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Αγαπητές φίλες,
Σε λίγες ημέρες το 2014 εκπνέει. Αποχωρεί αφήνοντας πίσω του μια
διάχυτη ανησυχία, αγωνία και αβεβαιότητα για το μέλλον της κοινωνίας μας. Η
ανεργία, τα μειωμένα εισοδήματα, οι περικοπές μισθών, συντάξεων και
αποδοχών, η αύξηση των φόρων και η δημιουργία νέων και παιδιά που
υποσιτίζονται μένουν ως παρακαταθήκη για το 2015 που προβάλλει.
Πιο βαρύ γίνεται το τοπίο του 2015 για τις γυναίκες, αφού αυτές κυρίως
έχουν καταστεί τα πιο ευάλωτα θύματα της οικονομικής κρίσης.
Είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί την μεγαλύτερη ανεργία, τις
περισσότερες απολύσεις, δυσμενή μεταβολή των εργασιακών συνθηκών, αλλά και
μείωση των αποδοχών τους.
Είναι οι γυναίκες που έχουν περισσότερο από ποτέ πιεσθεί σε
υπογραφή ανίερων συμβάσεων με τους εργοδότες τους, που αδίστακτα θέτουν
το δίλημμα της επιλογής μεταξύ της μητρότητας ή της εργασίας, καλούμενες να
αποδεχθούν την αναστολή της μητρότητας με την κατάψυξη ωαρίων τους, προ του
φόβου απώλειας της εργασίας.
Είναι οι γυναίκες που υβρίζονται σκαιότατα διότι έμειναν έγκυες, και
διακινδυνεύουν να απολυθούν ή να καταλήξουν σε άλλου τύπου επισφαλή
εργασία, όπως ολιγόωρη απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία με συνέπεια
μικρότερες αποδοχές από τους εργοδότες τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
τους ή μετά την επιστροφή τους από την άδεια μητρότητας στην εργασία.
Είναι οι γυναίκες που κυρίως έχουν την διαχείριση των οικογενειακών
βαρών, όπως είναι τα της διατροφής, της ένδυσης, της εκπαίδευσης και της
διασφάλισης της υγείας των παιδιών, τα οποία πρέπει να τα διεκπεραιώσουν
μέσω του μειωμένου οικογενειακού εισοδήματος με αξιοπρέπεια και σύνεση.
Είναι οι γυναίκες που επωμίζονται και το φορτίο της ψυχολογικής
στήριξης των άλλων μελών της οικογένειας και ιδίως του άνεργου άνδρα και των
παιδιών, που, στη νέα τάξη πραγμάτων, νοιώθουν ότι έχουν χάσει κεκτημένα
δικαιώματα και πρέπει να περιορίσουν τις απαιτήσεις τους στα απολύτως
απαραίτητα.
Δεν πιστεύω ότι αρκούν μόνο οι ευχές για να διαλύσουν την ομίχλη της
αβεβαιότητας που θαμπώνει τη σκέψη μας ατενίζοντας το 2015. Νομίζω ότι
χρειάζεται οι ευχές, τουλάχιστον όσον αφορά τις γυναίκες, να συνδυάζονται και
από ένα δυναμικό, ευγενικό, ενωτικό και διεκδικητικό αγώνα εκ μέρους τους.
Αγώνα, που θα αποσκοπεί στην επικράτηση της σύνεσης, της τήρησης των
κανόνων ηθικής, δικαίου και κοινωνικής αλληλεγγύης ενάντια σε όποιον επιχειρεί
να προσβάλλει εγκαθιδρυμένες αρχές, κεκτημένα δικαιώματα, υπολήψεις και να
δημιουργήσει φυλετικές ή άλλου είδους διακρίσεις.
Η ανοχή των γυναικών υπήρξε πάντα μεγάλη. Η αντοχή τους όμως
φοβάμαι ότι θα εξαντληθεί, αν δεν ανατραπεί το κλίμα των διακρίσεων που
καλλιεργείται σε βάρος τους και τις υποβιβάζει. Και γι’αυτό πρέπει όλες ενωμένες
να αγωνισθούμε.
Ας είναι το 2015 έτος λυτρωτικού αγώνα από και για όλους και όλες.
Η Πρόεδρος
Ειρήνη Πανταζή - Μελίστα

Αν όχι εγώ, ποιος; Αν όχι τώρα, πότε;

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ του ΟΗΕ HeForShe
Πρόσκληση των ανδρών να συμμετέχουν στον αγώνα για την ισότητα των φύλων
Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου η Βρετανίδα ηθοποιός και Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως των Ηνωμένων Εθνών για
τις Γυναίκες, Emma Watson, ξεκίνησε την πρωτοβουλία HeForShe, η οποία έχει ως στόχο να καλέσει τους άνδρες και τα αγόρια
να δεσμευτούν ότι θα συμμετέχουν στον αγώνα για την ισότητα των φύλων. Έκανε μια έξυπνη, σημαντική και συγκινητική
ομιλία για την ανισότητα των φύλων και πώς να την καταπολεμήσουμε.
Μας εντυπωσίασε η θετική προσπέλασή της και το θάρρος της να θίξει «μελανά σημεία» του κινήματος :
αναφέρεται στην παρανόηση του όρου «φεμινισμός» που δεν είναι καθόλου ελκυστικός, στον εγκλωβισμό των ανδρών σε
σεξιστικά στερεότυπα, στο προνόμιο που είχε εκείνη να ανατραφεί από τους γονείς και τους δασκάλους της « ακούσιους
πρεσβευτές της ισότητας των φύλων» που δεν της στέρησαν ευκαιρίες, στη θλιβερή καθυστέρηση θετικών εξελίξεων στην
ισότητα των φύλων από το Πεκίνο μέχρι σήμερα.
Αναρτήσαμε το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της ομιλίας της κυρίας Emma Watson, σε όσο γίνεται πιστή
μετάφραση, στην ιστοσελίδα του ΕΣΕ και το επισυνάψαμε σε επιστολή προς όλα τα μέλη μας Σωματεία και άτομα καθώς και
σε οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την ισότητα των φύλων. Στείλαμε το Αγγλικό κείμενο σε όλα τα αδελφά Σωματεία-μέλη
του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών ( ECICW-CECIF). Θεωρήσαμε ότι έτσι ενθαρρύνουμε καθένα
να προωθήσει την εκστρατεία καλώντας τους άνδρες να συμμετέχουν.
Ανταπόκριση Στις 20 Οκτωβρίου 2014 είχαν ανταποκριθεί 183.383 άνδρες διεθνώς, 297 στην Ελλάδα.
Στις 20 Νοεμβρίου είχαν ανταποκριθεί

193.707 άνδρες διεθνώς, 304 στην Ελλάδα

Στις 15 Δεκεμβρίου είχαν ανταποκριθεί

199.504 άνδρες διεθνώς, 317 στην Ελλάδα

Είναι βέβαιο ότι πολύ περισσότεροι άνδρες , τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα πιστεύουν και λειτουργούν με βάση αυτό
που τους ζητά η εκστρατεία να δηλώσουν, δηλαδή :

Η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θέμα που αφορά τις γυναίκες,
πρόκειται για θέμα δικαιωμάτων του ανθρώπου που χρειάζεται την συμμετοχή μου.
Δεσμεύομαι να αντιδρώ σε κάθε μορφή βίας και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν
οι γυναίκες και τα κορίτσια.
Τότε , πώς εξηγείται ότι μόνο 317 Έλληνες υπέγραψαν αυτή τη δήλωση μέσα σε τρεις μήνες ;
Μήπως δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο;
Μήπως δεν γνωρίζουν Αγγλικά;
Μήπως εμείς οι γυναίκες επαναπαυθήκαμε στην πρόσκληση της κυρίας Watson και αμελήσαμε να τους
προσκαλέσουμε;
Μήπως σκεφτόμαστε ότι πολλοί φίλοι, γνωστοί, συνεργάτες, συγγενείς είναι αμετανόητοι «φαλλοκράτες» που δεν
θα ήθελαν να υπογράψουν μια τέτοια δήλωση;
Ότι και αν συμβαίνει, η χαμηλή ανταπόκριση κακοχαρακτηρίζει άδικα όλους εκείνους γύρω μας που αποδεδειγμένα
πιστεύουν στην ισότητα των φύλων. Και είναι πολλοί!
Ας τους κάνουμε τη φιλοφρόνηση να τους ενεργοποιήσουμε . Θα είναι πολύ χρήσιμο γιατί, πάρα πολλοί άνδρες και
πάρα πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι στη Ελλάδα δεν υπάρχουν πλέον ανισότητες φύλων και ότι το θέμα
αφορά άλλους λαούς «μακριά από εμάς».
Ας ενεργοποιηθούμε λοιπόν. Αξίζει τον κόπο να συμμετέχουμε στην εκστρατεία του ΟΗΕ.
Δεν χρειάζεται παρά να μπει κανείς στην ιστοσελίδα HeForShe και να πατήσει Action.
Παραθέτουμε μετάφραση της απομαγνητοφωνημένης, ομιλίας της Emma Watson για σχετική αξιοποίηση

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ του ΟΗΕ HeForShe
Είπε η Εμμα Γουάτσον:
Σήμερα ξεκινάμε μια εκστρατεία που ονομάζεται HeForShe.( Εκείνος για Εκείνη). Απευθύνομαι σε σας, επειδή χρειαζόμαστε τη
βοήθειά σας. Θέλουμε να μπει ένα τέλος στην ανισότητα των δύο φύλων, και για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε όλους τους
εμπλεκόμενους. Αυτή είναι η πρώτη εκστρατεία του είδους της στον ΟΗΕ. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε όσο
το δυνατόν περισσότερους άνδρες και αγόρια να γίνουν υπέρμαχοι της συγκεκριμένης αλλαγής. Και, δεν θέλουμε μόνο να
μιλάμε γι ' αυτό. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι είναι εφικτό.
Διορίστηκα Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (UN Women) πριν από έξι μήνες. Και, όσο πιο πολύ μιλούσα
για το φεμινισμό, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα ότι ο αγώνας για τα δικαιώματα της γυναίκας πολύ συχνά ταυτίζεται με
μίσος για τους άνδρες. Αν για κάτι είμαι σίγουρη είναι πως αυτό πρέπει να σταματήσει.
Για την ιστορία, ο φεμινισμός, εξ ορισμού, είναι η πεποίθηση ότι άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και
ευκαιρίες. Είναι η θεωρία της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ισότητας των φύλων.
Άρχισα να αμφισβητώ τις αντιλήψεις που στηρίζονται στο φύλο πριν από πολύ καιρό. Στα 8 μου χρόνια με μπέρδευε το
γεγονός ότι επειδή ήθελα να σκηνοθετήσω εγώ τα θεατρικά έργα που ανεβάζαμε για τους γονείς μας, εμένα με χαρακτήριζαν
αυταρχική , αλλά τα αγόρια, όχι. Όταν ήμουν 14, ορισμένα στοιχεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης άρχισαν να μου φέρονται
σεξιστικά. Στα 15, οι φίλες μου άρχισε να φεύγουν από τις αθλητικές ομάδες, γιατί δεν ήθελαν να εμφανίζονται ανδροπρεπείς.
Στα 18, οι αρσενικοί φίλοι μου δεν ήταν σε θέση να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.
Αποφάσισα ότι ήμουν φεμινίστρια, και αυτό μου φαινόταν απλό. Ωστόσο, η πρόσφατη έρευνα μου, μου έχει δείξει ότι ο
φεμινισμός δεν είναι δημοφιλής όρος. Οι γυναίκες επιλέγουν να μην αυτοπροσδιορίζονται ως φεμινίστριες. Φαίνεται πως
ανήκω στην κατηγορία γυναικών που ο τρόπος έκφρασης τους θεωρείται υπερβολικά έντονος, πολύ επιθετικός,
απομονωτικός, και ενάντια στους άνδρες. Σχεδόν απωθητικός.
Γιατί αυτή η λέξη, «φεμινίστρια» έχει γίνει τόσο «άβολη»; Είμαι από τη Βρετανία, και νομίζω ότι είναι σωστό να πληρώνομαι το
ίδιο με τους άνδρες συναδέλφους μου. Νομίζω ότι είναι σωστό να έχω την δυνατότητα να παίρνω αποφάσεις που αφορούν το
σώμα μου. Νομίζω ότι είναι σωστό να εμπλέκονται γυναίκες για λογαριασμό μου σε πολιτικές και σε αποφάσεις που θα
επηρεάσουν τη ζωή μου. Νομίζω ότι είναι σωστό να έχω στην κοινωνία τον ίδιο σεβασμό με τους άνδρες.
Αλλά δυστυχώς, μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο όπου όλες οι γυναίκες μπορούν να περιμένουν να
βιώσουν αυτά τα δικαιώματα. Καμία χώρα στον κόσμο δεν μπορεί ακόμη να ισχυριστεί ότι έχει επιτύχει ισότητα των φύλων. Τα
δικαιώματα αυτά, εγώ τα θεωρώ ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά είμαι ένας από τους τυχερούς.
Η ζωή μου είναι ένα τεράστιο προνόμιο, γιατί οι γονείς μου δεν με αγαπούσαν λιγότερο επειδή γεννήθηκα κορίτσι. Το σχολείο
μου δεν μου επέβαλε περιορισμούς επειδή ήμουν κορίτσι. Οι μέντορες μου δεν υπέθεσαν ότι θα επιτύχω λιγότερα επειδή μία
ημέρα ίσως να γεννήσω ένα παιδί. Αυτές οι επιρροές ήταν οι πρεσβευτές της ισότητας των φύλων, που με έκαναν αυτό που
είμαι σήμερα. Μπορεί να μην το γνωρίζουν, αλλά αυτοί είναι οι ακούσιοι φεμινιστές που αλλάζουν τον κόσμο σήμερα.
Χρειαζόμαστε περισσότερους.
Και αν εξακολουθείτε να απεχθάνεστε τη λέξη, δεν είναι η λέξη που έχει σημασία. Είναι η ιδέα και η φιλοδοξία πίσω από αυτήν,
γιατί δεν έχουν όλες οι γυναίκες απολαύσει τα ίδια δικαιώματα με μένα. Στην πραγματικότητα, στατιστικά, πολύ λίγες
Στο Πεκίνο η Χίλαρι Κλίντον έκανε μια περίφημη ομιλία. Δυστυχώς, πολλά από τα πράγματα που ήθελε να αλλάξει υφίστανται
ακόμα σήμερα. Αλλά αυτό που εντυπωσίασε εμένα περισσότερο από όλα ήταν ότι λιγότερο από το τριάντα τοις εκατό του κοινού
ήταν άνδρες. Πώς μπορούμε να επιφέρουμε αλλαγή στον κόσμο, όταν μόνο ο μισός κόσμος προσκαλείται ή αισθάνεται
ευπρόσδεκτος να συμμετάσχει στη συζήτηση;
Άνδρες, θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να σας καλέσω επισήμως. Η ισότητα των φύλων είναι και δικό σας θέμα.
Επειδή μέχρι σήμερα, έχω δει το ρόλο του πατέρα μου ως γονέα να εκτιμάται λιγότερο από την κοινωνία, παρότι η δική μου
ανάγκη ως παιδιού για την παρουσία του, ήταν τόση όση και για την παρουσία της μητέρας μου. Έχω δει τους νέους άνδρες που
πάσχουν από ψυχική ασθένεια, να μην μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από το φόβο ότι θα είναι λιγότερο άνδρες . Στην
πραγματικότητα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αυτοκτονία είναι ο μεγαλύτερος δολοφόνος των ανδρών μεταξύ 20 - 49, επισκιάζοντας
τα τροχαία ατυχήματα, τον καρκίνο και τη στεφανιαία νόσο. Έχω δει άντρες να γίνονται εύθραυστοι και ανασφαλείς από μια
στρεβλή αίσθηση του τι αποτελεί ανδρική επιτυχία. Ούτε οι άνδρες έχουν τα οφέλη της ισότητας.

Δεν μιλάμε συχνά για τον εγκλωβισμό των ανδρών σε σεξιστικά στερεότυπα αλλά βλέπω ότι αυτός υφίσταται , και ότι όταν
αυτοί απεγκλωβιστούν, η κατάσταση θα αλλάξει αναπόφευκτα και για τις γυναίκες. Αν οι άνδρες δεν χρειάζεται να είναι
επιθετικοί για να είναι αποδεκτοί, οι γυναίκες δεν θα αισθάνονται υποχρεωμένες να είναι υποχωρητικές. Αν οι άνδρες δεν
χρειάζεται να ελέγχουν, οι γυναίκες δεν θα χρειάζεται να ελέγχονται.
Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να είναι ευαίσθητοι. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες
πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να είναι δυνατοί. Είναι καιρός όλοι να αντιληφθούν το φύλο σε ένα φάσμα, αντί ως δύο
αντικρουόμενα πρότυπα. Αν σταματήσουμε να καθορίζουμε ο ένας τον άλλο από το τι δεν είμαστε και να αρχίσουμε να
καθορίζουμε τους εαυτούς μας από το ποιοι είμαστε, μπορούμε όλοι να είμαστε πιο ελεύθεροι, και με αυτό έχει να κάνει το
HeForShe. Έχει να κάνει με ελευθερία.
Θέλω οι άνδρες να αναλάβουν αυτό το ρόλο έτσι ώστε οι κόρες, οι αδελφές τους, και οι μητέρες τους να γλυτώσουν από τις
προκαταλήψεις, αλλά επίσης έτσι ώστε και οι γιοι τους να έχουν την άδεια να είναι ευάλωτοι και ανθρώπινοι, ώστε να
διεκδικήσουν εκ νέου πτυχές του εαυτού τους που εγκατέλειψαν, και με αυτό τον τρόπο, να είναι μια πιο αληθινή και
ολοκληρωμένη εκδοχή του εαυτού τους.
Ίσως να σκέφτεστε, "Ποιό είναι αυτό το κορίτσι από τις ταινίες του Χάρι Πότερ, και τι γυρεύει να βγάζει λόγους στον ΟΗΕ;" Και,
αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Κι εγώ το αναρωτιέμαι. Το μόνο που ξέρω είναι ότι με νοιάζει αυτό το θέμα, και θέλω να
συνεισφέρω στη βελτίωσή του. Και, έχοντας δει ό,τι έχω δει, και δεδομένου ότι μου δόθηκε η ευκαιρία, πιστεύω ότι είναι ευθύνη
μου να πω κάτι. Όπως είπε ο Ιρλανδός πολιτικός Εdmund Burke «Το μόνο που χρειάζονται οι δυνάμεις του κακού για να
θριαμβεύσουν είναι οι καλοί άνδρες και γυναίκες να μην κάνουν τίποτα."
Όταν με έπιανε το άγχος για αυτή την ομιλία, στις στιγμές αμφιβολίας, έλεγα στον εαυτό μου σταθερά: «Αν όχι εγώ, ποιός; Αν
όχι τώρα, πότε;» Αν έχετε παρόμοιες αμφιβολίες, όταν οι ευκαιρίες σας εμφανίζονται, ελπίζω ότι αυτές οι λέξεις θα είναι
χρήσιμες. Διότι η πραγματικότητα είναι πως αν δεν κάνουμε κάτι, θα χρειαστούν εβδομήντα πέντε χρόνια, όταν εγώ θα είμαι
σχεδόν 100 χρονών, πριν οι γυναίκες μπορέσουν να περιμένουν πως θα αμείβονται το ίδιο με τους άνδρες για την ίδια εργασία.
15,5 εκατομμύρια κορίτσια μέσα στα επόμενα 16 χρόνια θα τα παντρέψουν ενώ είναι ακόμα παιδιά. Και με τους τρέχοντες
ρυθμούς, τα κορίτσια στις αγροτικές οικογένειες της Αφρικής δεν θα έχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν το 2086.
Αν πιστεύετε στην ισότητα, ίσως να είστε κι εσείς ένας από τους ακούσιους φεμινιστές για τους οποίους μίλησα προηγουμένως.
Σας χειροκροτώ γι αυτό. Αγωνιζόμαστε να βρούμε μια λέξη που να μας ενώνει, τα καλά νέα όμως είναι ότι έχουμε ήδη ένα
ενωτικό κίνημα: Λέγεται HeForShe. Σας καλώ να κάνετε ένα βήμα εμπρός , ώστε να σας δουν και τότε αναρωτηθείτε : "Αν όχι
εγώ, ποιος; Αν όχι τώρα, πότε; "

Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα, πολύ.

Νόμπελ στη Μαλάλα Γιουσαφζάι
Η βράβευση της Πακιστανής Μαλάλα Γιουσαφζάι με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης έστειλε
πολλά θετικά μηνύματα: Τη σύνδεση της ειρήνης με την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την αναγνώριση
της σημασίας του αγώνα για τη μόρφωση των γυναικών, την προβολή ενός πολύ νέου κοριτσιού που
θέλει και δικαιούται να ζήσει μια φυσιολογική ζωή στη χώρα του.
Η Μαλάλα,17 ετών σήμερα, είχε πυροβοληθεί πριν 3 χρόνια, στο κεφάλι, μέσα στο σχολικό
λεωφορείο. Επέζησε, συνήλθε και συνεχίζει τον αγώνα για την ελεύθερη πρόσβαση των κοριτσιών στη
μόρφωση. Η προσωπικότητά της και η αποφασιστικότητα με την οποία συμπεριφέρεται συγκινεί, εμπνέει
και δίνει ελπίδα σε όλο τον πλανήτη.

Φθινοπωρινή Συνάντηση ECICW-CECIF στο Βίλνιους
Η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαικού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών έγινε στο Βιλνιους της
Λιθουανίας 12-13 Σεπτέμβρη 2014. Πήραν μέρος εκπρόσωποι από 17 χώρες –μέλη. Η υπογράφουσα , Γραμματέας του ΕΣΕ
Ελένη Βαλάσση-Αδάμ παρέστη ως Γενική Γραμματέας του ECICW-CECIF.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) όπου
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα ευρήματα μεγάλης έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί σε 27 χώρες της Ε.Ε.
Διαμορφώθηκε –με άριστη μεθοδολογία- ένας Συνθετικός Δείκτης Μέτρησης της Ισότητας των δύο Φύλων (Gender
Equality Index).που αποτελείται από 6 επί μέρους τομείς/ διαστάσεις : εργασία, χρήματα, εκπαίδευση/γνώση, χρόνος, πολιτική
συμμετοχή, υγεία. Ας σημειωθεί ότι δεν συμπεριέλαβαν στον συνθετικό Δείκτη στοιχεία για Βία γιατί τα δεδομένα που
υπάρχουν δεν είναι συγκρίσιμα ούτε αξιόπιστα. Η ανάλυση των επιμέρους παραμέτρων είναι αποκαλυπτική για κάθε
χώρα. Η ερμηνεία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εποικοδομητικών αντιπαραθέσεων και να χρησιμεύσει στο σχεδιασμό
πολιτικής. (Βλέπε πλήρη στοιχεία στο http://eige.europa.eu Gender Equality Index.) Εκείνο που αποκαλύπτεται με την
πρώτη ματιά είναι ότι με βαθμό 100 για την πλήρη ισότητα και 0 για την πλήρη απουσία ισότητας, η Ευρώπη έχει διανύσει το
μισό δρόμο ( 54.0 ) με ακραίες τιμές 35,3 (Ρουμανία) και 74,3 (Σουηδία). Κάτω από το μέσο όρο βρίσκονται 13 χώρες, και
πάνω από 70 βρίσκονται τρείς. Η Ελλάδα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα , έχει δείκτη 40. Το επισημαίνουμε γιατί συχνά,
πολλές από εμάς έχοντας την τύχη να μη υποστούμε διακρίσεις λόγω φύλου, δεν συνειδητοποιούμε πόση ανισότητα μεταξύ
των φύλων υπάρχει στη χώρα μας.
Συνθετικός Δείκτης Ισότητας
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Πέρα από τα διαδικαστικά τη Συνέλευση απασχόλησε, εντός και εκτός συνεδριάσεων, η αδυναμία των μελών των
Εθνικών Συμβουλίων να αντιμετωπίσουν όπως θα ήθελαν το πρόβλημα της αθρόας εισροής προσφύγων και μη
κανονικών μεταναστών σε χώρες όπως η Μάλτα, η Ιταλία, η Ρωσία, η Ελλάδα, ο Λίβανος. Οι εκπρόσωποι εξέφρασαν την
απελπισία των μελών τους γιατί η φροντίδα , η περίθαλψη και ο σεβασμός των δικαιωμάτων στις μετακινούμενες ομάδες
υπερβαίνει τις δυνατότητες των κρατών υποδοχής και των γηγενών πληθυσμών. Είναι γνωστό ότι στη Μάλτα, στην Ιταλία,
στην Ελλάδα, οι άνθρωποι γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης δικτύων παράνομων μεταφορέων και πνίγονται ταξιδεύοντας
με ακατάλληλα σκάφη κοντά στις ακτές των χωρών υποδοχής. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα παιδιά, οι πολίτες στα σημεία
απόβασης κάνουν ότι μπορούν για να βοηθήσουν αλλά μένουν με την απογοήτευση και ενοχές για την αποτυχία παροχής
στοιχειώδους φροντίδας. Οι Ρωσίδες εκπρόσωποι ανέφεραν με κάποια ανακούφιση ότι τουλάχιστον όλα τα παιδιά
πρόσφυγες από την Ουκρανία μπόρεσαν να ενταχθούν στα τοπικά σχολεία και να παρακολουθούν μαζί με τους γηγενείς
ομηλίκους τους. Οι πληροφορίες από το Λίβανο ήταν φρικιαστικές: Οι πρόσφυγες από τη Συρία μη έχοντας άλλο περιουσιακό
στοιχείο μαζί τους, «παντρεύουν» πρόωρα τα κοριτσάκια τους(8-12 ετών) με πλούσιους γαμπρούς(;) από άλλες χώρες έτσι
ώστε η οικογένεια να επιζήσει με την «προίκα» που παραδοσιακά δίνεται από τον γαμπρό στον πατέρα της νύφης. Δεν είναι
γνωστό που καταλήγουν αυτά τα κοριτσάκια…
Η Εαρινή Γενική Συνέλευση του ECICW-CECIF καθώς και η Συνέλευση Τριετίας του Διεθνούς ( ICW-CIF), θα
γίνουν στη Σμύρνη 30 Μαϊου-5 Ιουνίου. Είναι έτος εκλογής νέων διοικητικών συμβουλίων. Η Ελλάδα είχε παρουσία στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου( ECICW-CECIF) τα τελευταία 8 χρόνια ( 4 χρόνια στη θέση αντιπρόεδρου, 4
χρόνια στη θέση γενικής γραμματέα). Επίσης, φιλοξένησε την Γενική Συνέλευση το 2006 και το 2012. Η ενεργός συμμετοχή
μας στο μέλλον είναι προβληματική λόγω οικονομικής αδυναμίας: Εάν δεν καλυφθεί η ετήσια συμμετοχή το ΕΣΕ δεν θα
έχει δικαίωμα ψήφου με όσα τούτο συνεπάγεται για την παρουσία της Ελλάδας αλλά και για την εκπροσώπηση της Ευρώπης
σε Διεθνή Οργάνωση όπως το ICW-CIF που έχει παρουσία στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και σε άλλους Διεθνείς
Οργανισμούς .
Ελένη Βαλάσση-Αδάμ

25η Νοεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών
Η Ημερίδα της ΓΓΙΦ πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Η παρουσία και οι χαιρετισμοί της νυν και των
πρώην Γ.Γ.Ι.Φ κ.κ. Κόλλια,Μακρή,Τσουμάνη,Στρατηγάκη, έδωσαν την αίσθηση ότι υπάρχει συνεργασία και
συνέχεια στο αντικείμενο, οι εισηγήσεις ήταν, περιεκτικές και στοχευμένες, από εισηγητές που ενδιαφέρονταν να
μεταφέρουν εμπειρίες και να επικεντρώνουν στην ουσία των πραγμάτων. Αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ευθύνες
της κοινωνίας και των “αδιάφορων πολιτών”, η ανάγκη αλλαγής κουλτούρας απέναντι στη βία κατά των γυναικών,
η προοπτικές καταπολέμησης των στερεοτύπων στα σχολεία, η καταδίκη των πελατών των γυναικών που
υποχρεώνονται να παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες και η αποτίμηση του κόστους από την κακοποίηση άμεσα για
την περίθαλψη και έμμεσα από την απώλεια ωρών εργασίας των κακοποιημένων γυναικών. Παρουσιάστηκε ένα
έξυπνο βίντεο, αφίσα με το μήνυμα “Δεν είσαι η μόνη, Δεν είσαι μόνη”,και ο αριθμός της 24ωρης τηλεφωνικής
γραμμής SOS 15900 με την προτροπή Μίλησέ μας! Περισσότερα στον ιστότοπο www.womensos.gr

Ο Αγώνας της Γυναίκας
.
Με μεγάλη χαρά παραλάβαμε το Τεύχος 91 του Αγώνα της Γυναίκας που συνεχίζει την έκδοσή του μετά από σιγή 3
ετών. Το τεύχος με ιδιαίτερα πλούσιο περιεχόμενο, προσπαθεί να καλύψει τα κενά ενημέρωσης της τριετίας.
Η «σιγή» τριών ετών ενός εκδοτικού οργάνου όπως ο Αγώνας της Γυναίκας, δημιουργούσε ατμόσφαιρα
απογοήτευσης: Μήπως ο αγώνας για τα δικαιώματα της γυναίκας δεν έχει πια τη δύναμη να προβάλλεται; Μήπως μας
καλύπτουν άλλες προτεραιότητες και η φωνή των γυναικών δεν έχει νόημα να ακούγεται; ΟΧΙ! λέει η Πρόεδρος του Συνδέσμου
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας Λιλή Κουράκου, στο άρθρο σύνταξης. Το πρόβλημα ήταν αμιγώς οικονομικό. Μείναμε και
πρέπει να παραμείνουμε όρθιες.
Η επανέκδοση του Αγώνα της Γυναίκας δρα ψυχαναληπτικά. Ενδυναμώνει κάθε μια στον καθημερινό της αγώνα!
Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τη Συντακτική Ομάδα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην κοπή της Βασιλόπιτας του ΕΣΕ, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015, 18.00-21:00
στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ (Λεωφ. Αμαλίας 10)
Ο κ. Σεραφείμ Φυντανίδης θα σχολιάσει την εκστρατεία του Ο.Η.Ε. «HeforShe»
Έχει κληθεί η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε χειρίστρια επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι της Αεροπορίας Στρατού.
Όπως κάθε χρόνο, έχουν κληθεί οι Ελληνίδες που βράβευσε εφέτος η Ακαδημία Αθηνών.
Θα χαρούμε πολύ να έρθετε με την παρέα σας.
Η Πρόεδρος
Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα

Η Γενική Γραμματέας
Θεοδοσία Πενταρβάνη

Μουσική από τους Hasta Banana
Τιμή πρόσκλησης 20 Ευρώ

