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Γηεζλείο πνιηηηθέο γηα ηηο γπλαίθεο ζηελ πνιηηηθή 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

 1975 Παγκόςμιο Ζτοσ Γυναικϊν 

 1975-1985: Δεκαετία των Γυναικϊν 

 1979: Διεκνισ φμβαςθ για τθν εξάλειψθ των 
Διακρίςεων κατά των Γυναικϊν (CEDAW) 

 Παγκόςμιεσ Διαςκζψεισ (Μεξικό, Ναϊρόμπι, 
Κοπεγχάγθ Πεκίνο) 

 Πρόγραμμα Δράςθσ του Πεκίνου 1995 

 Κρίςιμοσ Σομζασ «Προϊκθςθ των γυναικϊν ςτα κζντρα 
Αποφάςεων» 



 

 

 



RANK COUNTRY % W 

1 RWANDA 61.3 
2 CUBA 53.4 
3 NICARAGUA 50.6 
4 MEXICO 50.0 
5 UNITED ARAB 

EMIRATES 

50.0 

6 NEW ZELAND 49.2 
7 ICELAND 47.6 
8 GRENADA 46.7 
9 SOUTH AFRICA 46.7 
10 ANDRORRA 46.4 
11 BOLIVIA 46.2 
12 SWEDEN 46.1 
13 COSTA RICA 45.6 
14 FINLAND 45.5 
15 NORWAY 45.0 
16 ARGENTINA 44.8 

 

ΡΑΝΚ COUNTRY %W 
17 ΝΑΜΙΒΙΑ 44.2 
18 SPAIN 43.0 
19 SENEGAL 42.7 
20 SWITZERLAND 42.5 

21 MOZAMBIQUE 42.4 

22 BELGIUM 42.0 
23 NORTH MACEDONIA 41.7 

24 AUSTRIA 41.5 
25 ETHIOPIA 41.5 
26 NETHERLANDS 40.7 

27 REPUBLIC OF 
MOLDOVA 

40.6 

28 BELARUS 40.0 
29 PERU 40.0 
30 PORTUGAL 40.0 
108 GREECE 21.0 

 

  WOMEN IN NATIONAL PARLIAMENTS 
 

 

 



 



 

 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 

 1991-1995 Σρίτο Πρόγραμμα Δράςθσ 

 1992 Διακήρυξη των Αθηνών (Βάςω Παπανδρζου, 
αρμόδια Επίτροποσ) 

 1994 Καμπάνια «πϊσ ςασ φαίνεται ζνασ κόςμοσ με 81% 
άνδρεσ και 19% γυναίκεσ» 

 1996 φςταςθ του υμβουλίου για τθν Ιςόρροπθ 
ςυμμετοχι ςτα κζντρα αποφάςεων (Simon Veil, Γαλλικι 
Προεδρία) 

 Εκκρεμεί από το 2012 Οδθγία για ποςόςτωςθ ςτα Δ των 
ειςθγμζνων εταιρειϊν (Vivian Reading) 



Ηζνξξνπία ηωλ θύιωλ 
gender balance (EU) 

 Σα βαςικά επιχειριματα για τθν ιςόρροπθ ςυμμετοχι των 
γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων 

 Διακιρυξθ των Ακθνϊν 1992 

 Πολιτικό επιχείρημα – Ζλλειμμα δθμοκρατίασ και αντιπροςϊπευςθσ 
κοινωνικϊν κατθγοριϊν ςτο πολιτικό ςφςτθμα 

 Κοινωνικό επιχείρημα - Κοινωνικι δικαιοςφνθ, ίςθ διανομι του πλοφτου 
και τθσ εξουςίασ 

 Οικονομικό επιχείρημα – αξιοποίθςθ του ςυνόλου του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ ςτθν διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ. 



 

 



 

 

European Index of Gender Equality 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 Ποςοςτϊςεισ ςτισ εκνικζσ εκλογζσ (Νόμοι του 2012, και 2019). 

 Ποςοςτϊςεισ ςτισ δθμοτικζσ εκλογζσ (Νόμοι του 2001, 2006, 2010, 
2018, 2019) 

 Ποςοςτϊςεισ ςτα ερευνθτικά κζντρα (Νόμοσ του 2008). 

 Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ των Φφλων «Γυναίκεσ ςτθν πολιτικι και 
ςτισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ ΕΒ/ΓΕΕ) ΕΠΑ (2010-2013) 

 Κεντρο Ζρευνασ για Θζματα Ιςότθτασ ΚΕΘΙ «Η Γυναίκα υμμετζχει, θ 
πολιτικι αλλάηει» ΕΠΑ (2012-2014) 



Power ζηελ Διιάδα 
(πέκπηε από ην ηέινο) 



Γείθηεο Iζόηεηαο EIGE 
(ΔΙΙΑΓΑ Power) 

 
 

 2010 2012 2015 2017 2018 

ΣΥΝΟΛΟ 22.3 22,3 21.7 24.3 27.0 

Πνιηηηθά θέληξα 34.3 30.7 34.7 35.8 36.4 

Οηθνλνκηθά θέληξα 13.6 15.3 12.1 14.9 20.4 

Θνηλωληθά Θέληξα 23.8 23.6 24.2 27.0 26.4 



Γείθηεο Ηζόηεηαο EIGE 
(ζύγθξηζε Διιάδα – ΔΔ) 

 
 
 

 Ελλάδα ΕΕ  

Τπνπξγηθό πκβνύιην 10 32  

Βνπιή 22 32  

Γεκνηηθά /πεξηθεξεηαθά πκβνύιηα 21 29  

Γ κεγάιωλ εηαηξεηώλ 12 29  

Θεληξηθή Σξάπεδα 17 23  

Δξεπλεηηθνί νξγαληζκνί 13 38  

Γ ΚΚΔ 17 37  



Απνηειέζκαηα εθινγώλ 2019 

 
 58 γυναίκεσ ςτθ Βουλι (19,3%) 

 19 γυναίκεσ διμαρχοι ςε 332 διμουσ (5,7%) 

 1 γυναίκα Περιφερειάρχθσ ςε 13 Περ. (7,7%) 

 5 Γυναίκεσ ςτθν Ευρωβουλι (23,8%) 

 10 γυναίκεσ ςτθν Κυβζρνθςθ (17,8%) 

 Οριςμόσ γυναίκασ Προζδρου τησ Δημοκρατίασ 



 

ΤΡΗΕΑ ΑΛΔΙ (2009-2019) 
 

 

Εκλογές ΣΥΡΘΖΑ ΑΝΕΛ ΒΟΥΛΗ 

2009 15.4 ---- 17.3 

2012 (Κάϊνο) 32.7 27.3 18.7 

2012 (Ηνύληνο) 35.2 35.0 21.0 

2015 (Ηαλνπάξηνο) 30,2 23.1 23.3 

2015 (επηέκβξηνο) 22.7 20.0 18.6 

2019 26.7 ---- 19.3 



 

Σξία επίπεδα αλάιπζεο ηεο θαηάζηαζεο 

 Σν δηαθύβεπκα

 Ζ πνιηηηθή εμνπζία είλαη πνιύ ζεκαληηθή…θαη ηελ 
ζέινπλ νη άλδξεο (άληζνο αγώλαο) 

 Σα κέηξα

 Γελ εθαξκόδνληαη νη πνζνζηώζεηο …αληηζηέθνληαη νη 
άλδξεο πνιηηηθνί (αβέβαην απνηέιεζκα) 

 Σν πνιηηηθό ζύζηεκα

 Αξγεί ν εθζπγρξνληζκόο ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο 
(νηθνγελεηνθξαηία, λεπνηηζκόο) 



Η δφςκολθ ςχζςθ των γυναικϊν με τθν 
πολιτικι… 

 Η ιςότθτα των φφλων δεν αποτυπϊνεται μόνο με ποςοτικά 
ςτοιχεία, αλλά και με τον τρόπο αναπαραγωγισ των 
ςτερεοτφπων ςτθν πολιτικι. 

 Απαιτείται αγϊνασ για τον εκςυγχρονιςμό του πολιτικοφ 
ςυςτιματοσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ δθμοκρατίασ και τθσ ίςθσ 
εκπροςϊπθςθσ όλων. 

 Η ζννοια του πολίτθ δεν περιλαμβάνει μόνον τα τυπικά πολιτικά 
δικαιϊματα, αλλά και τα δικαιϊματα (κοινωνικά, οικονομικά 
κλπ) που του επιτρζπουν να γίνει ουςιαςτικά πολίτθσ με ιςότιμθ 
πρόςβαςθ ςτθν πολιτικι εξουςία. 



 

 

Ζ δύζθνιε ε ζρέζε ηωλ γπλαηθώλ κε ηελ πνιηηηθή 

 Διαχωριςμόσ τθσ κοινωνίασ ςε δφο ςφαίρεσ (δθμόςιο/ ιδιωτικό)

 Διαφορετικι κοινωνικι αξιολόγθςθ των δφο ςφαιρϊν 
(ςυμπλθρωματικζσ αλλά άνιςεσ)

 Οι γυναίκεσ αντιμετωπίηονται ωσ πολίτεσ δεφτερθσ κατθγορίασ
ςτθν πολιτικι, οικονομικι και κοινωνικι εξουςία γιατί πρωτίςτωσ 
κεωρείται ότι ανικουν ςτον ιδιωτικό χϊρο 

 Σο ανδροκεντρικό ςφςτθμα ιδιοποιείται τον δθμόςιο χϊρο και 
ορίηει τα κριτιρια ςυμμετοχισ ςτθν εξουςία (πρότυπα, 
δραςτθριότθτεσ κλπ)



 

 

Δίλαη κάηαηνο ν αγώλαο γηα νπζηαζηηθή ηζνλνκία ? 

 Η επανζνωςθ των διαχωριςμζνων ςφαιρϊν

 Ιςορροπία των φφλων και ςτισ δφο ςφαίρεσ

 Άνδρεσ και γυναίκεσ να είναι ελεφκεροι να αποφαςίςουν τι κζλουν 
να κάνουν και να το μποροφν ανεξάρτθτα από το φφλο τουσ.

 «Σο προςωπικό είναι πολιτικό» λζγαμε για να δείξουμε τθν ςθμαςία 
τθσ ιδιωτικισ ςφαίρασ, ίςωσ είναι θ ϊρα να ποφμε και «το πολιτικό

είναι προςωπικό» για να δείξουμε ότι θ πολιτικι μπορεί να γίνει 
οικεία αςχολία για όλεσ και όχι μόνον όλουσ. 



 

Ση θάλνπκε? (ζεζκηθά) 

 Πολιτικζσ για την εφαρμογή του 40% (όχι μόνο ςτα ψθφοδζλτια 
αλλά και ςτο αποτζλεςμα) π.χ.
 καμπάνιεσ κοινισ γνϊμθσ, 
 οριςμόσ γυναικϊν ςε εμβλθματικζσ κζςεισ 

 Ποςοςτώςεισ παντοφ π.χ.
 Πολιτικά κόμματα, 
 Δ κοινωνικϊν εταίρων, 
 Δ οικονομικϊν και κοινωνικϊν οργανιςμϊν 

 τόχευςη: Parity democracy (50-50) 



 

Ση θάλνπκε? (αηνκηθά) 

 ωσ πρόςωπα (ρφκμιςθ τθσ κακθμερινότθτασ, ςυνειδθτοποίθςθ των 

ζμφυλων ςχζςεων εξουςία κλπ). 

 ωσ μζλη ςυλλογικοτήτων /οργανϊςεων / κινθμάτων/ 

επιςτθμονικϊν κοινοτιτων (διατφπωςθ διεκδικιςεων, διαςφνδεςθ 

και κοινι δράςθ κλπ) 

 Ωσ πολιτικοί που ςυμμετζχουν ςτθν εξουςία (νομοκετικι, 
εκτελεςτικι, κεςμικι) (κακθμερινι παρζμβαςθ ςτισ πρακτικζσ, 
αποφάςεισ, πολιτικζσ 


