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Η χρονιά ξεκίνησε με τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης η
οποία είναι αφιερωμένη στην απουσία πολέμου και βίας. Εμείς μπορούμε να
αγωνισθούμε για την διατήρηση της ειρήνης, την ισότητα, και να δοθεί ελπίδα
για ένα καλύτερο μέλλον.
Εκδηλώσεις έγιναν με αντικείμενο την ειρηνική συνύπαρξη των λαών με
διαφορετική θρησκεία και πολιτισμό στην περιοχή της Μεσογείου επίσης
απαντήθηκε ερωτηματολόγιο που αφορούσε την πιθανή νομιμοποίηση της
πορνείας.
Η Παγκόσμια Ημέρα για την απάλειψη της βίας κατά των γυναικών κάθε έτος
εορτάζεται τη 25η Νοεμβρίου και η ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις
10 Δεκεμβρίου, με ποικίλες εκδηλώσεις. Οι 15 ημέρες που παρεμβάλλονται
μεταξύ των δύο χρωματίζονται με το πορτοκαλί χρώμα, και χαρακτηρίζονται
ως “orange days”.
Η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών (ICW),όπως και η
Φθινοπωρινή Συνέλευση του ECICW, έλαβαν χώρα στην Ταϊπέι της Ταϊβάν.
Την Ελλάδα εκπροσώπησε η κ. Ελένη Αδάμ. Λεπτομέρειες παρουσιάζονται
στη σελίδα 6
.
Φίλες μου σας στέλνω τις πιο θερμές μου ευχές για τα Χριστούγεννα και τον
Καινούργιο Χρόνο και εύχομαι σε όλες Υγεία και Ευτυχία με την οικογένεια
σας.
Θα είναι μεγάλη χαρά για εμάς να σας έχουμε κοντά μας κατά την γιορτή
κοπής της βασιλόπιτας του ΕΣΕ, που θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου 2017, 6.009.00 μμ. στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ. Η αμέσως προηγούμενη πρόεδρος του ΕΣΕ
κ. Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα θα κάνει μία εισαγωγική παρουσίαση του θέματος
της Γονικής ισότητας –Συνεπιμέλειας-Συμφέροντος παιδιού, που θα
αποτελέσουν τα θέματα μελλοντικής ημερίδας, που προγραμματίζεται από την
Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΕ.
Φίλες μου και πάλι σας εύχομαι Καλές Γιορτές
Η Πρόεδρος
Λένα Κανέλλη-Κουτσελίνη

Επίτευξη ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ διαφόρων θρησκειών και πολιτισμών
στην περιοχή της Μεσογείου.
Δελτίο τύπου του ECICW-CECIF, Οκτώβρης 2016
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών (ECICW-CECIF) σε συνάντησή του στη βόρεια Κύπρο, μετά από
πρόσκληση του Εθνικού Συμβουλίου Γυναικών Τουρκίας, νιώθει φρίκη από τις δοκιμασίες αθώων γυναικών και παιδιών
που εμπλέκονται στις συρράξεις που μαστίζουν την περιοχή.
Πιστεύουμε ότι αυτά τα απεχθή φαινόμενα προκαλούνται από τους αγώνες διαφόρων θρησκευτικών δογμάτων να
αποκτήσουν επιρροή σε διάφορες περιοχές και να επιβάλουν τη δική τους φανατική ερμηνεία της θρησκείας, σε
αδύναμους και αβοήθητους πληθυσμούς. Το αποτέλεσμα είναι δυστυχία για όσους εγκλωβίζονται σε αυτά τα γεγονότα και
έξοδος πολλών χιλιάδων ανθρώπων που τρέπονται σε φυγή από την περιοχή και κινδυνεύουν τη ζωή τους διασχίζοντας
τη Μεσόγειο για να φθάσουν σε κάποιο τόπο ασφάλειας.
Τα περισσότερα θύματα, νεκροί και τραυματίες, σε αυτούς τους πολέμους, είναι γυναίκες και παιδιά. Διαμαρτυρόμαστε
έντονα για αυτή τη σφαγή και πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος να επιτύχουμε ειρήνη τώρα και στο μέλλον είναι να
αντικαταστήσουμε την θρησκευτική μισαλλοδοξία με κοσμικές-μη θεοκρατικές κοινότητες.
Πολλές τέτοιες κοινότητες υπάρχουν ήδη σε άλλα μέρη του κόσμου και είναι παραδείγματα αρμονικής συμβίωσης μεταξύ
ανθρώπων κάθε θρησκείας.
Καλούμε τη Διεθνή Κοινότητα να κάνει ότι είναι δυνατό για να επιτύχει αυτό το σκοπό υποστηρίζοντας τη κοσμική
εξουσία ανά τον κόσμο και καλούμε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία οργανώνοντας, σε
μια ουδέτερη χώρα, συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων για να προωθήσουν, με κάθε ταχύτητα, την εγκαθίδρυση
κοσμικών κοινωνιών.
EUROPEAN CENTRE ΟF THE INTERNATIONAL COUNCIL OF WOMEN

Η Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος

COSIMA SCHENK

MONICA TOLMAN

>*****<>*****<>*****<
Θα έπρεπε να νομιμοποιηθεί η πορνεία;
Τα Εθνικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών και τα μέλη της επιτροπής
διεθνών σχέσεων του Εθνικού Συμβουλίου Γυναικών της Μεγάλης Βρετανίας κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους στο
αν πρέπει η πορνεία να είναι Νόμιμη ή Παράνομη. Ευχαριστούμε όσους απάντησαν. Καταγράφηκαν όλες οι απαντήσεις
Περίληψη των απαντήσεων
Συνοπτικά: Όλων οι απαντήσεις δείχνουν συμπόνια για τις εκπορνευόμενες και καταδικάζουν τους διακινητές και όσους
εξαναγκάζουν γυναίκες και κορίτσια σε πορνεία.
Οι απόψεις ποικίλλουν μεταξύ:
« Η πορνεία πρέπει να είναι παράνομη γιατί μετατρέπει τη γυναίκα σε αντικείμενο και την αναγνωρίζει περιοριστικά ως
προμηθευτή σεξ για τους άντρες»
Και
« Η πορνεία πρέπει να είναι νόμιμη γιατί έτσι μπορούμε να ελέγχουμε τους όρους με τους οποίους οι γυναίκες
εκπορνεύονται και να τους παρέχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία»
Ανεξάρτητα από το πάθος με το οποίο εκφράζονταν οι απόψεις υπέρ ή κατά της πορνείας, όλοι επεσήμαναν το
δικαίωμα της γυναίκας να εκπορνεύεται εφόσον τούτο αποτελεί επιλογή της. Κατατέθηκαν επίσης απόψεις και προτάσεις
για το πώς θα βοηθηθούν γυναίκες και κορίτσια να αποφύγουν μια ζωή πορνείας

>*****<>*****<>*****<
Μερικοί αριθμοί
Από το 5ο ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
http//:www.isotita.gr/index.php/news/2566
Αριθμός μεταναστών /προσφύγων που ζήτησαν άσυλο το 2014 : 9432 18,93% γυναίκες
2015 : 13197 25,24% γυναίκες

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης
21 Σεπτέμβρη 2016
Δήλωση από το International Council of Women
Έχουμε ανάγκη εμείς –μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών- την υπενθύμιση ότι η Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης είναι
αφιερωμένη στην απουσία πολέμου και βίας; Ασφαλώς όχι! Από το 1982 αυτή η Ημέρα εορτάζεται σε όλα τα Κράτη-μέλη των
Ηνωμένων Εθνών. Παρόλα αυτά, και δυστυχώς, αρκετές φορές αυτή τη χρονιά, ο κόσμος μας βρέθηκε μπροστά σε πολλές
τρομοκρατικές και βίαιες επιθέσεις που στοίχησαν το θάνατο εκατοντάδων αθώων θυμάτων που ήθελαν απλώς να ζουν μια
φυσιολογική ζωή, να απολαμβάνουν μια κινηματογραφική ταινία, ένα θέατρο, μια συναυλία, να γιορτάσουν μια εθνική επέτειο,
να προσευχηθούν στους τόπους λατρείας τους, να ψωνίσουν, να σπουδάσουν, με δυο λόγια, να ζήσουν.
Πράγματι πολλοί, πολλοί άνθρωποι ονειρεύονται την ειρήνη, εργάζονται για την ειρήνη, εκπαιδεύουν με στόχο την ειρήνη.
Διανοούμενοι και ελεύθερα σκεπτόμενοι από διάφορα μέρη του πλανήτη, γράφουν τακτικά για την ειρήνη. Πρόσφατα,
δημοσιεύτηκε από την IFLAC ( the International Forum for the Literature and Culture of Peace) μια Ανθολογία
«Αντιτρομοκρατία και Ειρήνη». Συγγραφείς και ποιητές(κατά μεγάλο μέρος γυναίκες) από 23 διαφορετικές χώρες, συμμετείχαν
σε αυτή την έκδοση πιστεύοντας ακράδαντα ότι « Η πένα είναι πιο δυνατή από το σπαθί»… Επιπλέον, η επιμελήτρια
σύνταξης, Καθηγήτρια Ada Aharoni, παγκόσμια γνωστή συγγραφέας, επεσήμανε ότι η ιδέα πίσω από την Ανθολογία είναι να
« προωθηθεί η ειρήνη τοπικά και παγκόσμια. Αλλά, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η καρκινογόνα εξάπλωση μιας
φανατικά θανατηφόρας τρομοκρατίας που βάζει σε κίνδυνο τον κόσμο μας και την ελευθερία μας»
Εμείς, μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών, ασφαλώς δίνουμε μεγάλη αξία στη ζωή. Η δημιουργία αλληλεγγύης μεταξύ
των γυναικών ανά τον κόσμο είναι συνεπώς ιδιαίτερα σημαντική για μας γιατί μας οδηγεί σε μακροπρόθεσμα μέτρα που
αφορούν την εκπαίδευση της νέας γενιάς στο πνεύμα της ισότητας των φύλων, στο πνεύμα των ίσων ευκαιριών για άνδρες και
γυναίκες, και στο πνεύμα του σεβασμού της ζωής.
Στην αναζήτηση για αειφόρο ειρήνη, χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα ελπίδας. Ο Paolo Freire, ο μεγάλος
βραζιλιάνος δάσκαλος, είπε κάποτε πως ένα από τα καθήκοντά μας είναι να αναδεικνύουμε ευκαιρίες για ελπίδα,
ανεξάρτητα από τα εμπόδια που υπάρχουν. Χωρίς μια ελάχιστη ελπίδα, είπε, δεν μπορούμε ούτε καν να αρχίσουμε τον
αγώνα. Όμως χωρίς αγώνα, η ελπίδα διαχέεται, χάνει την υπόστασή της και μετατρέπεται σε απογοήτευση. Κι η
απογοήτευση μπορεί να γίνει τραγική απόγνωση. Γι αυτό υπάρχει ανάγκη για μια εκπαίδευση στην ελπίδα.
Η ειρήνη είναι μια ευρεία έννοια που αγκαλιάζει πολλές αφηρημένες αξίες όπως η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η ανοχή, η
κατανόηση, η συνεργασία και η συναίσθηση… Το Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών πιστεύει ακράδαντα ότι η ειρήνη μπορεί να
έρθει μέσω των γυναικών-το πιο σημαντικό τμήμα της κοινωνίας των πολιτών. Πρωτοβουλίες γυναικών, παρότι συχνά
περιορισμένες, μπορεί να ενώσουν διάφορες ομάδες. Πολιτισμός, τροφή, παραδόσεις, συνήθειες μπορούν να επιτύχουν
αλληλοκατανόηση και συνειδητοποίηση της κοινής κληρονομιάς που μοιραζόμαστε όλοι.
Με λίγα λόγια, οι γυναίκες έχουν την ικανότητα να αγκαλιάζουν η μια την άλλη, να μοιράζονται τα βάρη και να επιβιώνουν
των δυσκολιών μέρα με τη μέρα. Αλλά για αυτό, χρειάζεται να ξεπεράσουν κάθε φράγμα πατρίδας, φυλής, πολιτισμού,
εθνότητας και φύλου.
Συνοψίζοντας, η συμβολή των γυναικών είναι καθοριστικό στοιχείο της κουλτούρας της ειρήνης και μπορεί να ενισχυθεί και
να προωθηθεί αν γυναίκες από κάθε κοινωνικό στρώμα, περιλαμβάνοντας και γυναίκες φτωχές, θύματα τρομοκρατίας και
συρράξεων ενσωματώνονται σε εθνικές οργανώσεις γυναικών, ούτως ώστε να νιώθουν ελεύθερες να συμμετέχουν
περισσότερο σε ειρηνευτικές δράσεις και διαδικασίες.
Ηγέτες από όλον τον κόσμο, εφέτος, δεσμεύτηκαν στην Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανθρωπότητα, πράγμα που
περιγράφει συνυπευθυνότητα για την αποκατάσταση της ειρήνης και για επένδυση στην ανθρωπιά, γράφει ο Γενικός
Γραμματέας του ΟΗΕ Ban Ki-moon. Καθένας, όχι μόνο οι ηγέτες, πρέπει να δράσει γιατί « καθένας από εμάς μπορεί κάτι να
κάνει για να δημιουργήσει έναν πιο ανθρώπινο κόσμο και να φέρει ελπίδα στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη»
Ας ελπίσουμε ότι η Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης αυτής της χρονιάς θα οδηγήσει σε έναν πιο ειρηνικό κόσμο στο μέλλον.

* ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 25 ΝΟΕΜΒΡΗ 2016
* ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, 10 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2016

Ανακοίνωση του ICW –ΔΣΓ

Τα δικαιώματα των γυναικών είναι δικαιώματα του ανθρώπου.
Μήπως χρειαζόμαστε μια παγκόσμια ημέρα να μας θυμίζει πως η βία κατά γυναικών και κοριτσιών είναι η πιο
διαβρωτική παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον κόσμο σήμερα; Αυτή η συμφορά, έχει πάρει διαστάσεις
πανδημίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν περισσότερες από 70% των γυναικών βιώνουν σωματική, ψυχολογική ή
σεξουαλική βία στη ζωή τους. Πρόκειται για μάστιγα που διαπερνά όλες τις χώρες ,τις κοινωνίες, τις θρησκείες. Το θέμα έχει
βαρύνουσα σημασία για όλους, καθώς ποικίλες μορφές βίας κατά των γυναικών συνεχίζουν να υπάρχουν σε όλο τον κόσμο.
Το θέμα ορίστηκε ως μια από τις προτεραιότητες στο Τμήμα Γυναικών του ΟΗΕ και η CEDAW στη διακήρυξη ενός
οράματος ίσης προστασίας των γυναικών από διακρίσεις , κατατάσσει τη βία που σχετίζεται με το φύλο ως μορφή
διακρίσεων.
Παρόλον ότι έχουν γίνει ανά τον κόσμο, βήματα για να κατανοηθούν οι βασικές πολιτικές, οικονομικές και
κοινωνικές αιτίες και να χρησιμοποιηθεί η γνώση που έχει προκύψει για την προώθηση καλύτερης στρατηγικής και
πολιτικής στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, το Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών (ICW), ανησυχεί βαθύτατα για την
βραδύτητα με την οποία προχωρεί αυτό το κρίσιμο θέμα.
Σημαντικά τμήματα του ανθρώπινου πληθυσμού υποβάλλονται ως καθημερινή πρακτική σε βασανισμούς, πείνα,
ακρωτηριασμούς, ακόμα και θάνατο, απλώς και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Κι όμως, παρά την σαφή καταγραφή θανάτων και
αποδεδειγμένης κακοποίησης, η βία κατά των γυναικών δεν αναγνωρίζεται συνήθως ως παραβίαση των ανθρώπινων
δικαιωμάτων των γυναικών και των βασικών ελευθεριών τους.
«Η βία κατά των γυναικών και κοριτσιών είναι η πιο διαβρωτική παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων…Είναι
τόσο βαθιά χαραγμένη στα θεμέλια των πολιτισμών που είναι σχεδόν αόρατη. Κι όμως αυτή η κτηνωδία δεν είναι
αναπόφευκτη. Όταν αναγνωριστεί ως αυτό που είναι – ένα κατασκεύασμα εξουσίας και ένα μέσο συντήρησης του στάτους
κβο- μπορεί να εξαρθρωθεί, να διαλυθεί» έλεγε η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Rutgers ήδη πριν 20 χρόνια.
Το Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών (ICW), ιδιαιτέρως υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που ασχολούνται με την
πρόληψη μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενδυνάμωσης των γυναικών σε ευπαθείς καταστάσεις, με επαρκή
αποκατάσταση, άσκηση και δραστηριότητες που αποβλέπουν σε οικονομική αυτονομία. Επιπλέον, γυναίκες θύματα βίας
αντιμετωπίζουν στιγματισμό και η επιτυχία της αποκατάστασής τους συνδέεται και με την αυτοπεποίθηση που αποκτούν
από τα προγράμματα οικονομικής τους ενδυνάμωσης.
Επομένως, το ICW ενθαρρύνει νέα μοντέλα παρέμβασης και τεχνικές, που βάζουν τις γυναίκες σε θετική πορεία που
οδηγεί σε απασχόληση ή επιχειρηματικότητα, παρέχοντάς τους εργαλεία για να πιστέψουν στον εαυτό τους, και, επιπλέον
να τους παρέχουν προγράμματα εξατομικευμένα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ικανότητες καθεμιάς, για μια λύση
μακρόχρονη και ολοκληρωμένη. Και βέβαια που να τις διαφυλάσσει από τον κατήφορο στην παγίδα της ενδοοικογενειακής
βίας, που ενδεχομένως επιτείνεται από την οικονομική εξάρτησή τους.
Η απάλειψη της βίας κατά των γυναικών είναι θέμα περίπλοκο, πολυπαραγοντικό και παγκόσμιο και απαιτεί
παγκόσμια προσέγγιση και συνεργασία σε κάθε επίπεδο. Το ICW συμβάλλει με τις προσπάθειές του στην πρόληψη και
εξάλειψη της βίας αναπτύσσοντας, μέσω των μελών του ανά τον κόσμο, νέες στρατηγικές, εκπαιδευτικά προγράμματα,
προώθηση της γνώσης και των τεχνικών, .
Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η σημασία που έχει για τις γυναίκες όχι μόνο η ενημέρωση και συνειδητοποίηση
τους αλλά κυρίως η οικονομική τους ανεξαρτησία που τους δίνει τη δυνατότητα να αντιδράσουν υποστηρίζοντας τα
δικαιώματά τους και, αν χρειάζεται, να απελευθερώνονται από βίαιες καταστάσεις.
Στις 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών, το ICW –ΔΣΓ, ενώνει τη φωνή
του με την εκστρατεία “Say No to VAW Campaign” –“Εκστρατεία Βiα κατά Γυναικών: Πείτε Όχι!» και επισημαίνει την
ανάγκη συνέχισης των δράσεων για να τεθεί τέλος σε κάθε βία κατά των γυναικών.
Με αφορμή την 10η Δεκεμβρίου 2016, Ημέρα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το ICW –ΔΣΓ επαναλαμβάνει ότι η βία κατά
γυναικών αποτελεί την πιο διαβρωτική παραβίαση των βασικών δικαιωμάτων τους. Τα δικαιώματα των γυναικών είναι
δικαιώματα του ανθρώπου. Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών είναι παραβίαση των δικαιωμάτων
του ανθρώπου. Το ICW –ΔΣΓ καλεί τις κυβερνήσεις να επιδείξουν έμπρακτα την πολιτική βούληση για τη διάθεση
περισσότερων πόρων στην εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών που προλαμβάνουν και σταματούν τη βία κατά των
γυναικών

"Εθελοντισμός και Δικαιώματα του Παιδιού"
Ένας πρακτικός οδηγός για την προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους(σελ 110)

Ο Οδηγός παρουσιάστηκε στις 28 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων .Είναι προϊόν
πολύχρονης δράσης του Συνηγόρου του Παιδιού και καταγραφής εμπειριών και απόψεων 31 δημοσίων φορέων και ΜΚΟ
που παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες σε παιδιά.
Το ΕΣΕ συμμετείχε από την αρχή της συνεργασίας, ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής και της τετραμελούς
συντακτικής επιτροπής του τελικού κειμένου
Στόχος του Οδηγού είναι να συμβάλλει ώστε η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού να γίνει γνωστή και να
εφαρμόζεται από επαγγελματίες και εθελοντές/ντριες κατά την οργάνωση και προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών σε παιδιά και
εφήβους.
Στον Οδηγό καταγράφονται με σύντομο και εύχρηστο τρόπο:






βασικές διαδικασίες, αρχές και κανόνες που αφορούν στη διαχείριση της προσφοράς εθελοντικών υπηρεσιών (πχ
αναζήτηση, προσέλκυση και επιλογή εθελοντών, υποχρεώσεις φορέα και εθελοντή, εκπαίδευση και εποπτεία)
πεδία εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
θετικές και αρνητικές εμπειρίες που μπορούν να χρησιμεύσουν ως παραδείγματα προς μίμηση ή προς αποφυγή
εργαλεία ελέγχου, προγραμματισμού και αυτό-αξιολόγησης, προτάσεις και ιδέες προς αξιοποίηση
βιβλιογραφικές παραπομπές.

Το πλήρες κείμενο είναι αναρτημένο στο www.0-18.gr Θα στείλουμε το τυπωμένο στα Σωματεία μας που ασχολούνται με
παιδιά και εφήβους.

>*****<>*****<>*****<
Από το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών
Δραστηριότητα EMI-EWL
ewl@womenlobby.org
Το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών ( EWL) μαζί με το European Movement International (EMI) πραγματοποίησαν την πρώτη εκδήλωση
Βράβευσης Ευρωπαίων Γυναικών, στο Σπίτι των Δικαιωμάτων των Γυναικών των Βρυξελλών, Άμαζον..Πρόκειται για νέα πρωτοβουλία
των EMI-EWL
Τα βραβεία δόθηκαν για να τιμήσουν γυναίκες που αγωνίζονται να προωθήσουν την Ευρωπαϊκή υπόσταση στην επαγγελματική ή
προσωπική ζωή τους. Ο ρόλος των γυναικών στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι παραμένει εν πολλοίς μη αναγνωρισμένος και η Βράβευση
φωτίζει την συμμετοχή γυναικών στην προώθηση και πρόοδο Ευρωπαϊκών θεμάτων και βοηθά να αυξηθεί η παρουσία και η εμπλοκή
γυναικών σε δημόσιες συζητήσεις σχετικά με την Ευρώπη και το μέλλον της.
Η Κριτική Επιτροπή περιλάμβανε προσωπικότητες του πολιτιστικού, κοινωνικού, επικοινωνιακού και πολιτικού χώρου (μεταξύ αυτών και
η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος της οργάνωσης «το Δίκτυο».
Βραβεύτηκαν οι Margarethe Vestager, Επίτροπος Συναγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κατηγορία « Γυναίκα σε θέση Ισχύος»
και η Adela Ionela Dinu (απεβίωσε τον Φεβρουάριο 2016) στην κατηγορία «Γυναίκα εν δράσει».

>*****<>*****<>*****<
Κάποια επιτυχία μετά από γενική κατακραυγή :
Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας απέσυρε νομοσχέδιο που δίνει άφεση σε άνδρες καταδικασμένους για βιασμό ανήλικων
κοριτσιών εφόσον τα παντρευτούν.
22 Νοεμβρίου 2016 – Ο νόμος, τμήμα τροποποιήσεων στο δικαστικό/νομικό σύστημα στάλθηκε πίσω για περεταίρω
επεξεργασία λίγες μόνο ώρες πριν την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο. Είχε προκαλέσει αντίδραση στην τουρκική κοινωνία –
γυναίκες στην Τουρκία δε δίστασαν να διαδηλώσουν- και είχε καταδικαστεί εκτός Τουρκίας. Γραφεία, οργανώσεις των
Ηνωμένων εθνών κάλεσαν την κυβέρνηση να μην εγκρίνει το νομοθέτημα υποστηρίζοντας ότι αυτό θα κατέστρεφε την
ικανότητα της χώρας να καταπολεμήσει τη σεξουαλική κακοποίηση και το γάμο ανηλίκων. Και το νομοσχέδιο αποσύρθηκεπρος το παρόν- με το σκεπτικό ότι πρέπει να δοθεί χρόνος να το μελετήσουν και βουλευτές που έχουν διαφορετικές
απόψεις.

Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών, Συνέλευση Διοικητικού Συμβουλίου

International Council of Women (ICW)
Ευρωπαϊκό Κέντρο Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών, Φθινοπωρινή Συνάντηση

European Centre of the International Council of Women (ECICW)
Η ενδιάμεση Συνέλευση του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών (η τακτική Συνέλευση γίνεται ανά τριετία)έγινε στην Ταϊπέι,Ταϊβάν,
14-17 Νοέμβρη 2016. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο του ΔΣΓ, όπως και τα άλλα περιφερειακά Συμβούλια, ενέταξε τη δική του
Φθινοπωρινή Συνέλευση μέσα σε αυτό το χρόνο.
* Η εκδήλωση άρχισε, ως είθισται, με Ημερίδα, 14-11-2016 με θέμα « Αλλάζοντας την Κοινωνία μέσα από την Ενδυνάμωση
των Γυναικών». Η παρουσία της Προέδρου της χώρας κυρίας Tsai Ing-wen, γυναικών υπουργών και πολιτικών
προσωπικοτήτων όχι μόνο της Ταϊβάν αλλά και άλλων χωρών –Νοτίου Αφρικής, Γουατεμάλας, Ιαπωνίας, Αραβικών Χωρών,
Καραϊβικής, Πολωνίας, Κορέας, Φιλιππίνων, Νήσων Μάρσαλ- έδωσε ιδιαίτερη λαμπρότητα και βαρύτητα στην Ημερίδα.
Κάθε εισηγήτρια η ομιλήτρια είχε κάτι να πει από την πείρα της, από την προσωπική θεώρηση της ζωής και από τους
προβληματισμούς της, αποφεύγοντας κοινοτοπίες και δείχνοντας ότι γνωρίζει η ίδια το θέμα και σέβεται ως ενημερωμένο
το ακροατήριο.
* Εντυπωσίασε η αποτελεσματική κινητοποίηση των μελών-ατόμων του Εθνικού Συμβουλίου της Ταϊβάν στις
καθημερινές διαδικασίες φιλοξενίας καθώς και η συμμετοχή Σωματείων Μελών στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα όπου
συμμετείχαν χορωδίες Σωματείων και θεατρικές και καλλιτεχνικές ομάδες.
* Έγιναν 4 εργαστήρια: 1-Προωθώντας γυναίκες σε θέσεις λήψης αποφάσεων 2-Προάγοντας την ισότητα των φύλων στην
κοινότητα 3- Αλλάζοντας την κοινωνία μέσω ενδυνάμωσης των γυναικών 4- Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες για ένα εργασιακό
περιβάλλον καινοτόμο και περιεκτικό.
* Έγιναν από τις παρούσες τρίλεπτες παρουσιάσεις με σημεία από τον απολογισμό 18 μηνών κάθε Εθνικού Συμβουλίου
(Μάιος 2015-Νοέμβριος 2016).Οι απολογισμοί είχαν κυκλοφορήσει ήδη ηλεκτρονικά και μοιράστηκαν εκτυπωμένοι κατά την
Συνάντηση.
Στον απολογισμό του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων επισυνάψαμε αρχείο με έγχρωμες εικόνες από τη Λέσβο ως φόρο
τιμής στις γυναίκες, μετανάστριες/πρόσφυγες και εθελόντριες( μερικές φαίνονται στην επόμενη σελίδα). Οι εικόνες είχαν
επιλεγεί από την παρουσίαση της Ευγενίας Κατούφα στην Ημερίδα του ΕΣΕ για το ασυνόδευτο παιδί πρόσφυγα, 6 Ιουνίου στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (βλέπε κείμενο στο Ενημερωτικό Σημείωμα Ιαν-Ιούλιος 2016). Δεν μπορούσαν να
εκτυπωθούν γιατί το βιβλίο των απολογισμών είναι μαυρόασπρο, γι αυτό μου ζητήθηκε να τις παρουσιάσω και στην
ολομέλεια του ICW. Η παρουσίαση έκανε αίσθηση και πολλές ζήτησαν να στείλω το αρχείο και ηλεκτρονικά.
* Κατά την Συνέλευση του ECICW (παρούσες εκπρόσωποι 14 χωρών) την επομένη, ζητήθηκε να σχολιάσω την κατάσταση
που έχει προκύψει από τη συνεχιζόμενη και αυξανόμενη εισροή παράτυπων προσφύγων/μεταναστών. Το ECICW είχε
επανειλημμένα ασχοληθεί με τα προβλήματα της παράτυπης μετακίνησης πληθυσμών. Τώρα συνειδητοποιούμε ότι η
φιλοσοφία των δράσεών μας πρέπει να αλλάξει: άλλοτε επικεντρώναμε τις προσπάθειές μας στην ενθάρρυνση των μελών
μας για να υποδέχονται, να υποστηρίζουν, να δέχονται τον «ξένο» και τον πολιτισμό του, να τον βοηθούν να ενσωματωθεί
στις τοπικές κοινωνίες. Προσβλέπαμε σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Εκτιμούμε ότι μέχρι πρόσφατα οι προσπάθειές μας
ήταν επιτυχημένες. Όμως τώρα, οι συνθήκες έχουν αλλάξει, οι ξένοι δεν γνωρίζουν πού επιθυμούν και πού θα καταφέρουν
να προγραμματίσουν το μέλλον τους, δεν μπορούν να σεβαστούν εκείνοι τον τοπικό πολιτισμό, δεν επιθυμούν να
ενσωματωθούν, ανταγωνίζονται τους τοπικούς πληθυσμούς για την επιβίωσή τους. Όλοι έχουν υπερβεί τις αντοχές τους. Η
κατάσταση γεννά τριβές, συγκρούσεις και αρνητικά συναισθήματα μεταξύ των ξένων και των τοπικών κοινωνιών. Οι
εκπρόσωποι χωρών που πλήττονται από το κύμα παράτυπης μετανάστευσης -Ιταλία, Λίβανος, Μάλτα, Γαλλία, Τουρκίαδήλωσαν ντροπή για την εξέλιξη του θέματος στις χώρες τους, για την ανεπάρκεια των κυβερνήσεών τους να ανταποκριθούν
στις ανάγκες και για την άρνηση Ευρωπαϊκών χωρών να συμμετέχουν στην αντιμετώπισή του. Όλες επισημάναμε ότι
διαβλέπουμε σπόρους μίσους που πρέπει να καταπολεμήσουμε πριν ριζώσουν και εξαπλωθούν στις κοινωνίες της
Ευρώπης. Όλες έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πολύ λίγα μπορεί να γίνουν αν δεν σταματήσουν οι πολεμικές συρράξεις.
* Άλλο θέμα που συζητήθηκε ήταν η γήρανση των πληθυσμών της Ευρώπης και οι επιπτώσεις στο συνταξιοδοτικό. Οι
συντάξεις δεν επαρκούν για τη φροντίδα των γερόντων. Οι Γαλλίδες πρότειναν στην Κυβέρνηση να παρακρατά 2% των
μισθών των εργαζόμενων για την φροντίδα των ατόμων τρίτης ηλικίας. Οι Λουξεμβουργιανές προγραμματίζουν να
προτείνουν το ίδιο. Η πρόταση ξένισε και προβλημάτισε το ακροατήριο…
* Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών: Εκφράστηκε από πολλές εκπροσώπους η ικανοποίησή τους από την ενημέρωση που έχουμε
από τις εκπροσώπους του ECICW στο Λόμπυ, Rosa Artigas, Joelle Letch και πρόσφατα, τη Nijole Steponkute που
καλύπτουν το κενό στην επικοινωνία μεταξύ τοπικών επιτροπών Λόμπυ και εθνικών συμβουλίων. Επίσης επισημάνθηκε η
πολύ καλή ενημέρωση που έχουμε σε θέματα που μας ενδιαφέρουν από την εκπρόσωπό μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης
Brigitte Le Gouis.
* Η επόμενη συνέλευση του ICW θα γίνει το 2018 στην Ινδονησία.
* Για την επόμενη συνέλευση του ECICW υπάρχει πρόσκληση από το Μονακό και από το Μαρόκο.
Ελένη Αδάμ-Βαλάσση

Πρόσφυγες

Δεν γνωρίζουν τι να επιδιώξουν, τι να διεκδικήσουν, τι να ελπίσουν. Βρίσκονται σε απόγνωση.

Εθελόντριες

Δεν επαρκούν οι προσπάθειες και οι καλές προθέσεις τους. Βρίσκονται σε απόγνωση

Οι κάτοικοι των νησιών βλέπουν την όμορφη πατρίδα τους να καταστρέφεται. Βρίσκονται σε απόγνωση

ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ "ΑΙ ΦΙΛΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"
*ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ "Η ΔΑΜΑΡΙΣ" *
* ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ * ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ *
ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ –θυγατέρες της Πηνελόπης *
* ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ *
ΕΝΩΣΗ ΖΟΝΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ * " ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ " ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ * ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
* ΛΑΚΑΙΝΕΣ * ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
* ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ *
ΟΜΙΛΟΣ " ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ " *
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ " Η ΜΕΛΙΣΣΑ " * ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ *
*ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ " ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ "* ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΟΡΕΙΑ
ΑΓΑΠΗΣ * ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ *
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ *
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
*ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΠΠΙΔΩΝ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
* ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ *
*ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ *
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ *
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ "Η ΟΜΟΝΟΙΑ" ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" *
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ "Η ΜΑΝΑ" * ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ" *
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ " ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ" * ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙ ΩΝ *
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΦΟΥ * ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ* ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ *
* ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ * ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ *
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ «Η ΕΜΜΕΛΕΙΑ» * Χ.Ε.Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ

Καλές γιορτές. Καλή και δημιουργική νέα χρονιά

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην κοπή της Βασιλόπιτας του ΕΣΕ, την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017,18:00-21:00
στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ (Λεωφ. Αμαλίας 10)
Όπως κάθε χρόνο, έχουν κληθεί οι Ελληνίδες που βράβευσε εφέτος η Ακαδημία Αθηνών.
Η Ειρήνη Πανταζή -Μελίστα,τ. Πρόεδρος του ΕΣΕ, θα κάνει μια πολύ σύντομη παρουσίαση «Γονεϊκή ΙσότηταΣυνεπιμέλεια-Συμφέρον του Παιδιού», θέματα που θα μας απασχολήσουν το 2017.
Θα χαρούμε πολύ να έρθετε με την παρέα σας για να περάσουμε μαζί λίγες ευχάριστες ώρες.
Η Πρόεδρος
Λένα Κανέλλη- Κουτσελίνη

Η Γενική Γραμματέας
Ζέτα Τζιώτη

