις γυναίκες- μέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου έχουν εξέχουσα συμβολή στην 

αποτελεσματική λειτουργία της ΕΕ και της 

δημοκρατίας της. Δύο πρόσφατα παραδείγματα είναι τα 

εξής: η συμβολή της Ευρωβουλεύτριας Judith Sargentini, 

η οποία αντιμετώπισε έντονες διαμάχες προκειμένου να 

μιλήσει για τις αντιδημοκρατικές εξελίξεις στην Ουγγαρία, 

ηγούμενης της αναφοράς για την ενεργοποίηση του 

άρθρου 782; και τις προσπάθειες των Ευρωβουλευτριών 

                                                             
κομμάτων και των ανεξάρτητων υποψηφίων για την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά 
τις εκλογές του 2014) 2015, σελ. 18. 
76 Όπ.π. 
77 Όπ.π.  
78  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Αποτελέσματα των Ευρωεκλογών του 2014, Κατανομή Ανδρών και Γυναικών, 
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/gender-balance.html  
79 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφισμα της 11ης Νοεμβρίου 2015, όπ.π. 
80 Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών, Lobbying Kit ahead of the EP elections in May 2014 ( Πακέτο Θεσμικής Πίεσης ενόψει 
των Ευρωεκλογών του Μαΐου 2014), 2013.  
81 EIGE, ορισμός της διαθεματικότητας. Στο: http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1263  
82 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με πρόταση να 
κληθεί το Συμβούλιο να διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
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Danuta Hubner και Sylvie Guillaume για την ενίσχυση της διαφάνειας της δράσης των μελών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου83. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ιδιαίτερα η Επιτροπή 

για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων (FEMM Committee), ήταν 

επίσης κλειδιά σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια για περισσότερη ισόρροπη 

συμμετοχή των φύλων και ισότητα. Η Επιτροπή FEMM έχει εισαγάγει πολλά καινούρια 

θέματα, όπως τη βία κατά των γυναικών, την προσθήκη αίρεσης για σεβασμό της ισότητας 

των φύλων σε εμπορικές συμφωνίες, την ανάγκη παροχής βοήθειας στις συζύγους στη 

γεωργία … στην πολιτική agenda από το 198084. 

Τέλος, πέρα από τις γυναίκες – μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολλές άλλες 

γυναίκες εργάζονται στο Κοινοβούλιο, η συμβολή των οποίων είναι απαραίτητη για την 

εύρυθμη λειτουργία του θεσμού. Για τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας το 2017, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δημοσίευσε έκθεση85 με τη σύνθεση ανά φύλο διαφορετικών οργάνων εντός του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του προσωπικού του: οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το 60% 

του προσωπικού της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά η σύνθεση 

με γνώμονα το φύλο δεν αντανακλάται στις διευθυντικές θέσεις, υπό την έννοια ότι το 

γυάλινο ταβάνι μεταξύ του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντικό86.  

Για παράδειγμα, μόλις το 17% του Αναπληρωτή 

Γενικού Διευθυντή και των Γενικών Διευθυντών είναι 

γυναίκες και τo 34% των Επικεφαλής του Τομέα. Το  2016, 

το 89% των διορισμών των ανώτερων διευθυντικών 

στελεχών ήταν άνδρες87. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι 

πέρα από την αύξηση του αριθμού των γυναικών – 

μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει 

έντονη ανάγκη να εμπεδωθεί αληθινά η δημοκρατία 

της ισότητας και να μετασχηματιστεί όλη η δομή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μία [δομή] που 

εκπροσωπεί το σύνολο της κοινωνίας και αντανακλά την ισότητα των φύλων.  

3. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων; 

                                                             
την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση 
(2017/2131(INL)).  
83  EP Press Release, “New package of transparency tools for MEPs”, 27 June, 2018. Consulted at:  
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180627IPR06705/new-package-of-transparency-tools-for-meps  
84 Βλ. τις δραστηριότητες της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων (FEMM Committee) 
στο: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home.html  
85  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μονάδα Ισότητας και 
Διαφορετικότητας, 2017. 
86 Όπ.π., σελ..8.  
87 Όπ.π., σελ. 7. 
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Η φεμινιστική θεωρία έχει ήδη εξηγήσει τις πολλαπλές αιτίες της ανισότητας των 

φύλων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, δηλαδή την ιστορική 

διάκριση εις βάρος των γυναικών, τους έμφυλους ρόλους και τα στερεότυπα, καθώς και τις 

κυρίαρχες σεξιστικές στάσεις. Είναι αναγκαίο να αναγνωρίζουμε τη συνθετότητα και την 

ύπαρξη πολλαπλών διαστάσεων των παραγόντων που συμβάλλουν στις ανισότητες των 

φύλων. Η αναγνώριση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη 

αρχή του πολιτικού συστήματος μέσω της δημοκρατίας της ισότητας που θα 

μπορούσε να επηρεάσει ριζικά το σύγχρονο τοπίο. Ενώ οι Ιδρυτικές Συνθήκες της ΕΕ 

περιέχουν προβλέψεις που θα επέτρεπαν αυτή την αλλαγή, όπως σημειώθηκε στο πρώτο 

μέρος, τα τρέχοντα πολιτικά συμφραζόμενα είναι παράδοξα απίθανο να επιτρέψουν ένα τόσο 

γενναίο βήμα στο κοντινό μέλλον. Θα συγκεντρώσουμε τότε εδώ τα μικρά βήματα που 

αποδεδειγμένα έχουν αντίκτυπο στη διαμόρφωση της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και στην εναλλαγή ανδρών και γυναικών – μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που εκλέγονται ανά χώρα.  

α. Ποσοστώσεις ανά φύλο 

Το θετικό αποτέλεσμα που έχουν οι ποσοστώσεις με 

βάση το φύλο στην ενίσχυση της ισόρροπης συμμετοχής 

[ανδρών και γυναικών] έχει ευρέως αναγνωριστεί.  Οι 

ποσοστώσεις με βάση το φύλο στην πολιτική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και οι «λίστες του 

συστήματος φερμουάρ» έχουν αποδειχθεί ιδιαιτέρως 

αποτελεσματικά εργαλεία  στην αντιμετώπιση των 

διακρίσεων και των ανισορροπιών στην ισχύ των φύλων και στη βελτίωση της δημοκρατικής 

εκπροσώπησης των οργάνων της πολιτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων88. 

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες ποσοστώσεων: ποσοστώσεις που διαμορφώνονται 

από τα πολιτικά κόμματα (αυτοεπιβαλλόμενες) και ποσοστώσεις που προβλέπονται από την 

εθνική νομοθεσία 89 . Σε σχέση με τις νομοθετικές ποσοστώσεις, για τις τελευταίες 

Ευρωεκλογές, μόλις 8 κράτη – μέλη είχαν θέσει προϋποθέσεις με βάση το φύλο για τις 

εκλογικές τους λίστες90. Όλες οι ποσοστώσεις ήταν ουδέτερες ως προς το φύλο. Αυτό 

σημαίνει ότι σκοπεύουν να αποφύγουν την υποεκπροσώπηση τόσο των ανδρών όσο 

                                                             
88 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφισμα της 11ης Νοεμβρίου 2015, όπ.π.  
89  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Differential impact of the electoral systems on female political representation 
(Διαφοροποιημένες Επιπτώσεις των εκλογικών συστημάτων στην πολιτική συμμετοχή των γυναικών), Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Έρευνας, όπ.π. 
90 Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Ποσρτογαλία, Ιταλία, Σλοβενία, Ρουμανία και Πολωνία.  
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και των γυναικών, και συνεπώς τα ποσοστά με βάση το φύλο εφαρμόζονται και στους 

δύο91.  

Μόνο το Βέλγιο και η Γαλλία ζητούν λίστες ισότητας κατά 50-50. Στη Σλοβενία και στην 

Ισπανία, έκαστο των φύλων πρέπει να εκπροσωπείται τουλάχιστον με το 40% των 

υποψηφίων στη λίστα, στην Πορτογαλία με τουλάχιστον το 33% και στην Πολωνία με 

τουλάχιστον 35%. Στη Ρουμανία, οι κανόνες ορίζουν ότι δεν είναι πιθανές ούτε οι λίστες μόνο 

με γυναίκες ούτε οι λίστες μόνο με άνδρες92. Έχει αποδειχθεί ότι οι ποσοστώσεις που 

απαιτούν μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών στα ψηφοδέλτια των κομμάτων οδηγούν στην 

εκλογή περισσότερων γυναικών93.  

Εκτός από το ποσοστό ανά φύλο, δύο άλλοι 

παράγοντες είναι απαραίτητοι για την 

αποτελεσματικότητα των ποσοστώσεων με βάση το 

φύλο: η τοποθέτηση στη λίστα (θέσεις που βρίσκονται 

υψηλότερα στα ψηφοδέλτια μεταφράζονται σε 

ισχυρότερες πιθανότητες εκλογής) και ποινές μη 

συμμόρφωσης (ελλείψει ποινών, η εφαρμογή δεν είναι 

αμφίβολη) 94 . Κάποια κράτη – μέλη χρησιμοποιούν το 

σύστημα «φερμουάρ», στο οποίο υποψήφιοι από διαφορετικά φύλα εναλάσσονται στη λίστα. 

Η Γαλλία υιοθετεί το σύστημα «φερμουάρ» για όλη τη λίστα, ενώ το Βέλγιο για τις ανώτερες 

θέσεις. Η Πορτογαλία απαγορεύει περισσότερους από δύο διαδοχικούς υποψηφίους του 

ίδιου φύλου, και στην Ισπανία, η αναλογία 40 -60% πρέπει να διατηρείται σε κάθε πεντάδα 

υποψηφίων στη λίστα95 . Σε σχέση με τις ποινές μη συμμόρφωσης, στην Ισπανία, στη 

Σλοβενία και στη Ρουμανία, οι εκλογικές λίστες δεν είναι έγκυρες όταν δεν ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις των ποσοστώσεων με βάση το φύλο. Στην Πορτογαλία, οι λίστες εισάγονται 

για τις εκλογές ακόμα και αν δε συμμορφώνονται με την ποσόστωση με βάση το φύλο, αλλά 

το κόμμα ή ο συνασπισμός τιμωρείται με πρόστιμο ή περικοπή στην οικονομική ενίσχυση 

της εκλογικής εκστρατείας96.  

Η ΕΕ έχει ενθαρρύνει τα κράτη – μέλη της να υιοθετήσουν ποσοστώσεις με βάση 

το φύλο και συνιστούν το σύστημα «φερμουάρ». Ωστόσο, το έχει κάνει μέσα από το ήπιο 

δίκαιο, χρησιμοποιώντας μη δεσμευτικά κείμενα, όπως είναι οι Συστάσεις. Η ΕΕ δεν έχει 

εκδόσει κάποια δεσμευτική διάταξη για την εισαγωγή ποσοστώσεων ή άλλα θετικά 

                                                             
91Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας, At a glance-women in Parliaments (Με μια ματιά – Γυναίκες στα 
Κοινοβούλια), 2014. 
92 Όπ.π., σελ. 2.  
93 Gwiazda, Anna, 2018, “Gender quotas – can they enhance women’s parliamentary representation?”, Political Studies 
Association Specialist Group on Parliaments, στο: https://parliamentsandlegislatures.wordpress.com/2017/09/27/gender-
quotas-poland/  
94 Όπ.π., σελ. 1. 
95 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας, όπ.π.  
96 Όπ.π., σελ. 2.  
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μέτρα για να εξασφαλίσει την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων 97 . Λόγω των 

αποδεδειγμένα θετικών επιδράσεών τους, η ΕΕ θα έπρεπε να υιοθετήσει ισχυρότερα κείμενα 

και μέτρα για να συμπεριλάβει τις ποσοστώσεις.  

β. Εκλογικά συστήματα 

Τα κράτη με πλειοψηφικό σύστημα τείνουν να έχουν χαμηλότερα επίπεδα 

εκπροσώπησης των γυναικών από ό,τι οι χώρες που χρησιμοποιούν αναλογικό 

σύστημα98. Ο αριθμός των εκπροσώπων που εκλέγεται ανά εκλογική περιφέρεια είναι 

επίσης σχετικός. Όταν υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες ότι ένα πολιτικό κόμμα θα κερδίσει 

περισσότερες από μία έδρες, τα πολιτικά κόμματα ίσως να είναι περισσότερο πρόθυμα να 

στηρίξουν και άνδρες και γυναίκες υποψηφίους99. Υπό αυτό το φως, η ΕΕ θα μπορούσε να 

ενθαρρύνει περισσότερα αναλογικά συστήματα ανάμεσα στα κράτη – μέλη της, και 

περισσότερες από μία έδρες ανά εκλογική περιφέρεια, όπου καθίσταται εφικτό. Την ίδια 

στιγμή, τα κράτη – μέλη με πλειοψηφικό σύστημα θα έπρεπε να καταβάλουν συνειδητή 

προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι και τα δύο φύλα εκπροσωπούνται ίσα.  

γ. Ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων και οι αξίες τους 

Ο ρόλος των πολιτκών κομμάτων είναι κρίσιμος 

στον καθορισμό της ισόρροπης συμμετοχής των 

φύλων στο Κοινοβούλιο, καθώς είναι οι «φύλακες» 

των πολιτικών αξιωμάτων στα δημοκρατικά πολιτικά 

συστήματα100. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των 

υποψηφίων είναι οι κύριοι παράγοντες προς σκέψη. 

Κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες συμβάλλουν στην 

επιλογή περισσότεων ανδρών από γυναίκες υποψήφιες: 

η προκατάληψη απέναντι στα «αρσενικά» χαρακτηριστικά στο προφίλ του ιδανικού 

υποψηφίου, ανδροκρατούμενες επιτροπές επιλογής, η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής, 

η προϋπόθεση προηγούμενης πολιτικής εμπειρίας μέσα στο κόμμα και η μακρά σε διάρκεια 

ιδιότητα του μέλους στο κόμμα101. Καθώς υπάρχουν χαμηλότερες τιμές στην ιδιότητα του 

μέλους στο κόμμα από γυναίκες, σημαινει ότι  δεν επαρκεί τα πολιτικά κόμματα να 

επιστρατεύουν υποψηφίους αποκλειστικά από τα μέλη τους102.  

Επιπλέον, η δεξιά ή αριστερή ιδεολογία των κομμάτων διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην 

τοποθέτηση μικρότερου ή μεγαλύτερου αριθμού γυναικών υποψηφίων στις λίστες των 

                                                             
97 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2015, όπ.π.  
98 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999, όπ.π. 
99 Όπ.π., σελ. 6. 
100Όπ.π., σελ. 3. 
101 Όπ.π., σελ. 3-16.  
102 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999, όπ.π. 
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εκλογών.  Τα αριστερά κόμματα είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν την περέμβαση και 

συνεπώς, πιο ανοικτά να υιοθετήσουν αυτοεπιβαλλόμενα μέτρα που εξασφαλίζουν 

την ισότητα με βάση το φύλο103. Αυτό επιβεβαιώνεται κοιτώντας το ποσοστό ανδρών και 

γυναικών – μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από κάθε πολιτική ομάδα. Οι 

προσκείμενες στην αριστερά ομάδες εξέλεξαν το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών – μελών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 104 . Συγκεκριμένα, η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της 

Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς εξέλεξε το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών – μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (51%), ακολουθούμενη πολύ κοντά από την Ομάδα της 

Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(46%). Οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές εξέλεξαν το χαμηλότερο ποσοστό 

γυναικών – μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (21%) από όλα τα κόμματα στο 

Κοινοβούλιο 105 . Όποια και να είναι η ιδεολογία, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 

υπερασπίζονται τις αξίες της ΕΕ, και συνεπώς, εξασφαλίζουν ότι η ισόρροπη συμμετοχή των 

φύλων θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα για όλους.  

δ. Αύξηση του αριθμού των γυναικών υποψηφίων.  

Ένα από τα βασικά θέματα είναι ότι υπάρχουν λιγότερες γυναίκες υποψήφιες από ό,τι 

άνδρες. Η λογική πίσω από αυτήν την πραγματικότητα είναι περίπλοκη. Εκτός από όλους 

τους αναφερθέντες λόγους, κάποιοι σημειώνουν πως οι γυναίκες υποψήφιες έχουν 

λιγότερους πόρους (χρόνο και χρήματα) , [λιγότερο] πολιτικό ενδιαφέρον και  [λιγότερη] 

αυτοπεποίθηση. Στην πραγματικότητα, έρευνα έδειξε πως όταν σκέφτονται να διεκδικήσουν 

ένα πολιτικό αξίωμα, μεγάλο εμπόδιο για τις γυναίκες αποτελεί ο τρόπος που οι ίδιες 

αντιλαμβάνονται την αυτοπεποίθησή τους και την ικανότητά τους να διεκδικήσουν το 

αξίωμα106.  

Οι άνδρες είναι περισσότερο πιθανό να 

σκεφτούν να διεκδικήσουν ένα πολιτικό αξίωμα από 

ό,τι οι γυναίκες, (59% έναντι 43%) και οι περισσότεροι 

άνδρες από ό,τι οι γυναίκες που σκέφτονται να κατέβουν 

στις εκλογές καταλήγουν σ’ αυτό το βήμα (20% έναντι 

15%)107. Οι οικονομικοί πόροι, η εξωτερική επιβεβαίωση 

και στήριξη είναι απαραίτητοι όταν η αυτοεκτίμηση δεν 

είναι αρκετά ισχυρή. Ωστόσο, οι γυναίκες λαμβάνουν 

μικρότερη ώθηση από την οικογένεια, τους συναδέλφους 

και τα επίσημα στελέχη των κομμάτων από ό,τι οι 

                                                             
103 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 1997, όπ.π. 
104 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2015, όπ.π.  
105 Όπ.π, σελ. 2.  
106 Kürschner, όπ.π. 
107 Όπ.π., σελ. 26. 

 «Είναι σημαντικό να 
ενθαρρύνουμε τις 

γυναίκες να κατέβουν 
στις εκλογές και να 

θέσουν τις 
προϋποθέσεις στα 

πολιτικά κόμματα που 
θα βοηθούσαν αυτό το 

στόχο» 



 
 

30 
 

άνδρες108. Το γεγονός αυτό παγιώνει το status quo και διαιωνίζει το φαύλο κύκλο που 

εμποδίζει περισσότερες γυναίκες να διεκδικήσουν ένα πολιτικό αξίωμα109. Υπό αυτό το φως, 

είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να κατέβουν στις εκλογές και να τεθούν 

όλες οι προϋποθέσεις στα πολιτικά κόμματα που θα βοηθούσαν αυτόν τον στόχο.  

ε. Δίκαιη Εκπροσώπηση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

Κάποιες μελέτες έχουν ερευνήσει το ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην 

πολιτική εκπροσώπηση και στην επιτυχία των γυναικών. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

είναι δυσανάλογα επικριτικά προς τις γυναίκες υποψήφιες και πολιτικούς και 

επικεντρώνονται περισσότερο στα προσωπικά χαρακτηριστικά και στην εξωτερική εμφάνιση 

των γυναικών από ό,τι των ανδρών110. Παρατηρώντας την 

κάλυψη από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης το 2002, το 

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Εκπρόσώπηση με βάση 

το φύλο, μια πρωτοβουλία επιτήρησης των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης, παρατήρησε ότι μόλις το 16% των πολιτκών 

που καλύφθηκαν από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

ήταν γυναίκες 111 . Ως αποτέλεσμα, η στερεοτυπική και 

εσφαλμένη κάλυψη των γυναικών υποψηφίων και πολιτικών 

στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, δεν έχει αντίκτυπο μόνο στην πολιτική επιτυχία των 

γυναικών, αλλά [έχει] και αρνητικό αποτέλεσμα στη ροπή των γυναικών να διεκδικήσουν ένα 

πολιτικό αξίωμα112. 

Συμπερασματικά, η ΕΕ και όλα τα πολιτικά ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να δράσουν 

για τους αναφερθέντες παράγοντες (ποσοστώσεις με βάση το φύλο, εκλογικό σύστημα, 

ρόλος των πολιτικών κομμάτων, αριθμός των γυναικών υποψηφίων και δίκαιη 

εκπροσώπηση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης), καθώς αυτοί αποτελούν τα αποδεδειγμένα 

εργαλεία για μεγαλύτερη ισορροπία στη συμμετοχή των φύλων και τη σταδιακή οικοδόμηση 

ενός συστήματος δημοκρατίας της ισότητας.  

4.   Συμμετοχή στις Ευρωεκλογές  

 

Η πολιτική συμμετοχή έχει ευρύτερη έννοια από το να ρίχνουμε απλώς το ψηφοδέλτιο 

στην κάπλη· παίρνει πολλές μορφές. Οι γυναίκες στην ΕΕ είναι πολιτικά δραστήριες με 

πολλούς τρόπους (αλλά συχνά όχι ορατούς) και είναι δύσκολο να χαρτογραφηθεί όλο το 

φάσμα της επίσημης και ανεπίσημης εμπλοκής των γυναικών. Η παρούσα σύνοψη πολιτικής 

                                                             
108 Όπ.π., σελ. 27  
109 Όπ.π., σελ. 27 
110 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2015, όπ.π. 
111 Oleksy, Elżbieta H., “More women in political decision-making: the role of the media”, Workshop on Actions for Gender 
Balance in the European Parliament - EP Elections 2014, 2013. 
112 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2015, όπ.π. 
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δεν μπορεί να εξετάσει όλους τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες είναι 

πολιτικά δραστήριες σε σχέση με την ΕΕ, αλλά πρακτικά επικεντρώνεται στην πολιτική 

συμμετοχή των γυναικών στις Ευρωεκλογές.  

Ένα εξέχον παράδειγμα της επιτυχούς πολιτικής συμμετοχής των γυναικών 

ήταν η αφιερωμένη εκστρατεία που οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των 

Γυναικών στη λήψη αποφάσεων εν όψει των Ευρωεκλογών του 1994, όπου το ποσοστό 

των γυναικών στο νέο νομοθετικό σώμα το 1994 ανέβηκε στο 25%, από 19% συγκριτικά με 

το προηγούμενο νομοθετικό σώμα. Αργότερα, το δίκτυο διέκoψε τη λειτουργία του, και μόνο 

το 2004 το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών, ξεκίνησε την πρώτη 50/50 εκστρατεία του για να 

πετύχει την ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 113 . 

Αναγνωρίζοντας τη σημαντική πολιτική συμμετοχή των γυναικών στην ΕΕ, αυτό το μέρος 

εστιάζει ειδικά στην εκλογική συμμετοχή των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 

στάσεις τους απέναντι στην ΕΕ.   

α. Έμφυλες διαφορές στην εκλογική συμμετοχή 

 

Η συνολική συμμετοχή για άνδρες και γυναίκες στις 

τελευταίες Ευρωεκλογές ήταν 42.6%114 . Το ποσοστό αυτό 

είναι το χαμηλότερο που είχε ποτέ το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Στην πραγματικότητα, η συμμετοχή των 

ψηφοφόρων στις Ευρωεκλογές μειώνεται διαρκώς από τότε 

που διεξήχθησαν οι πρώτες εκλογές.   

Αναλύοντας τη συμμετοχή υπό την οπτική του φύλου, 

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι με συνέπεια, ψήφισαν 

περισσότεροι άνδρες από γυναίκες.  Στις τελευταίες Ευρωεκλογές του 2014: η συμμετοχή 

των ψηφοφόρων ήταν 45% μεταξύ ανδρών έναντι 40.7% μεταξύ γυναικών115 με μεγάλες 

αποκλίσεις ανά χώρα. Για παράδειγμα, στη Σουηδία ψήφισαν περισσότερες γυναίκες από 

άνδρες (59% έναντι 42%). Ωστόσο, στην πλειοψηφία των κρατών  - μελών, η συμμετοχή των 

γυναικών ήταν μικρότερη: μεταξύ των 28 κρατών – μελών μόνο σε 9 χώρες ψήφισαν 

περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, η συμμετοχή των 

γυναικών ήταν 23% έναντι 28% των ανδρών. Στη Γερμανία, η συμμετοχή των γυναικών ήταν 

45% έναντι 52% των ανδρών116. Επιπλέον, το κενό μεταξύ ανδρικής και γυναικείας 

συμμετοχής έχει διευρυνθεί: από 2 μονάδες το 2009 σε 4 μονάδες το 2014117.  

                                                             
113 Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκστρατείες του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών για τη δημοκρατία ισότητας στην 
ΕΕ συμβουλευτείτε: https://www.womenlobby.org/-European-Parliament-50-50-Campaign-?lang=en  
114  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Αποτελέσματα των Ευρωεκλογών του 2014, Συμμετοχή. Από: 
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/turnout.html  
115 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, European and National elections figured out, Special edition 2014.  
116 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, European and National elections figured out, όπ.π., σελ. 42. 
117 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, European and National elections figured out, όπ.π., σελ. .3 
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Η ενίσχυση της συμμετοχής στις επόμενες εκλογές είναι ένας από τους 

επόμενους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου118 και συνεπώς, είναι προς το 

συμφέρον του να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών και να ερευνήσει περαιτέρω 

τους λόγους πίσω από το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής τους. Η φεμινιστική θεωρία έχει ήδη 

εξηγήσει πώς οι γυναίκες έχουν ιστορικά αποθαρρυνθεί από την εμπλοκή τους στη δημόσια 

σφαίρα, κυρίως στο πεδίο της πολιτικής Ωστόσο, η ΕΕ χρειάζεται τώρα, ίσως περισσότερο 

από ποτέ, να ενθαρρύνει την εκλογική συμμετοχή των γυναικών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο.  

Όπως επιχείρησε να αναδείξει η παρούσα σύνοψη πολιτικής στο Μέρος Ι, η 

δημοκρατία της ισότητας δεν είναι απαραίτητη μόνο για την ουσιαστική ισότητα των φύλων, 

αλλά είναι θεμελιώδης και για το ίδιο το δημοκρατικό σύστημα και μέλλον της ΕΕ. Ένα 

σύστημα δημοκρατίας της ισότητας θα σήμαινε στενότερη εκπροσώπηση των 

πολιτών της ΕΕ και θα αύξανε τη συμμετοχή οδηγώντας σε μία ισχυρότερη 

δημοκρατία.  

Αλλά ποιες είναι οι προοπτικές για τις Ευρωεκλογές του 2019; Το επόμενο μέρος 

ερευνά αυτή την ερώτηση.  

β. Γυναίκες με λιγότερο ενδιαφέρον για την ΕΕ από τους άνδρες.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας του 

Ευρωβαρόμετρου για τον «Ένα χρόνο για τις εκλογές» 

δημοσιεύτηκαν τον Μάιο του 2018. Τα αποτελέσματα 

αποκάλυψαν τις προθέσεις και απόψεις των Ευρωπαίων 

πολιτών σε σχέση με την υποστήριξή τους προς την ΕΕ, 

τη δημοκρατία της και άλλα σχετικά θέματα.  Στην ίδια 

γραμμή με το ποσοστό επί των εγκύρων ψήφων 

ανδρών και γυναικών στις τελευταίες Ευρωεκλογές, 

οι γυναίκες έχουν δείξει μικρότερο ενδιαφέρον 

συγκριτικά με τους άνδρες. Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι καινούρια, με τις γυναίκες να 

δείχνουν παραδοσιακά μικρότερο ενδιαφέρον στην πολιτική και στην ΕΕ από ό,τι οι άνδρες, 

όπως έχουν δείξει προηγούμενες έρευνες της ΕΕ119. Γιατί οι γυναίκες φαίνονται να έχουν 

επίμονα μικρότερο ενδιαφέρον για την ΕΕ από τους άνδρες; Έχοντας υπόψιν ότι οι γυναίκες 

αποτελούν το μισό από τον πληθυσμό της ΕΕ, το έμφυλο χάσμα που σχετίζεται με το 

ενδιαφέρον [των γυναικών και των ανδρών] για την ΕΕ εγείρει ανησυχίες.  

                                                             
118 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των περιφερειών, Έκθεση σχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
2014, 8 Μαΐου 2015.  
119 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γυναικών στη Λήψη Αποφάσεων, Statistical data concerning the participation of women in political 
and public decision making (Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και δημόσια λήψη 
αποφάσεων), 1992. 
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Στο Ευρωβαρόμετρο του Μάη του 2018, όταν ερωτήθηκαν για το ενδιαφέρον τους για 

τις «Ευρωπαϊκές Υποθέσεις», το 60% των ανδρών δήλωσε ότι ενδιαφέρεται σε σύγκριση 

τόσο με το  49% των γυναικών [που δήλωσε ότι ενδιαφέρεται], καθώς και το 50% των 

γυναικών που δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται, ποσοστό που στους άνδρες ανήλθε στο 40%.  

Στην ίδια γραμμή, όταν ερωτήθηκαν «Πόσο σας ενδιαφέρουν ή όχι αυτές οι 

Ευρωεκλογές;», οι γυναίκες φάνηκαν να παρουσιάζουν μικρότερο ενδιαφέρον από 

τους άνδρες. Στο σύνολο, το 52% των γυναικών δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται για τις 

επερχόμενες Ευρωεκλογές, και στο ίδιο πλαίσιο, το 46% των γυναικών δήλωσαν ενδιαφέρον, 

σε σύγκριση με το 54% των ανδρών.  

Επιπλέον, τόσο η πλειοψηφία των γυναικών όσο και των ανδρών πίστευαν ότι η 

ιδιότητα της χώρας τους ως κράτος – μέλος της ΕΕ ήταν κάτι καλό (60%) και ότι [η χώρα 

τους] έχει επωφεληθεί από αυτήν (67%). Ωστόσο, οι γυναίκες φαίνονται λιγότερο 

πεπεισμένες για τα ωφέλη της ΕΕ από ό,τι οι άνδρες: το 58% των γυναικών πίστευε ότι 

ήταν κάτι καλό, εν συγκρίσει με το 61% των ανδρών και το 65% των γυναικών θεωρούσε ότι 

ήταν επωφελές, σε σύγκριση με το 69% των ανδρών.   

Άλλοι λόγοι για την ανισότητα που 

παρατηρείται στην ισόρροπη εκπροσώπηση των 

Κοινοβουλίων είναι η έλλειψη γυναικών – προτύπων 

και [η έλλειψη] αυτοπεποίθησης των γυναικών ως 

προς τη δυνατότητά τους στο πλαίσιο μιας 

ανδροκρατούμενης πολιτικής κουλτούρας120. Καθώς 

η πολιτική παγκοσμίως είναι ανδροκρατούμενη για τόσο 

μεγάλο διάστημα (και συνεχίζει να είναι, όπως δείχνουν τα 

δεδομένα), περισσότερες γυναίκες στην πολιτική και 

περισσότερη προσοχή στο για ποια πράγματα νοιάζονται οι γυναίκες, θα ενίσχυε το 

ενδιαφέρον τους στην πολιτική της ΕΕ. Το παράδειγμα της Σουηδίας παρουσιάζει 

ενδιαφέρον: το 2014 η Σουηδία εξέλεξε 55% γυναίκες – μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

στις Ευρωεκλογές της ίδιας χρονιάς και η συμμετοχή των γυναικών επί των εγκύρων ψήφων 

σ’ αυτές τις εκλογές ανήλθε στο  59%.  

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν την ανάγκη να αναθεωρήσουμε και να 

αναδιαμορφώσουμε το δημοκρατικό σύστημα της ΕΕ υπό το πρίσμα του φύλου. Αν ο μισός 

πληθυσμός της μοιάζει να έχει μικρότερο ενδιαφέρον για και να είναι λιγότερο 

ικανοποιημένος με την ΕΕ, σημαίνει ότι η ΕΕ αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τις 

ανάγκες ενός μεγάλου τμήματος των πολιτών της. Κινούμενοι προς μια δημοκρατία της 

                                                             
120 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2015, όπ.π. 
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ισότητας που αγκαλιάζει τις γυναίκες στη διαφορετικότητά τους είναι απαραίτητο να 

αυξήσουμε την πολιτική συμμετοχή των γυναικών και τελικά να εκπροσωπήσουμε τους 

πολίτες της ΕΕ. Τα αποτελέσματα που αναλύθηκαν προβλέπουν χαμηλότερη συμμετοχή 

των γυναικών στις Ευρωεκλογές από ό,τι [συμμετοχή] των ανδρών. Αντίθετα σ’ αυτό, οι 

θεσμοί της ΕΕ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι γυναικείες οργανώσεις πρέπει 

να καταβάλουν συνειδητές προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες των 

φύλων στην πολιτική συμμετοχή στην ΕΕ, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο έμφυλο 

χάσμα για το ενδιαφέρον ανδρών και γυναικών για την ΕΕ.  

Μέρος IV – Προκλήσεις και ευκαιρίες ενόψει των Ευρωεκλογών του 2019 και πέρα από 

αυτές.  

Το τμήμα αυτό εξετάζει τις πιθανές προκλήσεις και ευκαιρίες εντός του τρέχοντος 

πλαισίου στην ΕΕ για την επίτευξη της ισορροπίας στη συμμετοχή των φύλων το 2019 και 

το μετασχηματισμό της ΕΕ προς ένα σύστημα της δημοκρατίας της ισότητας.  

1. Προκλήσεις  

α. Άνοδος του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς  

Η υποστήριξη της ακροδεξιάς και των 

πολιτικών κομμάτων του λαϊκισμού έχει προοδευτικά 

αυξηθεί στην Ευρώπη και στον κόσμο τα τελευταία 

χρόνια. Η ακροδεξιά του λαϊκισμού έχει αυξήσει τα 

εκλογικά αποτελέσματά της στην Ανατολική Ευρώπη, 

στην Αυστρία, στην Ιταλία και στη Σκανδιναβία: τα 

κόμματα αυτά συμμετέχουν σε πέντε κυβερνήσεις στην 

ΕΕ121. Έχουν επίσης αποκτήσει δύναμη και σε άλλα κράτη 

– μέλη (Δανία και Γαλλία) και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η υποστήριξη γι’ αυτά τα κόμματα 

είναι μεγαλύτερη από ποτέ τα τελευταία 30 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση των 

αποτελεσμάτων των εκλογών σε 22 Ευρωπαϊκές χώρες122. Αν και η εθνικιστική ιδεολογία 

αυτών των κομμάτων ανταγωνίζεται την ΕΕ, [εκείνα] αμφισβητούν δημοκρατικές αξίες και 

πρώτα από όλα την ισότητα των φύλων. Έρευνα δείχνει ότι οι άνδρες προτιμούν 

περισσότερο τα ακροδεξιά, λαϊκίστικα κόμματα από ό,τι οι γυναίκες123.  Για παράδειγμα, στη 

                                                             
121  Tartar, Andre, “How the Populist Right Is Redrawing the Map of Europe”, Bloomberg 2017. Από: 
https://www.bloomberg.com/graphics/2017-europe-populist-right/ 
122 Όπ.π., σελ. 1. 
123 Spierings, Niels and Andrej Zaslove, “Gendering the vote for populist radical-right parties” Patterns of Prejudice, Τόμος 
49, Τεύχος 1-2: Gender and Populist Radical Right Politics, 2015, σελ. 135-162. 
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Σουηδία το 20% των ανδρών δήλωσαν την προτίμησή τους για τους Σουηδούς Δημοκράτες 

(Swedish Democrats (SD)), έναντι του μόλις 10% των γυναικών124. 

Γενικά, οι αξίες και η πολιτική ταυτότητά τους έχουν χαρακτηριστεί ως αντιφεμινιστικές 

Κάποιοι λαϊκιστές ισχυρίζονται ότι είναι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών και 

των ομοφυλοφίλων, ενώ άλλοι είναι αντιφεμινιστές με σαφέστερο τρόπο, έχοντας 

προτεραιότητα να αποκαταστήσουν τους παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους και τις 

οικογενειακές δομές, καθώς και να πολεμήσουν ενάντια σ’ αυτό που αποκαλούν 

«ιδεολογία του φύλου»125. Τα κόμματα αυτά στην Ευρώπη χαρακτηρίζονται επίσης από 

την αντίθετη στην ΕΕ ή Ευρωσκεπτικιστική ταυτότητά τους. Ασκούν κριτική στην ΕΕ για 

ποικίλα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 

της έμφυλης ισότητας από την ΕΕ. Για παράδειγμα, η ΕΕ κατηγορείται για τη στήριξη της 

αποκαλούμενης «έμφυλης agenda» προς καταστροφή της παραδοσιακής 

οικογένειας126. Σύμφωνα με διαφορετικούς αναλυτές, η διακηρυχθείσα υποστήριξη της ΕΕ 

για την έμφυλη ισότητα θα μπορούσε να ιδωθεί ως ένα από τα στοιχεία του ευρύτερου 

αποικιοκρατικού προγράμματος, όπου, για πολλούς στις ανατολικές χώρες, αυτό που ήταν 

κάποτε ο Μαρξισμός έχει αντικατασταθεί με κάποιο τρόπο από την «πολιτική για το φύλο»127.  

Ενώ η άνοδος του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς 

αμφισβητεί τις αξίες της ΕΕ για τη δημοκρατία και την 

ισότητα των φύλων που εγκαθιδρύει ένα σύστημα 

δημοκρατίας της ισότητας, στην πραγματικότητα θα 

μπορούσε να ενισχύσει τις αξίες αυτές και να 

ενδυναμώσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Σε σχέση με τις 

επερχόμενες Ευρωεκλογές, η υποστήριξη στο 

λαϊκισμό και στην ακροδεξιά μπορεί να ιδωθεί μόνο 

ως μια ευκαιρία  για την εξέλιξη της έμφυλης ισότητας και της ισότητας στην ΕΕ. Όπως 

έχει ήδη αναδείξει το Μέρος Ι, ένα σύστημα δημοκρατίας της ισότητας είναι το κλειδί για να 

αμφισβητήσει η ΕΕ αυτά τα αντιδημοκρατικά κύματα . Σ’ αυτή τη γραμμή, η ΕΕ δε θα έπρεπε 

να χάσει καμία ευκαιρία να ενισχύσει την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων και να αντιδράσει 

στις ανελεύθερες τάσεις: το να αδράξουμε την ευκαιρία των Ευρωεκλογών του Μαΐου του 

2019 είναι συνεπώς θεμελιώδους σημασίας. Επιπλέον, δεν είναι σημαντικό μόνο για τους 

θεσμούς, αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες της ΕΕ, όπως έδειξε το Μέρος ΙΙ. 

                                                             
124 Οι Σουηδοί Δημοκράτες έχουν ισχυρότερη υποστήριξη μεταξύ των ανδρών από ό,τι μεταξύ των γυναικών σύμφωνα 
με έρευνα προτίμησης του 2017 από τη Statistiska Centralbyrån (SCB).  
125 Flemming, Matilda, Oriane Gilloz and Nima Hairy, “Getting to know you: mapping the anti-feminist face of right-wing 
populism in Europe” Open Democracy, 2017. Στο: https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/matilda-
flemming/mapping-anti-feminist-face-of-right-wing-populism-in-europe  
126 Mcrobbie, Angela, “Anti-feminism and anti-gender far right politics in Europe and beyond”, Open Democracy, 2018. 
Στο: https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/angela-mcrobbie/anti-feminism-and-anti-gender-far-right-
politics-in-europe-and-be  
127 Όπ.π., σελ. 1.  
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β. Έμφυλα στερεότυπα στη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική  

Τον Ιούνιο του 2017, τα αποτελέσματα του «Ειδικού Ευρωβαρόμετρου για την ισότητα 

των φύλων, τα στερεότυπα και τις γυναίκες στην πολιτική» αποκάλυψαν τις απόψεις των 

πολιτών της ΕΕ σε σχέση με την ισότητα των φύλων στην ΕΕ και σχετικά ζητήματα.   

Τα αποτελέσματα κάποιων ερευνών ήταν αρκετά θετικά. Για παράδειγμα, το 91% των 

συμμετεχόντων πιστεύουν ότι η προώθηση της έμφυλης ισότητας είναι σημαντική για την 

εξασφάλιση μιας δίκαιης και δημοκρατικής κοινωνίας, και το 86% ότι μια γυναίκα 

εκπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά τους128. Όταν ρωτήθηκαν για 

τα νομικά μέτρα εξασφάλισης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πολιτική, επτά 

στους δέκα συμμετέχοντες (70%) τάσσονται υπέρ των νομικών μέτρων, με το 30% να είναι 

μάλιστα έντονα υπέρ, το 8% έντονα κατά και το 23% εναντίον συνολικά. Υπάρχει ποικιλία 

στις απόψεις γυναικών και ανδρών, με τις γυναίκες να είναι περισσότερο υπέρ των 

νομικών μέτρων από ό,τι οι άνδρες (73% έναντι 66%) και συγκεκριμένα να είναι έντονα 

υπέρ (33% έναντι 27%)129. 

Ωστόσο, άλλα αποτελέσματα είναι αρκετά 

ανησυχητικά. Όταν ερωτήθηκαν αν η ισότητα των 

φύλων έχει επιτευχθεί στην πολιτική, το 57% των 

ανδρών λέει ότι έχει επιτευχθεί (το 15% λέει ότι 

σίγουρα έχει), σε αντίθεση με το 45% των γυναικών 

(το 9% λέει ότι έχει σίγουρα επιτευχθεί)130.  

Τα ποσοστά αυτά δείχνουν μία διαφορά μεταξύ των απόψεων των γυναικών και των 

ανδρών, όπως επίσης και έλλειψη γνώσης για την πραγματική ισορροπία στη 

συμμετοχή των φύλων στην πολιτική. Στην ίδια γραμμή, όταν ερωτήθηκαν αν θα έπρεπε 

να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες σε θέσεις της πολιτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 

οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό να πουν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες 

[γυναίκες] (62%)131. Κοιτώντας την πλειοψηφία των συμμετεχόντων χωρίς να διαχωρίζουμε 

τις απαντήσεις με κριτήριο το φύλο, μια στενή πλειοψηφία των συμμετεχόντων (54%) 

πιστεύουν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στην πολιτική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Όταν ερωτήθηκαν για τη λήψη αποφάσεων, σχεδόν οι 7 στους 10 πιστεύουν ότι οι 

γυναίκες είναι πιο πιθανό να πάρουν αποφάσεις με βάση τα συναισθήματά τους, με 

                                                             
128 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 465- Έμφυλη Ισότητα, Στερεότυπα και Γυναίκες στην πολιτική, Ιούνιος 
2017, σελ. 15. 
129 Όπ.π., σελ. 17. 
130 Όπ.π., σελ. 2.  
131 Όπ.π.  
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το 25% να βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με αυτή τη διατύπωση. Αυτό αληθεύει για 

την πλειοψηφία των κρατών – μελών, στην πραγματικότητα σε όλες τις χώρες εκτός από τη 

Σουηδία, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστεύει ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να 

πάρουν αποφάσεις με βάση τα συναισθήματά τους132.  

Όταν ερωτήθηκαν σχετικά με το ρόλο των γυναικών και των ανδρών, το 44% πιστεύει 

ότι ο πιο σημαντικός ρόλος της γυναίκας είναι η φροντίδα του σπιτιού και της 

οικογένειας, με το 17% να βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία και το 43% να πιστεύει ότι ο 

πιο σημαντικός ρόλος του άνδρα είναι να κερδίζει χρήματα, με το 16% να βρίσκεται σε 

απόλυτη συμφωνία με αυτή τη διατύπωση133.  

Όμως, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις απόψεις των συμμετεχόντων σε 

διαφορετικά κράτη – μέλη: η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην Ουγγαρία (87%), στη 

Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και τη Λετονία (σύνολο 83%) 

συμφωνούν με αυτή τη διατύπωση, εν συγκρίσει με το 47% στη Σουηδία, το 53% στην 

Ισπανία και το 57% στη Γαλλία134. 

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα έμφυλα 

στερεότυπα κυριαρχούν ακόμα στο μυαλό των 

πολιτών της ΕΕ. Τα έμφυλα στερεότυπα αναγνωρίζονται 

ως η ρίζα των διακρίσεων κατά των γυναικώ, και 

συνεπώς, θα έπρεπε να γίνουν πολλά περισσότερα για να 

καταπολεμήσουμε αυτές τις απόψεις και να 

εκπαιδεύσουμε τους πολίτες της ΕΕ στις αξίες της 

ισότητας. Η εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Το 

να κινηθούμε προς την ισότητα θα σήμαινε περισσότερες γυναίκες στην εξουσία και 

μετασχηματισμό των κανόνων του παιχνιδιού που θα αλλάξει τις τωρινές στερεοτυπικές 

απόψεις των γυναικών και των ανδρών.  

2. Ευκαιρίες  

α. Δεσμεύσεις από την ΕΕ 

Το Μέρος I έχει εξηγήσει το πώς η ισότητα των φύλων είναι κεφαλαιώδους σημασίας 

αξία της ΕΕ θεμελιωμένης στις Συνθήκες της ΕΕ. Για να μετατρέψουμε την αρχή σε 

                                                             
132 Όπ.π., σελ. 5 
133 Όπ.π. 
134 Όπ.π., σελ. 6 

 «Σχεδόν 7 στους 10 
συμμετέχοντες 

πιστεύουν ότι είναι πιο 
πιθανό για τις γυναίκες 
να λάβουν αποφάσεις 

με βάση τα 
συναισθήματά τους 
από ό,τι οι άνδρες» 



 
 

38 
 

πραγματικότητα, αρκετά νομοθετικά και πολιτικά μέτρα έχουν υιοθετηθεί, και κάποια από 

αυτά τα έχουν εστιάσει στην έμφυλη ισότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Η συγκεκριμένη ανησυχία της ΕΕ να συμπεριλάβει καλύτερα τις γυναίκες στην 

πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων ξεκίνησε στη δεκαετία του ‘90135 . Βασικά 

κείμενα της ΕΕ εστιάζοντα στην ισότητα των φύλων ήταν το «Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης» για 

Ίσες Ευκαιρίες 1991-1995”136 , που διευκόλυνε τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Γυναικών στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων137, το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων του 1995138 και η 

Σύσταση του Συμβουλίου του 1996 139 . Το τελευταίο αναγνώρισε ότι «οι γυναίκες 

υποεκπροσωπούνται ακόμα σε όργανα λήψης αποφάσεων, στις πολιτικές, οικονομικές, 

κοινωνικές και πολιτισμικές σφαίρες» και ότι «η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και 

ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι προϋπόθεση της δημοκρατίας». 

Συνέστησε στα κράτη – μέλη να λάβουν θετικές δράσεις για να βελτιώσουν την ισορροπία 

στην εκπροσώπηση των φύλων.  

Πιο πρόσφατα, το 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

υιοθέτησε τα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την 

ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στο πεδίο της λήψης 

αποφάσεων»140. Η συμπερίληψη τω γυναικών στη λήψη 

αποφάσεων είναι επίσης τμήμα του Ευρωπαϊκού 

Συμφώνου του Συμβουλίου για την Ισότητα των Φύλων 

2011-2020141.  

Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν λάβει δράση σε σχέση με την ισόρροπη συμμετοχή των 

φύλων στην πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Αφενός, το πιο σχετικό πρόσφατο έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι το 

Ψηφισμά του για τις γυναίκες στην πολιτική πολιτική λήψη αποφάσεων του 2012142, όπου 

                                                             
135 Olander, Louise, “Women in power: to what extent has EU action to improve equal participation of women in political 
decision-making been successful? What (if anything) should be done to improve the status quo?” College of Europe, 
2017-2018. 
136 Ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Μαϊου 1991 για το τρίτο μεσοπρόθεσμο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για τις ίσες 
ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών (1991-1995). 
137 Η ομάδα αυτή οργάνωσε το Πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις «Γυναίκες στην Εξουσία» στο οποίο υιοθετήθηκε η 
Διακήρυξη των Αθηνών. Ο βασικός της στόχος ήταν η άμβλυνση του χάσματος εκπροσώπησης των φύλων στην ΕΕ. 
138 Ψήφισμα του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 1995 για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων.  
139 Σύσταση του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 1996, για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων (96/694/EC). 
140 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στο πεδίο 
της λήψης αποφάσεων (14325/15), 2 Δεκεμβρίου 2015. 
141  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Σύμφωνο του Συμβουλίου για την Ισότητα των Φύλων 2011-2020, (2011/C 
155/02).  
142  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφισμα της 13ης Μαρτίου 2012 για τις Γυναίκες στην Πολιτική Διαδικασία Λήψης 
Αποφάσεων: Ποιότητα και Ισότητα EP, (2011/2295(INI)), P7TA(2012)0070, 2012. 

«Η συγκεκριμένη 
ανησυχία της ΕΕ να 

συμπεριλάβει 
καλύτερα τις γυναίκες 

στην πολιτική 
διαδικασία λήψης 

αποφάσεων ξεκίνησε 
στη δεκαετία του ‘90» 



 
 

39 
 

ώθησε τα κράτη – μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν περισσότερα για την ισότητα 

στις Ευρωεκλογές, μέσω, για παράδειγμα, της εισαγωγής ποσοστώσεων με βάση το φύλο 

για τις εκλογικές λίστες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα, η διαδικασία τροποποίησης 

της Εκλογικής Πράξης του 1976143 προχωράει, και συνεπώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

πρότεινε να συμπεριληφθούν οι προϋποθέσέσεις της ισότητας των φύλων στις λίστες των 

υποψηφίων για την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η προτεινόμενη διάταξη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημαίωσε ότι «η λίστα των υποψηφίων για εκλογή στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εξασφαλίζει την ισότητα των φύλων». Ωστόσο, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την έχει παραβλέψει στο προσχέδιο της Απόφασής του, εννοώντας 

ότι άφησε εκτός τη διάταξη που εξασφάλιζε την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στις 

εκλογικές λίστες. Αυτό συνιστά χαμένη ευκαιρία να ενισχύσουμε ένα σύστημα δημοκρατίας 

της ισότητα.  

Αφετέρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι το Ψήφισμα του Συμβουλίου του 

1996 έχει εφαρμοστεί κακά, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων 

για την αντιμετώπιση της έλλειψης συγκριτικών στοιχείων για τις γυναίκες και τους άνδρες 

στη λήψη αποφάσεων το 2004144. Η βελτίωση της εκπροσώπησης των γυναικών στη λήψη 

αποφάσεων αποτελεί μία από τις περιοχές εστίασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

ισότητα των φύλων που αντανακλάται στo έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Στρατηγική 

Δέσμευση για την Ισότητα των Φύλων 2016-2019».  

Όπως εξηγήθηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

θέσει στόχους για να ενδυναμώσει την ισορροπία στη 

συμμετοχή των φύλων στα όργανά της. Αρκετοί Πρόεδροι 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του 

τωρινού Προέδρου Jean-Claude Juncker, έχουν επίσης 

ενθαρρύνει τα κράτη – μέλη να προτείνουν 

περισσότερες γυναίκες υποψήφιες για τη θέση των 

Επιτρόπων και τα χαρτοφυλάκιά τους 145 . Μετά τις 

Ευρωεκλογές, ο πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –μέσω 

της διαδικασίας Spitzenkandidat – και θα διοριστεί από το Συμβούλιο, όπως και ο Πρόσδρος 

του Συμβουλίου. Το Κολέγιο των Επιτρόπων θα ανανεωθεί επίσης, διοριζόμενο από κάθε 

κράτος – μέλος και εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενώ δεν υπάρχουν νομικές 

διατάξεις που υποχρεώνουν τα κράτη – μέλη να παρουσιάσουν υποψηφίους και από τα δύο 

φύλα, η πολιτική πίεση από το νεοεκλεγέν ισότιμο Κοινοβούλιο θα ήταν ένα ισχυρό 

                                                             
143 Νόμος σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση, καθολική ψηφοφορία, Παράρτημα 
στην Απόφαση του Συμβουλίου 76/787/ECSC, EEC, Ευρατόμ της 20ης  Σεπτεβρίου 1976.  
144 Olander, όπ.π. 
145 Για παράδειγμα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Prodi. Olander, όπ.π., σελ. 8.  
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αίτημα για σεβασμό της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων σε αυτά τα υψηλόβαθμα 

πολιτικά πόστα.   

Όλα αυτά τα όργανα από διαφορετικούς θεσμούς της ΕΕ δείχνουν τη δέσμευση της 

ΕΕ να δράσει για την τρέχουσα ανισορροπία στη συμμετοχή των φύλων στη λήψη 

αποφάσεων. Όμως, η ΕΕ μπορεί και θα έπρεπε να κάνει πολλά περισσότερα για να κάνει 

πραγματικότητα αυτή τη δέσμευση και να αγκαλιάζει πραγματικά την ισότητα. Η ΕΕ 

χρειάζεται να μετακινηθεί από μια «ρητορική ισότητας» και «προώθηση της ισότητας», σε 

αυστηρές «εγγυήσεις ισότητας» ή «θετικές διακρίσεις»146.  

Σε συμφωνία με τη διατριβή της Olander, η ΕΕ θα έπρεπε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί  

«μαλακά» εργαλεία, όπως η συλλογή στοιχείων, η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η 

υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων147, αλλά 

επίσης και την εφαρμογή άλλων «αυστηρότερων» οργάνων που θα περιελάμβανε: 1) Χρήση 

ισχυρότερων νομοθετικών μέτρων, όπως η νέα Σύσταση του Συμβουλίου σε συνέχεια 

εκείνης από το 1996 και σε επανάληψη της σύστασης του 2015 προς τα κράτη –μέλη να 

υιοθετήσουν ποσοστώσεις με το σύστημα φερμουάρ για τις εκλογές. Ιδανικά, θα έπρεπε να 

αναφέρει επίσης και τη διαθεματικότητα για τη βελτίωση της σημερινής υποεκπροσώπησης 

των γυναικών από τις μειονότητες 148, 2) Να γίνει πρότυπο και να προτεραιοποιήσεθ τη 

βελτίωση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στους θεσμούς της ΕΕ. Η ΕΕ θα έπρεπε 

να ωθήσει τα κράτη- μέλη να κηρύξουν υποψήφια μία γυναίκα και έναν άνδρα για την 

υποψηφιότητα [της προεδρίας] της Επιτροπής στο 2019 (σε συνέχεια της πρότασης της 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τις Ίσες Ευκαιρίες για τις Γυναίκες και τους Άνδρες149). Για την 

εφαρμογή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

χρησιμοποιώντας την εξουσία του για έγκριση της επιβολής κυρώσεων σε εκείνα τα κράτη – 

μέλη που δεν προσέχουν αυτήν την πρόταση150, 3) Ενθάρρυνση του διορισμού των 

γυναικών σε κορυφαίες θέσεις. Για παράδειγμα, δημιουργώντας ισχυρές υποδομές για την 

καθοδήγηση (mentoring) και τη δικτύωση 151 , 4) Λαμβάνοντας υπόψιν τις βλαπτικές 

συνέπειες και την επικράτηση των έμφυλων στερεοτύπων, είναι απαραίτητο να 

εφαρμόσουμε μια ολιστική πολιτική για το φύλο στην ΕΕ, που αντιμετωπίζει τα έμφυλα 

στερεότυπα, την εκπαίδευση, τη βία κατά των γυναικών και άλλα θέματα, επιπρόσθετα με τη 

δημοκρατία της ισότητας152. Όπως επισημαίνει η Olander, η τωρινή Στρατηγική Δέσμευση 

αποτελεί ένα βήμα πίσω συγκριτικά με το προηγούμενο Πρόγραμμα Δράσης – και τα δύο 

                                                             
146 Olander, όπ.π., σελ. 13.   
147 Olander, όπ.π., σελ. 8. 
148 Olander, όπ.π., σελ. 14.  
149  Η γνωμοδοτική αυτή Επιτροπή «συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαμόρφωση και εφαρμογή των 
δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες”, EIGE, στο: 
https://eige.europa.eu/men-and-gender-equality/methods-and-tools/european-union/activity-advisory-committee-equal-
opportunities-women-and-men 
150 Olander, όπ.π., σελ. 14.  
151 Olander, όπ.π.  
152 Olander, όπ.π.  

https://eige.europa.eu/men-and-gender-equality/methods-and-tools/european-union/activity-advisory-committee-equal-opportunities-women-and-men
https://eige.europa.eu/men-and-gender-equality/methods-and-tools/european-union/activity-advisory-committee-equal-opportunities-women-and-men
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αναφέρθηκαν ως άνω-  καθώς είναι ένα μη δεσμευτικό, εσωτερικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής που δεν περιέχει εκτελεστικά μέτρα153. Η ΕΕ θα πρέπει να πάρει στα σοβαρά την 

πολιτική για το φύλο και να επιστρέψει σε μία συμπαγή διαμόρφωση πολιτικών σε αυτό 

το θέμα και τελικά, 5) Να δημιουργήσει συγκεριμένη γραμμή προϋπολογισμού με βάση 

το φύλο. 

Σε συμφωνία με τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ληφθήσες δεσμεύσεις της ΕΕ και οι 

επερχόμενες Ευρωεκλογές, οι προτάσεις αυτές στοχεύουν να βοηθήσουν την ΕΕ να κινηθεί 

προς τη δημοκρατία της ισότητας και τη γενικότερη βελτίωση της έμφυλης ισότητας.  

β. Νέες ποσοστώσεις με βάση το φύλο  

Δύο κράτη – μέλη έχουν εισαγάγει νέες ή διαφοροποιημένες ποσοστώσεις με 

βάση το φύλο που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στις Ευρωεκλογές του Μαΐου του 

2019: η Κροατία και η Ιταλία.  

Η εφαρμογή της νέας έμφυλης ποσόστωσης στην Κροατία154 είχε ως αποτέλεσμα τη 

σημαντική αύξηση του ποσοστού των γυναικών υποψηφίων, από 28% στις τοπικές εκλογές 

του 2013 σε 42% το 2017 (παρά τη μη συμμόρφωση του 14% των εκλογικών λιστών με τις 

έμφυλες ποσοστώσεις155).  Η Κροατία πέτυχε το υψηλότερο ποσοστό γυναικών 

υποψηφίων της σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, το πραγματικό ποσοστό 

απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ως συμμορφούμενο με την αρχή της ισόρροπης 

συμμετοχής των φύλων, καθώς οι εκλεγμένες γυναίκες ανέρχονται μόλις στο 27% και 25% 

σε εθνικές συνελεύσεις και δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια αντίστοιχα. Η περίπτωση 

της Κροατίας δείχνει καθαρά ότι η επίσημη συμμόρφωση με την έμφυλη ποσόστωση 

δεν οδηγεί αυτόματα σε πραγματική εκπροσώπηση στη βάση της ισόρροπης 

συμμετοχής των φύλων, λόγω της έλλειψης κανόνων σχετικά με την τοποθέτηση στις 

εκλογικές λίστες156. Η υιοθέτηση και θέση σε ισχύ της έμφυλης ποσόστωσης της Κροατίας 

για τις επερχόμενες Ευρωεκλογές θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη. Όμως, η 

αποτελεσματικότητά της υπονομεύεται από την απουσία κανόνων για την τοποθέτηση [των 

υποψηφίων]  στις εκλογικές λίστες με βάση το φύλο, καθώς  «στην πράξη, οι πραγματικές 

πιθανότητες εκλογής των γυναικών εξαρτώνται περισσότερο από την ιεραρχική τους 

                                                             
153 Olander, όπ.π., σελ. 15. 
154 Η Κροατία εισήγαγε την προϋπόθεση των λιστών με ισόρροπη συμετοχή των φύλων στο Gender Equality Act (Νόμος 
για την Ισότητα των Φύλων) το 2008. Εξαιτίας της σταδιακής διαδικασίας ενσωμάτωσης των νομοθετημένων 
ποσοστώσεων υποψηφίων, η προϋπόθεση της ποσόστωσης με βάση το φύλο (του 40% για κάθε φύλο) για τις 
Ευρωεκλογές θα είναι νομικά εκτελεστή μόλις την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 2019. Όταν η ποσόστωαη με βάση το φύλο 
καθιερώθηκε για πρώτη φορά δέκα χρόνια πριν, δεν είχε ούτε κανόνες κατάταξης ή τοποθέτησης ούτε κυρώσεις για τη 
μη συμμόρφωση. O κεντροαριστερός συνασπισμός βελτίωσε αυτά τα θετικά μέτρα τροποποιώντας τον εκλογικό νόμο του 
2014, θεσπίζοντας 40% νομοθετημένων ποσοστώσεων με βάση το φύλο χωρίς κανόνες τοποέτησης, αλλά με σημαντικές 
κυρώσεις (άκυρες λίστες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης). Ωστόσο, το Συνταγματικό Δικαστήριο ανέτρεψε την πρόβλεψη 
των κυρώσεων. (Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Πολιτικές Έμφυλης Ισότητας στην Κροατία – Ενημέρωση, 2017).  
155 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  Πολιτικές Έμφυλης Ισότητας στην Κροατία – Ενημέρωση, 2017 
156 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017, όπ.π.  
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τοποθέτηση στις εκλογικές λίστες, παρά στην επίσημη συμορφωση με ποσοστώσεις στη 

βάση του φύλου»157. 

Το 2014, η Ιταλία εισήγαγε ένα νέο μέτρο158 σύμφωνα με το οποίο ψήφοι που ήταν 

τρίτοι στη σειρά προτίμησης δεν καταμετρούνταν, αν ο ψηφοφόρος δεν είχε ψηφίσει 

τουλάχιστον έναν υποψήφιο από το κάθε φύλο.159 Το 2019, η Ιταλία θα εφαρμόσει μια 

μείζονα αλλαγή: θα εισάγει λίστες ισότητας (1/2 από κάθε φύλο αντί 1/3) και επιπρόσθετα, οι 

ψηφοφόροι θα κληθούν να επιλέξουν υποψηφίους και από τα δύο φύλα για να μπορέσουν 

να προσμετρηθούν πλήρως οι ψήφοι προτίμησής τους160 . Το τελευταίο σημαίνει ότι οι 

κανόνες έχουν γίνει αυστηρότεροι για να εξασφαλίσουν καλύτερα την ισόρροπη συμμετοχή 

ανδρών και γυναικών161. Αυτά τα νομοθετικά μέτρα στην Κροατία και στην Ιταλία θα 

μπορούσαν να έχουν επίπτωση στον αριθμό των εκλεγμένων γυναικών – μελών του 

Ευρωκοινοβουλίου από καθεμία από αυτές τις χώρες, αλλά τα αποτελέσματα δεν έχουν 

φανεί ακόμα.  

γ. Κινήματα της Κοινωνίας των Πολιτών  

Τελικά, η αλλαγή δε θα συμβεί αν δεν υποστηρίζεται από ισχυρά γυναικεία κινήματα. 

Τα κινήματα της Κοινωνίας των Πολιτών, εμπνευσμένα από το κίνημα #MeToo σε 

ολόκληρο τον κόσμο δημιουργούν σήμερα μία μείζονα ευκαιρία να ενισχύσουμε τη 

δημοκρατία της ισότητας στην ΕΕ. Πράγματι, αντίθετα στα πισωγυρίσματα στην ισότητα 

των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών που πολλοί παρατηρητές απεικονίζουν, ένα 

κύμα διαμαρτυρίας και γυναικείων κινημάτων έχουν αναδυθεί. Διαμαρτυρίες σχετικά με 

τον νόμο για την απαγόρευση των εκτρώσεων στην 

Πολωνία και η φεμινιστική απεργία της 8ης Μαρτίου στην 

Ισπανία αποτελούν κάποια μόνο από τα παραδείγματα 

μιας ανανεωμένης κοινωνικής κινητοποίησης που 

ζητά ισότητα των φύλων στην ΕΕ και στα κράτη – 

μέλη. Τόσο η ΕΕ όσο και οι θεσμοί των κρατών – μελών , 

τα πολιτικά κόμματα και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη 

πρέπει να δράσουν γι' αυτές τις έκτακτες και αυξανόμενες 

κοινωνικές ανάγκες. Ο ενστερνισμός της δημοκρατίας της 

ισότητας αποτελεί έναν τρόπο να απαντήσουμε σ’ αυτές τις ανάγκες της κοινωνίας, στην 

πρόοδο και στην εξέλιξη της έμφυλης ισότητας στην ΕΕ.  

                                                             
157 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017, όπ.π. 
158 Η Ιταλία είχε ήδη τις προϋποθέσεις για λίστες με βάση την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων  (1/3 για κάθε φύλο) για 
τις Ευρωεκλογές του 2004 και του 2009 (Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Με μια ματιά – γυναίκες στα Κοινοβούλια, 2017.) 
159 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017, όπ.π 
160 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017, όπ.π. . 
161 Dona, Alessia, Workshop on “Legal Struggles and Political Mobilization around Gender Quotas in Europe”, Φλωρεντία, 
Σεπτέμβριος 2014. 
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Αναλύοντας τις πιθανές προκλήσεις και ευκαιρίες που η ΕΕ αντιετωπίζει προς τη 

δημοκρατία της ισότητας στις Ευρωεκλογές του 2019 είναι θεμελιώδους σημασίας να 

αναγνωρίσουμε σε ποια πεδία και με ποιον τρόπο θα πρέπει να δράσουμε για περισσότερη 

ισότητα των φύλων στην ΕΕ. Τελικά, είναι ακόμα πιο σχετικό να δούμε τι είδους ΕΕ θέλουμε 

να οικοδομήσουμε και ποιο μέλλον οραματιζόμαστε για την Ένωση.  
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ΠΟΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ;  

Μέσω της παρούσας ανάλυσης, έχουμε αναθεωρήσει την έννοια της δημοκρατίας της 

ισότητας στο τρέχον πλαίσιο της ΕΕ. Η ανάλυση εξερεύνησε γιατί η δημοκρατία της ισότητας 

είναι σημαντική για την ΕΕ, και επίσης, γιατί τόσο η ΕΕ όσο και η δημοκρατία της ισότητας 

είναι σημαντικές για τις γυναίκες και για την ισότητα των φύλων. Με το πέρας της ανάλυσης 

της τρέχουσας κατάστασης, και των προκλήσεων και ευκαιριών για την ισόρροπη συμμετοχή 

των φύλων στην ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019, η παρούσα έκθεση 

περιλαμβάνει μερικές συμβουλές και συστάσεις για την προώθηση της ισότητας.  

Η Ευρώπη χρειάζεται να αντιμετωπίσει τις παλιές και καινούριες προκλήσεις (π.χ. 

κύματα λαϊκισμού και αυξημένες ανισότητες, ρωγμή της ενότητάς της, τη δυσάρεστη 

απομυθοποίηση της δημοκρατίας, την αμφισβήτηση της νομιμοποίησής της...) και να 

ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών της ΕΕ για περισσότερη ισότητα των φύλων. Η 

σταδιακή οικοδόμηση ενός συστήματος δημοκρατίας της ισότητας θα διευκόλυνε την 

ΕΕ να προσφέρει νέες λύσεις, να ανταποκριθεί στις κοινωνικές ανάγκες και στην 

καλύτερη εκπροσώπηση των πολιτών της. Η κίνηση προς ένα σύστημα δημοκρατίας της  

ισότητας που ενσαρκώνει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ως πρώτη ανάγκη, 

συνεπάγεται το μετασχηματισμό του τρόπου που 

σκεφτόμαστε και ασκούμε τη δημοκρατία στην ΕΕ και 

στα κράτη – μέλη. Τελικά, καμία δημοκρατία δεν είναι 

δυνατή αν το ερώτημα για την ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών δεν τίθεται ως πολιτική προϋπόθεση εμπίπτουσα 

στις θεμελιώδεις αρχές του πολιτικού καθεστώτος, όπως οι 

αρχές της καθολικής ψηφοφορίας και της διάκρισης των 

εξουσιών162. Σε συνέχεια των ιδεών της Eliane Vogel-Polsky, 

η δημοκρατία της ισότητας θα σήμαινε τη συνομολόγηση 

ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου, ενός συμβολαίου που διατηρεί το δικαίωμα στην ίδια 

θέση, αξία και ευθύνη στην κοινωνία για γυναίκες και άνδρες163 .  

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2019 είναι ένα σημαντικό 

πολιτικό εφαλτήριο που χρειάζεται να αξιοποιήσουμε για να κάνουμε τα σωστά βήματα προς 

ένα σύστημα δημοκρατίας της ισότητας. Τόσο η ΕΕ όσο και η πολίτες της θα επωφεληθούν 

από την προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε 

ολόκληρο το σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ. Όπως είπε η Simone Veil «Το πεπρωμένο της 

Ευρώπης και το μέλλον του ελεύθερου κόσμου είναι στα χέρια μας»164. 

                                                             
162 Sledziewski, É., στο Gubin, Eliane “Eliane Vogel-Polsky, une femme de conviction”, Institut pour l’égalité des femmes 
et des hommes, 2007, σελ. 123. 
163 Όπ.π., σελ. 24. 
164 Απόσπασμα ομιλίας της Simone Veil το 1982.  
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Πράγματι, το μέλλον της Ευρώπης είναι στα χέρια μας, και η ευθύνη οικοδόμησής 

του μας ανήκει. Ποια ΕΕ οραματίζεσαι; Πού θα ήθελες να βρίσκεται η ΕΕ σε 5, 10, 50 χρόνια; 

Και πού βρίσκονται οι γυναίκες σ’ εκείνο το μελλοντικό ευρωπαϊκό πλαίσιο; Η ΕΕ είναι 

ένας πολιτικός χώρος που οι πολίτες μπορούν να διαμορφώσουν, όπου δύνανται και θα 

έπρεπε να συμμετέχουν για να επιτύχουν καλύτερες πολιτικές και εν τέλει μια καλύτερη ζωή.  

Τι ΕΕ θέλεις να οικοδομήσεις; Η σελίδα αυτή έχει σκοπίμως αφεθεί κενή για να ενθαρρύνει 

τον οραματισμό σχετικά με το μέλλον της ΕΕ.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

46 
 

 

  



 
 

47 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Υπό το φως της ανάλυσης της παρούσας σύνοψης, η λίστα που ακολουθεί 

συγκεντρώνει κάποιες συστάσεις για να κινηθούμε προς τη δημοκρατία της ισότητας στην 

ΕΕ και να αδράξουμε την ευκαιρία των Ευρωεκλογών του Μαΐου 2019.   

1. Πρακτικές Συστάσεις 

Οι συστάσεις αυτές στοχεύουν στη βελτίωση της ισχύουσας έμφυλης ισορροπίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην αποφυγή της στασιμότητας των γυναικών μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοπουλίου που παρατηρήθηκε (και αναγνωρίστηκε από την ίδια την ΕΕ) 

ήδη από τις Ευρωεκλογές του 1999.  

 

• Χρήση ισχυρότερων νομοθετικών μέτρων, όπως μιας νέας Σύστασης του Συμβουλίου σε 

συνέχεια της Σύστασης του 1996 και επανάληψη της Σύστασης του 2015 προς τα κράτη 

– μέλη για την υιοθέτηση ποσοστώσεων με βάση το φύλο και, ιδιαίτερα, ποσοστώσεις 

του «συστήματος φερμουάρ» για τις εκλογές.  Οι ποσοστώσεις θα πρέπει επίσης, να 

προβλέπουν σύστημα τοποθέτησης και σημαντικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση  για 

να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους. Επίσης, με τη συμπερίληψη της 

διαθεματικότητας θα βελτιωθεί η υποεκπροσώπηση των γυναικών από μειονότητες.  

• Εξασφάλιση του ότι τα ισχυρά αιτήματα για μια δημοκρατία της ισότητας στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο θα διαχυθούν στις αποφάσεις για το διορισμό υψηλόβαθμων θέσεων 

θεσμών της ΕΕ, όπως του Προέδρου της Επιτροπής και του Συμβουλίου, του Ύπατου 

Εκπροσώπου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ.α. για την επίτευξη της ισόρροπης 

συμμετοχής των φύλων σε όλο το φάσμα της διαδικασίας διαμόρφωσης αποφάσεων της 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών και ανώτερων θέσεων. Συγκεκριμένα, τα 

κράτη – μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν  να προτείνουν ως υποψηφίους για την 

Επιτροπή το 2019 μία γυναίκα και έναν άνδρα (ακολουθώντας την πρόταση της 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ίσως Ευκαιριών για τις Γυναίκες και τους Άνδρες). Προς 

επίρρωσή της [της παραπάνω πρότασης], το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να 

αξιοποιήσει την εξουσία του να εγκρίνει κυρώσεις προς τα κράτη – μέλη που δεν 

λαμβάνουν υπόψιν αυτήν την πρόταση. 

• Αντιμετώπιση των μεγάλων αποκλίσεων στο ποσοστό των γυναικών μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγεται από κάθε κράτος – μέλος. Προτεραιοποίηση 

μέτρων για 10 από τα κράτη – μέλη που έχουν ποσοστό γυναικών μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατώτερο του 33%: [πρόκειται] τώρα για τη Λιθουανία, την 

Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ελλάδα, το Βέλγιο, 

τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία. 

• Υποστήριξη της δημιουργίας αναλογικότερων εκλογικών συστημάτων και περισσότερες 

θέσεις ανά εκλογική περιφέρεια, όπου καθίσταται εφικτό. Διαβεβαίωση ότι σε 
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πλειοψηφικά εκλογικά συστήματα γίνονται επιπρόσθετες συνειδητές προσπάθειες για 

την ίση εκπροσώπηση και των δύο φύλων. 

• Τα πολιτικά κόμματα μπορούν να επιβάλλουν για τα ίδια ποσοστώσεις και να 

δημιουργήσουν μέτρα για να βεβαιώσουν την παρουσία των γυναικών στις εκλογικές 

λίστες και την τοποθέτησή τους ψηλά στις λιστες [αυτές], να αναζητήσουν γυναίκες 

υποψήφιες εκτός των παραδοσιακών πολιτικών δομών, να αναθεωρήσουν τα κριτήρια 

και τη διαδικασία επιλογής προκειμένου να αποφύγουν κάθε προκατάληψη και να 

εξασφαλίσουν επιτροπές με ίση εκπροσώπηση με βάση το φύλο, καθώς και ίσους 

πόρους για της [προεκλογικές] εκστρατείες των γυναικων και ανδρών υποψηφίων.  

• Ενθάρρυνση της υπεράσπισης της έμφυλης ισότητας (και συγκεκριμένα της ισόρροπης 

συμμετοχής των φύλων) σε όλους τους φορείς του πολιτικού φάσματος. Όποια και να 

είναι η πολιτική ιδεολογία του κάθε φορέα, [πρέπει να] υπενθυμίζεται ότι η έμφυλη 

ισότητα αποτελεί αρχή και κοινή αξία της ΕΕ, και ότι συνεπώς, πρέπει να ληφθούν μέτρα 

για την ενίσχυσή της. Στην ίδια γραμή, τα εθνικά και ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει 

να συπεριλάβουν το σκοπό της προώθησης της έμφυλης ισότητας στο πολιτικό τους 

πρόγραμμα ή μανιφέστο και να του δώσουν προτεραιότητα όταν ορίζουν τα θέματα για 

τις ατζέντες τους.  

• Αύξηση της υποστήριξης, ενθάρρυνσης και έγκρισης, και παροχή ευρύτερης εξωτερικής 

επικύρωσης [υποψηφιοτήτων], σε γυναίκες υποψήφιες για την εκλογή τους.  Κάποια 

μέτρα ενθάρρυνσης των γυναικών να συμμετέχουν ως υποψήφιες για τις Ευρωεκλογές 

συμπεριλαμβάνουν: την ενδυνάμωση, την οικονομική υποστήριξη, την καθοδήγηση και 

τη συνδρομή στη δημιουργία ισχυρής δικτύωσης που προωθεί τις υποψήφιες.  

• Δίκαιη κάλυψη των γυναικών υποψηφίων και πολιτικών από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τόσο στο χρόνο όσο και στο περιεχόμενο (που δεν εστιάζει 

δυσανάλογα στα προσωπικά χαρακτηριστικά και στην εξωτερική εμφάνιση των 

γυναικών). Αντιμετώπιση της στερεοτυπικής κάλυψης των γυναικών υποψηφίων και 

πολιτικών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσω της επίβλεψης και της επιβολής 

κυρώσεων σε σεξιστική κάλυψη γυναικών υποψηφίων και πολιτικών από τα μέσα, και 

προώθηση της θετικής εικόνας των γυναικών αυτών προκειμένου να ωθήσει 

περισσότερες υποψήφιες και να αλλάξει τις στερεοτυπικές απόψεις των γυναικών στην 

πολιτική.  

• Ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ και ευαισθητοποίησή τους σε σχέση με την τρέχουσα 

υποεκπροσώπηση των γυναιακών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις εθνικές 

αντιπροσωπίες των κρατών – μελών.  

 

2. Ευρύτερες Συστάσεις 
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• Εφαρμογή μιας ολιστικής και ισχυρής έμφυλης πολιτικής της ΕΕ, η οποία αντιμετωπίζει 

τα έμφυλα στερεότυπα, την εκπαίδευση, τη βία κατά των γυναικών, τον οριζόντιο και 

κάθετο διαχωρισμό στην αγορά εργασίας, την απόδοση αξίας και το μοίρασμα των 

δραστηριοτήτων φροντίδας και άλλα θέματα  εκτός από τη δημοκρατία της ισότητας. 

Συγκεκριμένα, αναθάθμιση της τρέχουσας Στρατηγικής δέσμευσης της Επιτροπής για 

την Ισότητα των Φύλων και υιοθέτηση ενός δεσμευτικού και με υποχρέωση λογοδοσίας 

για την προαγωγή της έμφυλης ισότητας.  

• Διαρκής συγκέντρωση δεδομένων για τις έμφυλες διαφορές και την κατάσταση των 

γυναικών σε διάφορα πεδία, ενίσχυση των υπαρχόντων ευρωπαϊκών οργάνων που 

εργάζονται για την έμφυλη ισότητας, όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Έμφυλη 

Ισότητα, και αύξηση της στήριξης τους και της χρηματοδότησης για την ενισχυση της 

ποικιλίας των ευρωπαϊκών και των εθνικών αντιπροσώπων που εργάζονται για την 

έμφυλη ισότητα.  

• Αμφισβήτηση και δημόσια κριτική σε αντιπροσώπους που προωθούν ανελεύθερες , 

αντιδημοκρατικές και αντιφεμινιστικές αξίες και δράσεις μέσα στην ΕΕ προκειμένου να 

διαφυλάξουμε τις κοινές αξίες της ΕΕ, τις ιδρυτικές αρχές και δημοκρατίες.  

• Διάδοση των στρατηγικών οφελών της αύξησης του αριθμού των γυναικων στην 

πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε άλλοι παράγοντες να δεσμευτούν στην 

προώθηση ενός συστήματος δημοκρατίας της ισότητας.  

• Υιοθέτηση νομικών μέτρων για την αποφυγή της υποεκπροσώπησης των γυναικών σε 

θέσεις εξουσίας και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς, όπως στην 

οικονομία, στην επιστήμη, στον εταιρικό κλάδο, στην πολιτική, στη δικαιοσύνη μεταξύ 

άλλων. Η Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλιου σχετικά 

με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών 

διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής αποτελεί θετικό μέτρο των προσπαθειών που η ΕΕ μπορεί και θα έπρεπε να 

αναλάβει αποτελεσματικότερα για να διασφαλίσει την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων 

και να προωθήση την έμφυλη ισότητα σε καίριας σημασίας όργανα εξουσίας.  

• Προώθηση πολιτικών που αντιμετωπίζουν θέματα ιδιαίτερης σημασίας για τις γυναίκες, 

όπως της φροντίδας των παιδιών, της σεξουαλικής και της αναπαραγωγικής υγείας 

τους, το εμπόριο και άλλες συμφωνίες που εξαρτώνται από το σεβασμό της έμφυλης 

ισότητας,εισαγωγή του κριτηρίου της συναίνεσης στη νομοθεσία περί σεξουαλικής 

κακοποίησης, μη στερεοτυπική εκπαίδευση σε σχολεία και σε άλλα ιδρύματα, για την 

αύξηση του ενδιαφέροντός τους στην ΕΕ και του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών 

στις Ευρωεκλογές. 

• Επαναδημιουργία μιας νέας γραμμής προϋπολογισμού με βάση το φύλο, κατάλληλων 

θεσμικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ενός/μίας Επιτρόπου για την Ισότητα 
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των Φύλων, μιας ομάδας Επιτρόπων για να επιβλέπει τη διάχυση της οπτικής του φύλου 

στις δημόσιες πολιτικές.  

• Δημιουργία δεσμευτικών οργάνων για τη διάχυση της οπτικής της έμφυλης ισότητας σε 

όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού (κατάρτιση 

προϋπολογισμού με βάση το φύλο) και των οικονομικών πολιτικών.  

• Τα κράτη – μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν επίσημα τη διάχυση της οπτικής της έμφυλης 

ισότητας στις δημόσιες πολιτικές τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν αρχείο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2018.  



 



 




