
                                   
 
 
 
 

Σεµινάριο: Γυναίκες και Οικονοµική Κρίση 
03 Απριλίου 2013, 09:30- 13:00 

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λεωφόρος Βύρωνος 30, Λευκωσία 
Πρόγραµµα 

 
09.30-10:00 
 

Εγγραφή 

10:00 - 10:10 Εισαγωγή  
• Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Κύπρου 
10.10 -10.30 Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Γυναικεία Φτώχεια 

 
• Ελένη Θεοχάρους, Μέλος του ΕΚ (ΕΛΚ), "Οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές ως µέσω  

καταπολέµηση της γυναικείας φτώχειας στις τρίτες χώρες" 
 

• Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Μέλος του ΕΚ (Σ&∆), " Οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
ως µέσω  καταπολέµηση της γυναικείας  φτώχειας στην ΕΕ" 

 
10:30 - 10:45 
 

Το Κόστος της Λιτότητας: Οι Συνέπειες στα ∆ικαιώµατα των Γυναικών και στην 
Ισότητα των Φύλων στην ΕΕ.    
 

• Σουσάνα Παύλου, Πρόεδρος, Κυπριακό Λόµπυ Γυναικών, Παρουσίαση 
Έρευνας του Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών  

 
10:45 - 11:15 
 

Οι Τρεις ∆ιαστάσεις των Επιπτώσεων της Οικονοµικής Κρίσης στις Γυναίκες 
 

• Συνέπειες στην Εργασία: Αριθµητικές και Ποιοτικές  Επιπτώσεις 
       Άννα Πηλαβάκη -  Επιστηµονική Συνεργάτιδα, Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 

στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση   
 
• Συνέπειες από Περικοπές στα Επιδόµατα και τις Κοινωνικές Παροχές 

Χρήστος Κουτσαµπελάς - Λειτουργός Έρευνας,  Πανεπιστήµιο Κύπρου  
 

• Συνέπειες από Περικοπές στις Επιχορηγήσεις προς Γυναικείες Οργανώσεις 
και Υπηρεσίες 
 

- Τζόζη Χριστοδούλου, Συντονίστρια Πολιτικής, Μεσογειακό 
Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου 
 

- Μαρία Επαµεινώνδα,  ∆ιευθύντρια, Σύνδεσµος Οικογενειακού 
Προγραµµατισµού  
 

- Κική Πογιατζή, Πρόεδρος, Σύνδεσµος Πρόληψης και Αντιµετώπισης 
της Βίας στην Οικογένεια  
 

11.15 - 11.30 ∆ιάλειµµα 
11.30 - 12.30 Συζήτηση µε τη παρέµβαση της Βουλευτού Ρούλλας Μαυρονικόλα 
12.30 -  13.00 Καταληκτικά Σχόλια 
 

 



 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

To Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και το Κυπριακό Λόµπυ Γυναικών 
διοργανώνουν σεµινάριο για δηµοσιογράφους µε θέµα "Γυναίκες και οικονοµική κρίση" µε σκοπό 
ευρωβουλευτές, εµπειρογνώµονες και δηµοσιογράφοι να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά µε τον αντίκτυπο  
της κρίσης στις γυναίκες και για τις επιλογές για δράση σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ο αντίκτυπος της κρίσης στις γυναίκες 

Η ΕΕ βρίσκεται αντιµέτωπη µε τη µεγαλύτερη οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση από την µεγάλη 
κρίση του 1930. Η ίδια η Κύπρος  αντιµετωπίζει την µεγαλύτερη οικονοµική κρίση µετά το  1974. Τα 
ποσοστά ανεργίας εξακολουθούν να αυξάνονται και οι περικοπές του προϋπολογισµού, ιδιαίτερα στις 
δηµόσιες υπηρεσίες, στην φροντίδα των παιδιών, την εκπαίδευση και άλλους τοµείς, επηρεάζουν τις 
γυναίκες άµεσα. 

Σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, το χάσµα των αµοιβών είναι απίθανο να συρρικνωθεί. Επιπλέον, 
αντιµετωπίζοντας κοινωνικές περικοπές και αυξήσεις φόρων την ίδια στιγµή, πολλές γυναίκες επιλέγουν 
να εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας και να εργαστούν στην άτυπη οικονοµία. Τα συνδυασµένα 
αποτελέσµατα αυτών των πτυχών επιδεινώνουν την ανισότητα των φύλων. 

Ο αντίκτυπος της κρίσης στη νοµοθεσία που σχετίζεται µε τα δικαιώµατα των γυναικών 

Την ίδια στιγµή, πολλοί σχολιαστές υποστηρίζουν ότι η οικονοµική κρίση φαίνεται να αποτελεί 
τροχοπέδη για τη νοµοθεσία για την προώθηση των κοινωνικών δικαιωµάτων. Παρά το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την παράταση της περιόδου άδειας µητρότητας από 16 έως 20 
εβδοµάδες, οι υπουργοί στο Συµβούλιο µπλοκάρουν κάθε πρόοδο, µε το επιχείρηµα ότι η νοµοθεσία για 
την αύξηση της άδειας µητρότητας θα πολλαπλασιάσει τις δυσκολίες για τις επιχειρήσεις σε µια εποχή 
που οι προτεραιότητες βρίσκονται αλλού. 

Ένα άλλο ζήτηµα που συζητείται στο Κοινοβούλιο είναι η εκπροσώπηση των γυναικών στα πολιτικά 
όργανα και στα ∆ιοικητικά συµβούλια εταιρειών. Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει τις 
ποσοστώσεις, η πίεση από τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις οδήγησαν σε µια εθελοντική προσέγγιση. 
Είναι αυτό αρκετό; Μπορεί η κρίση να χρησιµοποιηθεί ως δικαιολογία για να αναβάλει την ανάληψη 
δράσης; Ή υπάρχουν καλύτεροι τρόποι; 

Ποσοστώσεις και άλλα µέτρα θα µπορούσαν να διευκολύνουν τη συµµετοχή των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις. Οι µελέτες δείχνουν ότι η ενίσχυση των οικονοµικών επιλογών των γυναικών ενισχύει τις εθνικές 
οικονοµίες. Ωστόσο, οι γυναίκες υστερούν κατά πολύ από τους άνδρες όσον αφορά την πρόσβαση στη 
γη, στην πίστωση και στις διοικητικές θέσης µεσαίου και ανώτερου επιπέδου.. 

Μακροοικονοµικές πολιτικές και χάραξη πολιτικής θα ανοίξει τις πόρτες για την ισότητα των φύλων. Η 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ∆ικαιώµατα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
εξετάζει σε συνεχή βάση το θέµα µε τελευταία εξέλιξη την έκθεση σχετικά µε "τις γυναίκες στα 
διοικητικά συµβούλια» που είχε κατατεθεί στην ολοµέλεια Μαρτίου, στο πλαίσιο της Παγκόσµιας 
Ηµέρας της Γυναίκας  

 


