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Α
πογοητευτικά είναι μέχρι
σήμερα και τα φετινά στοι-
χεία σε σχέση με τις γυναι-
κείες υποψηφιότητες στις

βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαΐου.
Ανάμεσα σε 376 υποψηφιότητες οκτώ
κομμάτων, οι 84 είναι γυναίκες και
οι 292 άντρες, δηλαδή ποσοστό
22,3%. Παρόμοια ήταν και τα ποσοστά
στις υποψηφιότητες των βουλευτικών
εκλογών του 2011, με τις γυναίκες
να κατέχουν το 24,5% των υποψη-
φίων, δηλαδή 99 γυναίκες στους 403
υποψήφιους. Η συμμετοχή της γυ-
ναίκας στο κοινοβούλιο, στα κοινά
και η εκπροσώπησή της σε θέσεις
εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, χρήζει άμεσης βελτίωσης. Τα
στοιχεία είναι… εντυπωσιακά χαμηλά
όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για
την Ευρώπη. Η περιορισμένη εκπρο-
σώπηση από γυναίκες στο κοινοβού-
λιο της Κύπρου για την ερχόμενη πεν-
ταετία φαίνεται και από τις μέχρι
τώρα ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων
των πολιτικών κομμάτων, η οποία
σχολιάζεται από το Μεσογειακό
Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύ-
λου ως αναμενόμενη.

Α Ν Δ Ρ Ο Κ ΡΑΤΟΥΜ Ε Ν Α
ΚΟΜΜΑΤΑ. «Η μέχρι στιγ-
μής συμμετοχή των γυ-
ναικών στα ψηφοδέλ-
τια δεν μας εκπλήσσει,
αφού περιμέναμε αυ-
τούς του αριθμούς
που πάνω κάτω είναι
οι ίδιοι με της προ-
ηγούμενης πενταε-
τίας. Οι αριθμοί αυτοί
είναι ένα μήνυμα από
τα κόμματα ότι οι γυ-
ναίκες δεν ανήκουν στην
πολιτική αρένα, η οποία
είναι φτιαγμένη από κου-
στούμια», δήλωσε στην «Α» η
Συντονίστρια Πολιτικής του Ινστι-
τούτου Τζόζη Χριστοδούλου. Εξήγησε
ακόμα ότι οι υποδομές των κομμάτων
όπως είναι σήμερα, δεν επιτρέπουν
στις γυναίκες ούτε τους δίνουν τον
χώρο να είναι μέρος των διαδικασιών.
«Τα κόμματα είναι παραδοσιακά «κτι-
σμένα» πατριαρχικά, είναι καθαρά
ανδροκρατούμενα, όπου ακολου-
θούνται διαδικασίες οι οποίες ανα-
παράγουν στερεοτυπικούς έμφυλους
ρόλους, διακρίσεις και  σεξισμό»,
σημείωσε. 

«ΑΤΟΛΜΙΑ». Η «απροθυμία» των γυ-
ναικών στο να υποβάλουν υποψη-
φιότητα και να εισέλθουν στην πολι-
τική βασίζεται πολλές φορές στα συ-
στηματικά στερεότυπα, στους μύθους
από την κοινωνία, την πολιτεία, την
οικονομία ότι οι γυναίκες δεν έχουν
ηγετικές ικανότητες σε αντίθεση με
τους άντρες, αφού η πολιτική είναι
ένας χώρος εχθρικός, άγνωστός και
προσαρμοσμένος ειδικά για άνδρες
υποψηφίους, διευκρίνισε. Αυτοί οι
μύθοι, πρόσθεσε, πολλές φορές δι-
αιωνίζονται και από τα ΜΜΕ. Το Με-
σογειακό Ινστιτούτο έδωσε επίσης
την εξήγηση ότι οι γυναίκες δεν θέ-
τουν υποψηφιότητα για μια βουλευ-
τική θέση γιατί δεν παίρνουν ρίσκα
με μεγάλη ευκολία, σκεφτόμενες ότι
εάν θα πάρουν το ρίσκο, θα το πάρουν
με την προϋπόθεση ότι οι ευκαιρίες
να πετύχουν είναι περισσότερες. «Άλ-
λος λόγος που δεν παίρνουν ρίσκα
είναι  λόγω της έλλειψης οικονομικών

πόρων σε σχέση με τους άντρες. Η
«ατολμία» των γυναικών δεν οφείλεται
σε καμία περίπτωση στην έλλειψη
μορφωμένων γυναικών (οι πλειοψη-
φία των απόφοιτων Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης είναι γυναίκες), αλλά στο
γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολιτικές
που να τις στηρίζουν», πρόσθεσε.
Δεν υπάρχουν δηλαδή, εξήγησε, οι
απαιτούμενες υποδομές που θα δια-
σφαλίζουν σε γυναίκες τη συμφιλίωση
της επαγγελματικής με την οικογε-
νειακή ζωή. «Αυτό λόγω των στερε-
ότυπων, η οικογένεια θεωρείται λαν-
θασμένα γυναίκεια υπόθεση. Υποδο-
μές φροντίδας παιδιών από το κράτος
και τα κόμματα είναι άφαντες. Άρα
από τη στιγμή που η οικογένεια θεω-
ρείται γυναικεία υπόθεση πως οι ίδιες
θα μπορούσαν να παρευρεθούν σε
νυκτερινές ώρες συνεδρίας καθώς
και η προεκλογική εκστρατεία απαιτεί
πολλές ώρες παρουσίας των πολιτι-
κών;», διερωτήθηκε. Αντίθετα, για
τους άντρες, συνέχισε, η απουσία
από το σπίτι θεωρείται κάτι το φυ-
σιολογικό και όταν δεν υπάρχει αυτή
η στήριξη και για τις γυναίκες, τότε
αυτό τις εμποδίζει από το να εμπλα-
κούν με την πολιτική.

ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ.  Ως εκ τούτου, το Ιν-
στιτούτο μαζί με άλλες οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών εργάζονται
προς την άσκηση πολιτικής πίεσης

για δημιουργία υποδομών. Η κ. Τζόζη
Χριστοδούλου καταλήγοντας είπε ότι
«οι φετινές βουλευτικές δείχνουν
ότι χωρίς ποσοστώσεις 50-50 στη
Βουλή και στα κέντρα λήψης των
αποφάσεων ή τουλάχιστον ποσό-
στωση μιας κριτικής μάζας του 35%,
οι γυναίκες στα ψηφοδέλτια θα συ-
νεχίσουν να βρίσκονται χαμηλά».

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ.  Ταυτόχρονα, ο Εθνικός
Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της
Γυναίκας, στο πλαίσιο της προσπά-
θειας για ενίσχυση και ενδυνάμωση
της θέσης της γυναίκας στη δημόσια
και πολιτική ζωή, θα εκδώσει βι-

βλιάριο στο οποίο θα συμπεριλαμ-
βάνονται όσες γυναίκες υποψήφιες
επιθυμούν, με στόχο να γίνει ευρύ-
τερα γνωστή η υποψηφιότητά τους
μαζί με το βιογραφικό τους. Σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση, η ενθάρ-
ρυνση και η υποστήριξη της συμμε-
τοχής των γυναικών σε θέσεις πολι-
τικής ευθύνης και αποφάσεων δεν
αποτελεί δυσμενή διάκριση προς το
έτερο φύλο, αποτελεί μέτρο θετικής
δράσης ώστε το υπό-εκπροσωπού-
μενο φύλο, στο κυπριακό κοινοβού-
λιο στη συγκεκριμένη περίπτωση,
να ενισχύσει την παρουσία του εν-
δυναμώνοντας με την οπτική του

φύλου τις αποφάσεις που θα λαμ-
βάνονται. Καθήκον του Μηχανισμού,
είναι να αποδομήσει τα στερεότυπα
και τις προκαταλήψεις που δημιουρ-
γούν προπαρασκευαστικούς ρόλους
και για τα δύο φύλα, καταδικάζοντας
συμπεριφορές, οι οποίες συντηρούν
μόνο τα κατάλοιπα αναχρονιστικών
αντιλήψεων. «Δυστυχώς αυτές οι αν-
τιλήψεις τροφοδοτούνται εντονότερα
αυτή την προεκλογική περίοδο, με
αναφορές που προσπαθούν να υπο-
τιμήσουν τις ικανότητες και την αξία
των γυναικών, περιορίζοντάς τις σε
ρόλους καθαρά διακοσμητικούς»,
σημείωσε.
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2016
ΔΗΣΥ 13 γυναίκες – 23,2%
ΑΚΕΛ 11 γυναίκες – 19,6%
ΔΗΚΟ 7 γυναίκες – 12,5%
ΕΔΕΚ 11 γυναίκες – 19,6%
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ 22 γυναίκες – 39,3%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 14 γυναίκες - 25%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 4 γυναίκες – 22,2% 
* Δεν έχουν καταρτιστεί ακόμα τα ψηφοδέλτια των
επαρχιών Λευκωσίας, Κερύνειας, Πάφου και Αμμο-
χώστου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΑΙΑ 2 γυναίκες – 9,1%

2011
ΔΗΣΥ 5 γυναίκες – 9%
ΑΚΕΛ 10 γυναίκες – 17%
ΔΗΚΟ 10 γυναίκες – 17%
ΕΔΕΚ 12 γυναίκες – 21%
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ 28 γυναίκες – 50%
ΕΥΡΩΚΟ 13 γυναίκες – 23%
ΚΥ.ΠΡΟ.Σ. 17 γυναίκες – 61%
ΛΑ.ΣΟ.Κ. 4 γυναίκες – 23%
ΕΛΑΜ 0 γυναίκες – 0%
Ανεξάρτητοι 0 γυναίκες – 0%

Ανάμεσα σε 376 υποψηφιότητες οκτώ κομμάτων, οι 84 είναι γυναίκες 
και οι 292 άντρες, δηλαδή ποσοστό 22,3%. Παρόμοια ήταν και τα ποσοστά
στις υποψηφιότητες των βουλευτικών εκλογών του 2011, με τις γυναίκες 
να κατέχουν το 24,5% των υποψηφίων, δηλαδή 99 γυναίκες 
στους 403 υποψήφιους

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Περιορισμένη η συμμετοχή
των γυναικών στα ψηφοδέλτια
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