οικονομικοι παλμοι
Τὸ “ἀδύναμο” φῦλο ἀκόμη ἀγωνίζεται γιὰ ἴσα δικαιώματα...
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ποροῦν οἱ γυναῖκες νὰ ὁδηγοῦν αὐτοκίνητο ὅπως οἱ
ἄνδρες; Στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία γραπτὸς καὶ ἄγραφος
νόμος τό ἀπαγόρευαν μέχρι σήμερα. Ἑβδομήντα χρόνια
μετὰ τὴν διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ
τὸν ΟΗΕ, σὲ πολλὲς χῶρες οἱ γυναῖκες ἀντιμετωπίζονταν
ὡς πολῖτες δεύτερης κατηγορίας. Ἄλλες, ὅπως ἡ Ἰσλανδία,
ἡ Φιλανδία, ἡ Νορβηγία καὶ ἡ Σουηδία ἔχουν κάνει μεγάλα
βήματα στὴν κατεύθυνση τῆς ἰσότητας τῶν δύο φύλων.
Στὴν Ἑλλάδα τὸ πρῶτο σημαντικὸ βῆμα ἔγινε τὸ 1983 μὲ τὴν
ἀλλαγὴ τοῦ οἰκογενειακοῦ δικαίου. Καταργήθηκε ὁ θεσμὸς
τῆς προῖκας καὶ ἡ ὑποχρέωση τῶν γυναικῶν νὰ ἀλλάζουν
τὸ ἐπώνυμό τους μετὰ τὸ γάμο, θεσπίστηκε τὸ συναινετικὸ
διαζύγιο, τὸ δικαίωμα τῶν γυναικῶν σὲ μέρος τῆς περιουσίας
ποὺ ἀποκτήθηκε κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ γάμου, ἐξομοιώθηκαν
τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν, ποὺ γεννήθηκαν μέσα καὶ ἔξω
ἀπὸ αὐτόν…
Τὰ ἴσα δικαιώματα, ὅμως, ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ ἐπεκτείνονται σὲ κάθε τομέα τῆς κοινωνικῆς καὶ δημόσιας ζωῆς.
Σήμερα, μὲ πρόσχημα τὴν οἰκονομικὴ κρίση, τείνουν νὰ ἐπανέλθουν συμπεριφορὲς καὶ πρότυπα ποὺ θεωρούσαμε ὅτι
βρίσκονται σὲ ὑποχώρηση. Αὐτὸ τουλάχιστον δείχνουν τὰ
στοιχεῖα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἡ ὁποία καθιέρωσε δεῖκτες
ἰσότητας φύλου, ποὺ βοηθοῦν στὴν παρακολούθηση τῆς
προόδου γιὰ τὴν ἄμβλυνση τῶν ἀνισοτήτων στὴν ἐργασία,
τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση, τὴν ἐκπαίδευση, τὴν ὑγεία, τὸν
ἐλεύθερο χρόνο καὶ τὶς εὐκαιρίες γιὰ ἐξέλιξη. Βάσει αὐτῶν,
ἡ χώρα μας βρίσκεται στὴν τελευταία θέση στὰ θέματα
ἰσότητας φύλου, συγκεντρώνοντας 50 βαθμούς, ἐνῶ στὴν
πρώτη θέση βρίσκεται ἡ Σουηδία μὲ 82,6 βαθμούς. Ἡ Ἑλλάδα
εἶναι τὸ μοναδικὸ κράτος-μέλος, ποὺ τὴ δεκαετία 2005-2015
ἐπιδείνωσε τὶς ἐπιδόσεις της σὲ ὁρισμένους τομεῖς (χρῆμα –
χρόνος – ὑγεία).
Οἱ οἰκονομικὲς ἀνισότητες ἀποτυπώνονται σὲ ἀποδοχές, εἰσόδημα καὶ τὸν κίνδυνο φτώχειας, ποὺ στὴ χώρα μας
εἶναι πολὺ ὑψηλότερος τοῦ μέσου ὅρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης. Στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα, οἱ γυναῖκες εἶναι οἰκονομικὰ
πιὸ εὐάλωτες ἀπὸ τοὺς ἄνδρες. Ὁ ἀριθμὸς τῶν γυναικῶν,
ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ ἐργαστεῖ παράνομα, χωρὶς ἀσφάλιση
καὶ μὲ χαμηλοὺς μισθούς, τὰ τελευταῖα χρόνια, εἶναι ὑψηλότερος τῶν ἀνδρῶν. Τὸ 70% τῶν Ἑλληνίδων δηλώνουν, ὅτι ἡ
οἰκονομική τους κατάσταση δὲν εἶναι ἱκανοποιητικὴ καὶ εὔχονται νὰ βελτιωθεῖ… Μὲ πλήρη ἀπασχόληση ἐργάζεται τὸ 30%
τῶν γυναικῶν καὶ τὸ 46% τῶν ἀνδρῶν, ὅταν ὁ ἀντίστοιχος
εὐρωπαϊκὸς μέσος ὅρος ἦταν 40% καὶ 56%. Στὶς πιὸ πολλὲς
χῶρες περισσότερες γυναῖκες σπουδάζουν στὰ Πανεπιστήμια, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα τὸ 2015 ἦσαν περισσότεροι οἱ ἄνδρες.
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Τὰ περισσότερα κορίτσια κατευθύνονται στοὺς τομεῖς τῆς
παιδείας, τῶν ἀνθρωπιστικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν σπουδῶν,
τῆς ὑγείας καὶ τῆς πρόνοιας, σὲ ὑπερδιπλάσιο ποσοστὸ τῶν
ἀγοριῶν καὶ ὄχι στὶς θετικὲς ἐπιστῆμες.
Ἡ ἐργαζόμενη γυναίκα, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐπαγγελματικές της
ὑποχρεώσεις, ἔχει τὸ καθῆκον νὰ καλύψει τὶς ἀνάγκες τοῦ
σπιτιοῦ, νὰ φροντίσει τὰ παιδιά της καὶ συχνὰ τοὺς ἡλικιωμένους γονεῖς. Στὴν κατανομὴ τοῦ χρόνου γιὰ τὴ φροντίδα
τοῦ σπιτιοῦ καὶ τῶν ἐξαρτημένων μελῶν, ἡ Ἑλληνίδα εἶναι σὲ
δυσμενέστερη θέση ἀπὸ τὶς γυναῖκες τῶν ἄλλων Εὐρωπαϊκῶν
κρατῶν, πλὴν τῆς Βουλγαρίας. Τὴν δεύτερη χειρότερη θέση
κατέχει καὶ στὴν ἐκπροσώπησή της στὰ κέντρα λήψης ἀποφάσεων. Ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στὴν ὁμάδα τῶν πέντε κρατῶν, στὰ
ὁποῖα οἱ γυναῖκες ἐκπροσωποῦν λιγότερο ἀπὸ τὸ 10% τῶν
μελῶν τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου μεγάλων ἐπιχειρήσεων,
ὅταν ὁ μέσος Εὐρωπαϊκὸς ὅρος ἔχει φθάσει τὸ 22%. Οἱ ἀπαιτήσεις, στὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἀνταποκριθοῦν οἱ ἐργαζόμενες,
εἶναι πολλὲς καὶ ὁ χρόνος περιορισμένος, μὲ ἀποτέλεσμα
νὰ αἰσθάνονται, σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις, ὅτι τὰ πράγματα
ξεφεύγουν ἀπὸ τὸν ἔλεγχό τους. Τότε, ἐὰν δὲν ὑπάρχει ὑποστήριξη ἀπὸ τοὺς συναδέλφους, τὴν οἰκογένεια ἢ τὸ κράτος,
ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας τους μπορεῖ νὰ ἐπιδεινωθεῖ. Ἔρευνες
ἔχουν δείξει, ὅτι οἱ ὁρμόνες τοῦ στρὲς παραμένουν ὑψηλὲς
στὴ γυναῖκα καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐργασίας της, σὲ ἀντίθεση
μὲ τὸν ἄνδρα. Κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, ἡ ὑψηλὴ πίεση
καὶ ἡ καρδιακὴ προσβολὴ εἶναι μεταξὺ τῶν σημαντικότερων
κινδύνων ποὺ τίς ἀπειλοῦν.
Τὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ ἐπισημαίνει ὅτι τὸ
γυναικεῖο ἐργατικὸ δυναμικὸ ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ ἕνα δισεκατομμύριο τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια. Ὅμως, σύμφωνα μὲ
ἔρευνα τῆς Independent, θὰ χρειαστοῦν 117 χρόνια, γιὰ νὰ
λυθεῖ ἐπιτέλους τὸ μισθολογικὸ χάσμα. Ἡ Ἰσλανδία ἔγινε ἡ
πρώτη χώρα στὸν κόσμο, ποὺ ψήφισε νομικὴ ρύθμιση γιὰ
τὴν ἐφαρμογὴ ἴδιων μισθῶν σὲ ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Βρίσκεται στὴν πρώτη θέση, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἰσότητα τῶν δύο
φύλων, στὴν ἔκθεση τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ.
Τὰ μαθήματα γιὰ τὴν ἰσότητα τῶν φύλων εἶναι ὑποχρεωτικὰ
στὴν δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, διότι πιστεύουν, ὅτι δὲν θὰ
ὑπάρξει ἰσότητα σὲ καμία κοινωνία, ἐὰν τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα δὲν συμμετέχει ἐνεργὰ σ’ αὐτὴ τὴν ἀποστολή. Ὅλα
αὐτὰ ξεκίνησαν στὶς 24 Ὀκτωβρίου τοῦ 1975. Ὅταν ὁ ΟΗΕ
προκήρυξε τὸ ἔτος τῆς γυναίκας, μιὰ ριζοσπαστικὴ ὁμάδα
ὀνόματι “κόκκινα καλσὸν” δὲν ἀρκέστηκε στὶς ἐκδηλώσεις
καὶ συζητήσεις, ἀλλὰ διατύπωσε τὴν πρόταση: “Γιατί νὰ μὴν
πάρουμε ὅλες ρεπό;” Τὸ 90% τῶν γυναικῶν ἄφησαν κενὰ
τὰ πόστα τους, οἱ κατσαρόλες ἔμειναν στὰ ράφια τῆς κου-

ζίνας, τὰ παιδιὰ μὲ τοὺς μπαμπάδες, θείους καὶ παπποῦδες,
τὰ σχολεῖα ἔκλεισαν, τὸ ἴδιο καὶ τὰ ἐργοστάσια μεταποίησης
ἁλιευμάτων, στὰ ὁποῖα οἱ γυναῖκες ἐργάζονταν γιὰ ψίχουλα
μέχρι τότε. Οἱ ἄντρες δυσκολεύτηκαν πολὺ καὶ δικαίως ἀναφέρονται σήμερα στὴν ἡμέρα αὐτὴ, ὡς “Μεγάλη Παρασκευή”.
Ὅμως, ἕνα χρόνο ἀργότερα, τὸ Ἰσλανδικὸ κοινοβούλιο

ψήφισε ἕνα νόμο, ποὺ ἐγγυόταν ἴσα δικαιώματα σὲ ἄνδρες
καὶ γυναῖκες. Τέσσερις δεκαετίες μετά, τὰ πράγματα δὲν εἶναι
αἰσθητὰ καλύτερα στὶς κοινωνίες μας, τόσο ποὺ τὸ ἐρώτημα
μιᾶς Ἰσλανδῆς τὴν ἡμέρα τῆς διαμαρτυρίας νὰ παραμένει
ἐπίκαιρο: “Οἱ ἄνδρες κυβερνοῦν τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν αὐγὴ
τοῦ χρόνου, καὶ τί κατάφεραν;”
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