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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

 
Καθώς η χώρα μας και η Ευρώπη ολόκληρη βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη 

καμπή η επέτειος του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας αποτελεί 
ευκαιρία για αποτίμηση των όσων ήδη έχουν επιτευχθεί, αλλά και εκτίμηση του 
κινδύνου της οπισθοδρόμησης, καθώς η κρίση έπληξε άνισα τις γυναίκες.  

Το 2015 το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών, η μεγαλύτερη Συνομοσπονδία 
Γυναικείων Οργανώσεων με μέλη της περισσότερο από 2.500 οργανώσεις και 
αντιπροσωπείες σε όλα τα Κράτη της Ε.Ε., θεσμικός συνομιλητής της Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Κυβερνήσεων, με την 
ευκαιρία της επετείου των 20 χρόνων από τη Διακήρυξη του Πεκίνου, έχει 
προχωρήσει σε αξιολόγηση των δράσεων για την Ίση Μεταχείριση γυναικών και 
ανδρών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία η Ίση Μεταχείριση γυναικών και ανδρών, βασική 
αξία της Ε.Ε. και δημοκρατική βάση για την νομιμοποίηση της Ευρώπης στα μάτια 
των πολιτών, παρουσιάζει οπισθοδρόμηση. 

Η ανεργία των γυναικών, ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου, με πρωταθλήτρια 
την Ελλάδα, έχει ανέλθει στα εφιαλτικά επίπεδα του 29,2% και φτάνει στο 56,6% 
στις νέες γυναίκες, ενώ εξακολουθεί να παραμένει υψηλό το χάσμα αμοιβών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών κυρίως η χαμηλή εκπροσώπηση στις θέσεις ευθύνης, παρά το 
γεγονός ότι τα ποσοστά τους στην εκπαίδευση έχουν σημαντικότατα βελτιωθεί. Έτσι 
απαξιώνεται μια τεράστια επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό που έχει γίνει με θυσίες 
και στερεί την κοινωνία από πολύτιμους πόρους, νέες ιδέες και πολιτικές. 

 Η Ε.Ε. υπολογίζει ότι το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ της συμμετοχής 
των γυναικών στην οικονομία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ των 
χωρών της ευρωζώνης κατά 13%. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σωτήρια 
έκβαση και για τη ελληνική οικονομία.  

Στην Ευρώπη της κρίσης επτά γυναίκες πεθαίνουν καθημερινά από ανδρική 
βία. Σχεδόν κάθε γυναίκα υφίσταται κάποιου είδους βία κατά την διάρκεια της ζωή 
της, μία στις πέντε πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής 
παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, ενώ μία στις 10 είναι θύμα σεξουαλικής βίας. 
Σύμφωνα, με στοιχεία των Ην. Εθνών το 80% των θυμάτων της βίας είναι γυναίκες, 
όπως γυναίκες είναι και το 85% των θυμάτων παράνομης εμπορίας (trafficking) και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η ενδοοικογενειακή βία κοστολογείται σε απώλειες 



17,5 δις ευρώ ετησίως, ενώ στη χώρα μας οι δομές υποστήριξης των θυμάτων 
παραμένουν ελλιπείς.  

Η επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών και της 
Ενδοοικογενειακής Βίας αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα για την οποία το 
ΕΛΓ έχει αναλάβει συντονισμένη δράση. 

Οι Γυναικείες Εθελοντικές Οργανώσεις δοκιμάζονται σκληρά, καθώς είναι 
υποχρεωμένες να υποκαταστήσουν με εθελοντική εργασία και αυταπάρνηση τα 
τεράστια κενά που δημιουργούν τα μέτρα λιτότητας στο κοινωνικό κράτος.  

Αυτό ακριβώς το καταγραφόμενο δημοκρατικό έλλειμμα με υποχώρηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών πρέπει να αποτελέσει 
συγχρόνως και κομβικό σημείο εκκίνησης για ιστορικές αλλαγές. Καμία βιώσιμη 
λύση στην κρίση δεν είναι δυνατή χωρίς την ισότιμη συμμετοχή του γυναικείου 
δυναμικού που αποτελεί πάνω από το μισό του πληθυσμού της χώρας, της Ευρώπης 
και του κόσμου ολόκληρου. Η ισότητα δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά 
προαπαιτούμενο ανάπτυξης σε  νέες, υγιείς βάσεις.  

Απαιτείται να ξαναβάλουμε τα θέματα της ίσης μεταχείρισης στην καρδιά 
της πολιτικής ενός νέου μοντέλου για το παρόν και το μέλλον, διαφορετικά το 
οικοδόμημα των αρχών και αξιών πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η Ευρώπη θα 
καταρρεύσει, με ανυπολόγιστο οικονομικό και κοινωνικό κόστος για τους 
ευρωπαίους πολίτες, γυναίκες και άνδρες. 
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