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Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο,

Καηαξρήλ ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ παξνπζία ζαο ζηε ζεκεξηλή
εθδήισζε πνπ ζπλδηνξγαλώλεη ην Γξαθείν κνπ κε ην Γξαθείν ηνπ Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Κύπξν γηα λα ζπδεηήζνπκε γηα έλα ηόζν δηαρξνληθά επίθαηξν
ζέκα, όπσο απηό ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηόπνπ.
Όπσο γλσξίδεηε, ε απνζηνιή ηνπ Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο, σο Αξρή Ιζόηεηαο, είλαη
λα ελεξγεί σο αλεμάξηεηνο θνξέαο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη
πξνώζεζεο θαη πξναγσγήο ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο. ην πιαίζην ηεο ζεζκηθήο
απηήο απνζηνιήο εληάζζεηαη θαη ην επξύηεξν δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ
γπλαηθώλ ζηα θέληξα ιήςεο πνιηηηθώλ απνθάζεσλ, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηεμαγσγή
εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζώπσλ ζε απηά, όπσο ζηε Βνπιή, Δπξσβνπιή θαη
ζηηο αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Η Αξρή Ιζόηεηαο ππέβαιε ην 2011 δύν ζρεηηθέο κε ην ππό ζπδήηεζε ζέκα
Σνπνζεηήζεηο1. Η πξώηε αθνξνύζε ζηελ ηζόξξνπε ζπκκεηνρή αλδξώλ θαη
γπλαηθώλ ζε ζέζεηο ιήςεσο απνθάζεσλ ηεο πνιηηηθήο θαη δεκόζηαο δσήο θαη ε
δεύηεξε ζηελ άξλεζε πξνβνιήο από ην ΡΙΚ ηειενπηηθνύ θηικ ζρεηηθά κε ηε
γπλαηθεία ππνςεθηόηεηα ζηηο ηόηε βνπιεπηηθέο εθινγέο. ηηο ηνπνζεηήζεηο απηέο
ην ππό ζπδήηεζε ζέκα πξνζεγγίζηεθε ππό ηελ νπηηθή όηη πξόθεηηαη γηα πηπρή
ηνπ επξύηεξνπ πξνβιήκαηνο ησλ έκθπισλ δηαθξίζεσλ, πνπ ν πεξηνξηζκόο ηνπο
θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ε εμάιεηςή ηνπο, όπσο δηαπηζηώλεηαη, είλαη εμαηξεηηθά
δπζρεξήο.
ηελ Κύπξν, (θαη όρη κόλν) θαη παξά ηελ πξόνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί θαηά ηα
ηειεπηαία ρξόληα κε ηε ζεζκηθή θαηνρύξσζε ηνπ πνιηηηθνύ δηθαηώκαηνο ηεο
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ζπκκεηνρήο ηεο γπλαίθαο ζηελ πνιηηηθή δσή ζε ζσξεία δηεζλώλ θαη επξσπατθώλ
θεηκέλσλ,2 κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, νη γπλαίθεο εμαθνινπζνύλ λα ππνεθπξνζσπνύληαη ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ, παξόιν πνπ απνηεινύλ ηελ
πιεηνςεθία ηνπ εθινγηθνύ ζώκαηνο.
Οη ιόγνη ζπλδένληαη θύξηα κε ηηο αηηίεο ησλ δηαθξίζεσλ ιόγσ θύινπ, πνπ
δηαρξνληθά αλάγνληαη ζε ηδενινγηθνύο, ηζηνξηθνύο, θνηλσληνινγηθνύο,
νηθνλνκηθνύο θαη θνηλσληθνύο παξάγνληεο, κε βαζηέο ξίδεο, νη νπνίνη έρνπλ
δηακνξθώζεη θαη παγηώζεη πξόηππα, αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο κε ηζρπξέο
αληηζηάζεηο, πνπ παξαθσιύνπλ ηελ εμάιεηςε ή έζησ ηνλ πεξηνξηζκό ησλ
δηαθξίζεσλ.
Δίλαη ε ζέζε ηνπ Γξαθείνπ κνπ όηη γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο θαη πξνθεηκέλνπ λα
ιεηηνπξγήζεη ην λνκνζεηηθό απηό πιαίζην θαηαιπηηθά ζην κέιινλ θαη λα
επηηεπρζεί ε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηελ πνιηηηθή
δσή ρξεηάδνληαη θπξίσο πξαθηηθά θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα, πνπ ζα
ζπκβάινπλ άκεζα ζηε δηακόξθσζε θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη ζα θαηνρπξώλνπλ
νπζηαζηηθά ηελ αξρή ησλ ίζσλ επθαηξηώλ αλάκεζα ζηα δύν θύια ζηηο εθάζηνηε
εθινγηθέο αλακεηξήζεηο.
Η εηζαγσγή ησλ ζεηηθώλ κέηξσλ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή όηη ε ηππηθή
ηζόηεηα δελ επαξθεί, πξνθεηκέλνπ λα εθιείςνπλ νη αληζόηεηεο πνπ πθίζηαληαη νη
γπλαίθεο, αιιά απαηηνύληαη κέηξα πνπ λα ζηνρεύζνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνπο
πξνβιεκαηηθνύο ηνκείο θαη λα κεηαβάιινπλ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο,
πξνσζώληαο έηζη ηελ ηζόηεηα ησλ επθαηξηώλ κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ,
ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζε ζέζεηο ιήςεο πνιηηηθώλ
απνθάζεσλ.3 Σα ζεηηθά κέηξα απνηεινύλ ην κέζν ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο
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Όπωσ ςτθν Παγκόςμια Διακιρυξθ Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, ςτθ υνκικθ για τα Πολιτικά Δικαιϊματα των
γυναικϊν, ςτθ Διεκνι υμφωνία για τα Αςτικά και Πολιτικά Δικαιϊματα και ςτθ Διεκνι υμφωνία για τα
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ζπγθεθξηκέλεο επηκέξνπο παζνινγίαο ζην επίπεδν ησλ γελεζηνπξγώλ ιόγσλ πνπ
ηελ πξνθάιεζαλ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα αξλεηηθά κέηξα, όπσο είλαη ε
απαγόξεπζε ησλ άκεζσλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ ζπγθαιπκκέλσλ ή έκκεζσλ
δηαθξίζεσλ πνπ απαγνξεύνληαη λνκνζεηηθά.
Η εηζαγσγή πνζνζηώζεσλ4 ζπληζηά έλα πξνζσξηλό ζεηηθό κέηξν, δεισηηθό
γηα ηελ αληίιεςε πεξί δεκνθξαηίαο πνπ ζα πξέπεη ε Πνιηηεία λα ζηεξίμεη,
δίδνληαο θίλεηξα ζην κηζό ηνπ πιεζπζκνύ λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πνιηηηθή
δσή ηνπ ηόπνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαηξαπεί, έζησ θαη ζην επίπεδν ηεο ζσκαηηθήο
παξνπζίαο ζηνπο ρώξνπο όπνπ παίξλνληαη νη πνιηηηθέο απνθάζεηο, ην ζηεξεόηππν
ηνπ «πνιηηηθό=αλδξηθό».
Η εηζήγεζε γηα εηζαγσγή πνζνζηώζεσλ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο δεζκεύζεηο
πνπ ππέρεη ε Γεκνθξαηία από ηελ επηθύξσζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δμάιεηςε
Όισλ ησλ Μνξθώλ Γηαθξίζεσλ θαηά ησλ Γπλαηθώλ (CEDAW).5 πγθεθξηκέλα,
ζηηο ηειηθέο παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Η.Δ γηα ηελ Δμάιεηςε Όισλ ησλ
Μνξθώλ Γηαθξίζεσλ θαηά ησλ Γπλαηθώλ (25/3/2013) αλαθνξηθά κε ηελ 6ε &7ε
Πεξηνδηθή Έθζεζε ηεο Κύπξνπ, ε Δπηηξνπή θαιεί ηε Γεκνθξαηία λα ιάβεη όια ηα
αλαγθαία κέηξα γηα λα απμήζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ εμεηάδνληαο θαη
ηελ πηνζέηεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ όπσο νη πνζνζηώζεηο γηα λα επηηαρπλζεί ε
δηαδηθαζία.
Πξόζζεηα, ην Δπξσπατθό πκβνύιην6 αλαγλσξίδνληαο όηη νη πθηζηάκελνη
λνκηθνί θαλόλεο είλαη αλεπαξθείο γηα ηελ εμάιεηςε όισλ ησλ αληζνηήησλ πνπ
εθδειώλνληαη ζηελ πξάμε, θάιεζε ηα Κξάηε Μέιε λα ραξάμνπλ κηα πνιηηηθή
ζεηηθήο δξάζεο πνπ λα απνβιέπεη ζηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ πνπ
εθδειώλνληαη ζηελ πξάμε θαη ζίγνπλ ηηο γπλαίθεο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή,
θαη εηδηθόηεξα, λα θξνληίζνπλ ώζηε νη ζεηηθέο δξάζεηο λα πεξηιακβάλνπλ, ζην
κέηξν ηνπ δπλαηνύ, δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο ππνβνιήο
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(νομοθετικϊν =υλοποιοφνται με νομο/ςφνταγμα ή κομματικϊν=δεςμεφςεισ που αναλαμβάνονται εθελοντικά
από πολιτικά κόμματα(καταςτατικό) για να ςυμπεριλαμβάνουν ζνα ποςοςτό γυναικϊν ςτουσ εκλογικοφσ
καταλόγουσ επιλογήσ των υποψηφίων)
5
υγκεκριμζνα, ςτα άρκρα 2-4, τα κράτθ-μζλθ καλοφνται να επιδιϊξουν με τρόπο ενεργό τθν εξάλειψθ των
διακρίςεων κατά των γυναικϊν αναφορικά με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν πολιτικι, μζςω νομικϊν μζτρων και
θετικϊν δράςεων.
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ππνςεθηνηήησλ, ηεο πξόζιεςεο θαη ηεο πξνώζεζεο ησλ γπλαηθώλ ζηνπο ηνκείο,
ζηα επαγγέικαηα θαη ζηα επίπεδα όπνπ νη γπλαίθεο ππό-εθπξνζσπνύληαη, θπξίσο
ζηηο ππεύζπλεο ζέζεηο. Με ηνλ ηξόπν απηό, ε αξρή ηεο ηζόηεηαο εληάρζεθε ζε κία
πην νπζηαζηηθή ινγηθή ηεο ελίζρπζεο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ γηα ηελ θαηάθηεζε
ηεο πξαγκαηηθήο ηζόηεηαο.7
ην ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ εκεξ. 13/3/2012 πεξηιακβάλεηαη ε
αλαγθαηόηεηα πηνζέηεζεο πνζνζηώζεσλ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ν αξηζκόο ησλ
γπλαηθώλ ζηα θέληξα ιήςεο πνιηηηθώλ απνθάζεσλ. Σν ςήθηζκα θαιεί ηα πνιηηηθά
θόκκαηα λα θαηαξηίδνπλ ηνπο εθινγηθνύο ζπλδπαζκνύο ζηε βάζε ηνπ «έλα πξνο
έλα». Σνύην εηζήρζε κε επηηπρία ζηε Γαιιία, Ιζπαλία, Βέιγην, ινβελία,
Πνξηνγαιία, Πνισλία θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ σο πηζαλή επηινγή.
Η επηηπρία σζηόζν ησλ εθινγηθώλ πνζνζηώζεσλ ησλ δύν θύισλ ζηελ αύμεζε
ηεο πνιηηηθήο εθπξνζώπεζεο ησλ γπλαηθώλ εμαξηάηαη από
- Σν ζρεδηαζκό ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πνζνζηώζεσλ
- Σνπο θαλόλεο θαηάηαμεο θαη
- Σηο θπξώζεηο γηα ηε κε ζπκκόξθσζε
Γπν θύξηνη ηύπνη θπξώζεσλ γηα κε ζπκκόξθσζε
(α) απόξηςε ηεο ιίζηαο πξηλ από ηηο εθινγέο (λνκηθέο θπξώζεηο)
(β) νηθνλνκηθέο θπξώζεηο (ρξεκαηηθέο θπξώζεηο)
Ωζηόζν, κία νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, εθηόο από λνκηθά δεζκεπηηθά κέηξα, όπσο είλαη νη
πνζνζηώζεηο, θαη κε δεζκεπηηθά κέηξα, όπσο πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζρεηηθά
κε ηε δηάζηαζε ηνπ θύινπ πνπ απεπζύλνληαη ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ θαη
μεθηλνύλ από κηθξή ειηθία θαζώο θαη εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο ζηα ΜΜΔ
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί δίθαηε θαη ηζόξξνπε θάιπςε ησλ αλδξώλ θαη ησλ
γπλαηθώλ ππνςεθίσλ ζηηο εθινγέο θαη λα ειέγρνληαη ηα ΜΜΔ πξνθεηκέλνπ λα
εληνπίδνληαη θξνύζκαηα κεξνιεςίαο ζε ζρέζε κε ην θύιν. Θεσξώ όηη ηα ΜΜΔ
θαη ε εθπαίδεπζε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ
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αιιαγή ησλ θνηλσληθώλ ζηεξενηύπσλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο πξνβνιήο ησλ
γπλαηθώλ σο πξνηύπσλ.
Κιείλνληαο, ζέισ λα ηνλίζσ όηη ην δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ ζηελ
πνιηηηθή δσή ηνπ ηόπνπ δελ είλαη απιώο έλα γπλαηθείν δήηεκα. Δίλαη έλα δήηεκα
πνπ αθνξά όιε ηελ θνηλσλία σο ζέκα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη θνηλσληθήο
δηθαηνζύλεο. Αλ θαη αλαγλσξίδσ όηη ε θνηλσλία καο έρεη πξνρσξήζεη πνιύ,
εληνύηνηο ζεσξώ όηη έρεη αθόκε πνιιά λα θαηαθηήζεη. Θέισ σζηόζν λα
θαηαζηήζσ ζαθέο όηη ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ
ηόπνπ είλαη έλα ζηνίρεκα πνπ νη γπλαίθεο θαινύληαη γηα αθόκα κία θνξά λα
θεξδίζνπλ, δείρλνληαο,
κε ηε ςήθν ηνπο, εκπηζηνζύλε ζε γπλαίθεο
ππνςήθηεο. Θα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηό όηη ε επηηπρία απηήο ηεο
πξνζπάζεηαο ζε κεγάιν βαζκό εμαξηάηαη από ηηο ίδηεο ηηο γπλαίθεο. αο
επραξηζηώ.
Ελίηα αββίδου
Επίτροποσ Διοικιςεωσ
και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων
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