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ΤΗΣ ΜΙΚΑΕΛΛΑΣ ΛΟΪΖΟΥ

Χ
θες είχαµε κάθε λόγο να γιορτάζουµε.
Άνδρες και οι γυναίκες εξίσου. Γιατί,
χάριν στις επίπονες και επίµονες προ-
σπάθειες κάποιων ανθρώπων, που πί-
στευαν στην πραγµατική ελευθερία και

στην πραγµατική ισότητα, ο κόσµος έχει πάει ένα
βήµα µπροστά. Οι ανισότητες µειώθηκαν πάρα πο-
λύ, σε σχέση µε τους τελευταίους αιώνες. ∆εν εξα-
λείφτηκαν όµως. Κι αυτό πρέπει να µας προβλη-
µατίζει όλους. Άνδρες και γυναίκες εξίσου.  

Ο πλανήτης µας συνεχίζει να µαστίζεται από την
ανισότητα και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιω-
µάτων. Από τα δηµοκρατικά ελλείµµατα και από ελευ-
θερίες, που κάποιοι λαµβάνουν µε το σταγονόµετρο.
Και συνήθως αυτοί οι «κάποιοι» είναι γένος θηλυκού…
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Κύπρος του 2010, που

οι γυναίκες έχουν δικαίωµα ψήφου, άδεια οδηγού,
βρίσκονται στην αγορά εργασίας και µέρα µε τη µέρα
καταφέρνουν να εισβάλουν στα αντρικά «προπύργια»,
αλλά κρυµµένες ανισότητες συνεχίζουν να εγκυ-
µονούν κινδύνους για την κοινωνία µας, την οι-
κονοµία µας και την ποιότητα ζωής µας. 

Αόρατος κοινωνικός αποκλεισµός
Όπως εξήγησε στη «Σ» η διευθύντρια του
Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινω-
νικού Φύλου Σουσάνα Παύλου, το πρόβληµα
µε τον κοινωνικό αποκλεισµό των γυναικών στις
ανεπτυγµένες κοινωνίες εντείνεται, καθώς, αντί
να τυγχάνει χειρισµού ως τέτοιο, οι γυναίκες θύ-
µατά του τοποθετούνται στις «ευάλωτες οµάδες
πληθυσµού», µε αποτέλεσµα οι πολιτικές που χα-
ράσσονται για αντιµετώπισή του να επισκιάζονται
από την οµάδα στην οποία έχει το πρόβληµα το-
ποθετηθεί. Έτσι η χωρισµένη γυναίκα που αν-
τιµετωπίζει τροµερά οικονοµικά προβλήµατα
δεν είναι για τα ανεπτυγµένα κράτη «χωρισµένη
γυναίκα» αλλά «µονογονεϊκή οικογένεια». Η γυ-
ναίκα, που δεν µπορεί να βρει δουλειά, συχνά
λόγω του φύλου της, δεν είναι «άνεργη γυναίκα»
αλλά «ανεργία» κτλ. Με αυτή την κατηγοριοποί-
ηση, εξηγεί η κ. Παύλου, δεν αναγνωρίζεται η
διάσταση του φύλου και συνεπώς το πρόβληµα
δεν καταπολεµείται ως τέτοιο και οι στρατηγι-
κές που αναπτύσσονται δεν µπορούν να κατα-
πολεµήσουν την ανισότητα αυτή καθ’ αυτήν.

Ανεργία 
Ένα από τα κυριότερα προβλήµατα που αντι-
µετωπίζουν οι Ευρωπαίες γυναίκες και επι-

σκιάζεται από την έλλειψη στοχευµένων πολιτικών
είναι αυτό της ανεργίας, η οποία οδηγεί στην οικο-
νοµική τους εξάρτηση είτε από τους άνδρες είτε
από την πολιτεία. Σε γενικές γραµµές, τα ποσοστά
ανεργίας των γυναικών είναι πάντοτε υψηλότερα
από αυτά των ανδρών. Όµως, υπάρχει ένα ψηλό πο-
σοστό ανεργίας στις ηλικίες 35 µε 44, αναφέρει η
κ. Παύλου, το οποίο «υποδεικνύει ότι οι γυναίκες
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην προ-
σπάθειά τους να επανενταχθούν στο εργατικό δυ-
ναµικό µετά από µία περίοδο αδράνειας, η οποία
συνήθως οφείλεται στο γεγονός ότι κάνουν παιδιά». 

Πολλές φορές οι γυναίκες αυτές, όταν καταφέ-
ρουν να επανέλθουν τελικά στην αγορά εργασίας, εξα-
σφαλίζουν δουλειές µερικής απασχόλησης ή συµ-
βόλαια µε περιορισµένη διάρκεια, που προφανώς δεν
επιφέρουν ούτε οικονοµική ασφάλεια, ούτε οικο-
νοµική άνεση. Αυτό συµβαίνει τόσο επειδή µόνο αυ-
τού του είδους εργασία µπορούν να εξασφαλίσουν,
όσο και γιατί πάντοτε αυτές οι γυναίκες είναι που χρί-
ζονται προστάτες των εξαρτώµενων ατόµων (παιδιών,
ηλικιωµένων κτλ.) και ως αποτέλεσµα πρέπει να µοι-
ράζουν το χρόνο τους ανάµεσα σε όλες αυτές τις υπο-
χρεώσεις. 

Χαρακτηριστικό αυτής της
κατάστασης είναι το γεγονός
πως, όταν οι γυναίκες απο-
κτήσουν µικρά παιδιά, ερ-
γάζονται λιγότερες

ώρες, ενώ αντί-
θετα, οι άν-
τρες επιδιώ-

κουν να αυξή-
σουν τις ώρες εργα-
σίας τους όταν απο-
κτήσουν παιδιά, ώστε

να µπορούν να αντα-
ποκριθούν στο κοινωνικό
πρότυπο του «προστάτη
της οικογένειας», την
ώρα που η γυναίκα
αφήνει στην άκρη
την επιστηµονική

της κατάρτιση για
να αλλάξει πάνες.
«Αυτό αντικατο-
πτρίζει τις πα-
ραδοσιακές

δοµές και τον
έµφυλο διαχω-
ρισµό των ρό-
λων στην κυ-
πριακή οικογέ-
νεια, όπου ανα-

µένεται από τις
γυναίκες να
αφιερώνουν πε-
ρισσότερο χρόνο
στα παιδιά τους,
ενώ για τους άν-

τρες ισχύει το αντίθετο», τονίζει η κ. Παύλου, απο-
δίδοντας το φαινόµενο στην έλλειψη επαρκών κρα-
τικών µέτρων, στρατηγικών και πολιτικών.

Μισθολογικό χάσµα
∆εν είναι µύθος αλλά µια ντροπιαστική πραγµατι-
κότητα. Οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή Κύπρο, παρά
τα µεταπτυχιακά και τα διδακτορικά, συνεχίζουν
να αµείβονται σχεδόν 25% λιγότερο από τους Κύ-
πριους άνδρες. ∆εδοµένων των ψηλών ποσοστών
απασχόλησης των ανδρών και των γυναικών, τα ψη-
λά µορφωτικά επιτεύγµατα των γυναικών και το
σχετικά χαµηλό ποσοστό µερικής απασχόλησης
στην Κύπρο, σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
«εξήγηση για το χάσµα των µισθών µπορεί να δο-
θεί σε συνάρτηση µε το διαχωρισµό των επαγγελµά-
των στην Κύπρο», εξηγεί η κ. Παύλου. Άρα, παρά το
γεγονός ότι τα πάµε καλά στο γενικότερο πλαίσιο, εί-
ναι εµφανής η έλλειψη πολιτικής στο πιο εξειδικευ-
µένο. Για παράδειγµα, στην Κύπρο, εννέα στα δέκα
άτοµα που εργοδοτούνται στα ιδιωτικά νοικοκυριά
είναι γυναίκες και τρία στα τέσσερα άτοµα που ερ-
γοδοτούνται στους τοµείς της Υγείας και της Εκπαί-
δευσης είναι γυναίκες, όπως αναφέρει η κ. Παύλου.
Αυτοί είναι τοµείς που έχουν σχετικά µικρότερες
απολαβές από άλλες βιοµηχανίες και ως αποτέλεσµα
δηµιουργείται αυτό το µισθολογικό χάσµα. 

Η Σουσάνα Παύλου, υπογραµµίζοντας ότι δεν έχει
τύχει επαρκούς διερεύνησης και µελέτης το φαινό-
µενο αυτό, δίνει τη λογική εξήγηση ότι οφείλεται στα
στερεότυπα των φύλων και στις παραδοσιακές πο-
λιτισµικές προσδοκίες και εκπαιδευτικές κατευ-
θύνσεις, καθώς και στην επιθυµία των γυναικών να
εξισορροπήσουν την οικογενειακή και επαγγελµα-
τική ζωή. 

Στη γη τη̋ ανισότητα̋, γιορτάζουμε...
Η αλήθεια πέρα από τις νίκες του φεµινιστικού κινήµατος
Παρά τα όσα έχει πετύχει ο πλανήτης µας, η πραγµατική ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών δεν έχει επιτευχθεί. 
Στις ανεπτυγµένες χώρες δε, επειδή η ισότητα σε κάποιο βαθµό είναι γεγονός, µάθαµε να κρύβουµε τις ανισότητες κάτω από το χαλί.

Η ΣΩΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Θα οδηγήσει και στη 

χάραξη σωστών πολιτικών, 

τονίζει η Σουσάνα Παύλου

ΟΣΟ οξύµωρο κι αν ακούγεται, µε δεδο-

µένα τα πιο πάνω, και αφού καθίσταται

σαφές ότι η γυναίκα στην Κύπρο αλλά και

στην Ευρώπη γενικότερα είναι συχνά ο

φτωχός συγγενής της κυβερνητικής πολιτι-

κής αλλά και της κοινωνικής αλλαγής,

αυτές οι γυναίκες συγκαταλέγονται ανά-

µεσα στις τυχερές του πλανήτη, διότι

τουλάχιστον απολάβουν των στοιχειωδών

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, κάτι που δεν

συµβαίνει σε πολλές αναπτυσσόµενες

χώρες. Τα πιο κάτω παραδείγµατα, αν και

λίγα, είναι χαρακτηριστικά, για το πόσο

πίσω είµαστε ως ανθρωπότητα, σε σχέση

µε τα δικαιώµατα των γυναικών:

Σε χώρες όπου η πολιτική κατάσταση εί-

ναι έκρυθµη, όπως το Κόγκο και η Ρουάντα

για παράδειγµα, ένα από τα πιο συχνά «όπλα»

στους εµφύλιους πολέµους είναι ο µαζικός

βιασµός γυναικών, ο οποίος παραµένει πάν-

τοτε ατιµώρητος. 

Σε χώρες όπως το Πακιστάν και το Περού,

οι άνδρες συστηµατικά ασκούν βία εναντίον

των γυναικών τους εντός του σπιτιού, ενώ οι

κυβερνήσεις όχι µόνο δεν επεµβαίνουν για

να διαφυλάξουν τα δικαιώµατα των γυναικών

αλλά επιµένουν να επιρρίπτουν ευθύνες για

τους ξυλοδαρµούς στα ίδια τα θύµατα.  

Σε χώρες όπως η Ουκρανία, η Μολδαβία

και Νιγηρία, οι γυναίκες πουλιούνται και αγο-

ράζονται ως προϊόντα και συνήθως εξω-

θούνται στην πορνεία, λόγω της ελλιπούς νο-

µοθεσίας. 

Σε χώρες όπως η Γουατεµάλα και το Με-

ξικό, η παρουσία των γυναικών στην αγορά

εργασίας είναι περιορισµένη, καθώς οι πε-

παλαιωµένοι εργατικοί νόµοι επιτρέπουν

στους εργοδότες τις διακρίσεις έναντι εγκύων

και µητέρων.  

Σε χώρες µε έντονο το µουσουλµανικό στοι-

χείο, όπως η Σαουδική Αραβία, το ίδιο το κρά-

τος ευνοεί τις διακρίσεις κατά των γυναικών,

γιατί απλούστατα η νοµοθεσία δεν τις καθι-

στά ίσες µε τους άντρες. Αντιθέτως, τα νοµικά

τους δικαιώµατα ανήκουν, κατά κάποιο τρό-

πο, στους άντρες «προστάτες» τους. 

Σε κάποιες χώρες οι γυναίκες βιάζονται,

κατ’ εντολή των γονέων τους, για να «θερα-

πευτούν» από την οµοφυλοφιλία, ενώ σε άλ-

λες οι ίδιοι οι γονείς δολοφονούν τις κόρες

τους, γιατί µίλησαν σε κάποιον άντρα ή για-

τί βγήκαν από το σπίτι ασυνόδευτες.

Σε κάποιες χώρες, κυρίως της Ασίας, τόσο

προτιµούν να αποκτούν γιους παρά κόρες, που

αφήνουν τα κοριτσάκια τους συχνά να πε-

θάνουν από την πείνα, ενώ συχνά, όταν µά-

θουν ότι οι έγκυες κυοφορούν κορίτσι, εξα-

ναγκάζονται να το αποβάλουν.

Σε πολλές χώρες οι γυναίκες «πωλούνται»

στο παζάρι του γάµου. Ανταλλάζονται, δηλα-

δή, µε αγαθά. Σε περίπτωση που η οικογένεια

της νύφης δεν καταφέρει να καταβάλει στην

οικογένεια του γαµπρού τα συµφωνηθέντα,

η νύφη υποβάλλεται σε σειρά βασανιστηρίων,

ενώ, ειδικά σε κάποια χωριά της Ινδίας, συ-

νηθίζουν να την καίνε, για να τιµωρήσουν την

οικογένειά της για την παραβίαση των συµ-

φωνηθέντων!  

Και οι λιγότερο τυχερές

Οι φτωχές
γιαγιάδες
Άλλος ένας κίνδυνος για

τις Κύπριες γυναίκες

είναι η φτώχια που κρύ-

βεται πίσω από «τα

προβλήµατα των ηλικιω-

µένων» και δεν

διαχωρίζει τις µεγάλες

ανισότητες ανάµεσα

στους άντρες και στις

γυναίκες τρίτης ηλικίας.

Οι γυναίκες, που λάµβα-

ναν καθ’ όλη τους τη

ζωή χαµηλότερους

µισθούς, έχουν σήµερα

και χαµηλότερες συντά-

ξεις, ενώ το ζήτηµα

οξύνεται ακόµη περισσό-

τερο στις περιπτώσεις

οικοκυρών. Προφανώς

καµία από αυτές τις

κατηγορίες δεν µπόρεσε

υπό τις συνθήκες να

δηµιουργήσει κοµπόδεµα

στο παρελθόν και

σήµερα είναι πλήρως

εξαρτηµένες από το κρά-

τος και τα συγγενικά

τους πρόσωπα. 

«Οι γυναίκες αντιπροσω-

πεύουν την πλειοψηφία

αυτών που λαµβάνουν

ελάχιστη σύνταξη», τονί-

ζει η κ. Παύλου. Και ενώ

είναι πολύ δύσκολο για

τις γυναίκες µεγάλης

ηλικίας να βρουν δου-

λειά, δεν υπάρχει καµία

ένδειξη ότι τα συνταξιο-

δοτικά συστήµατα θα

µεταρρυθµιστούν, για να

διευκολύνουν την αποτε-

λεσµατικότερη µεταφορά

παροχών σε συνταξιού-

χους, που

αντιµετωπίζουν σχετικά

ψηλότερα επίπεδα φτώ-

χειας, προσθέτει. Έτσι

στην Κύπρο του 2010, οι

γυναίκες που µε κόπους

και θυσίες µεγάλωσαν

παιδιά και εγγόνια, δεν

τυγχάνουν κάποιας οικο-

νοµικής αναγνώρισης

και παραµένουν εξαρτη-

µένες από τρίτους. 
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