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Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα (2021) στην τελευταία θέση στον Ευρωπαϊκό Δεί-
κτη Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων 
(EIGE), ενώ η πρόσφατη εξέλιξη της συγχώνευσης της Γραμματείας Ισότητας 
των Φύλων με την οικογενειακή και δημογραφική πολιτική (2019) δεν προοι-
ωνίζεται βελτίωση της κατάστασης. Αντιθέτως, καταργήθηκε η αυτοτέλεια του 
μοναδικού θεσμικού μηχανισμού που εξειδικευόταν στην πολιτική ισότητας 
των φύλων στη χώρα και λειτουργούσε συχνά σε πείσμα των εγγενών, ρητών ή 
άρρητων αντιστάσεων του πολιτικού και διοικητικού συστήματος. Μιας κοινω-
νίας που αλλάζει αργά και βασανιστικά, μιας κοινωνίας που εκσυγχρονίζεται 
μόνον όταν πιέζεται οικονομικά, όταν σοκάρεται από την έκταση της έμφυλης 
βίας ή όταν τα φεμινιστικά κινήματα διεκδικούν με επιμονή τα αυτονόητα. 

Στο βιβλίο αυτό συγκεντρώθηκαν και αποτιμήθηκαν κριτικά τα βασικά 
στοιχεία των πολιτικών ισότητας των φύλων στα τρία επίπεδα διακυβέρνη-
σης: τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Στόχος μου ήταν να 
δείξω την ιστορική εξέλιξη των πολιτικών ισότητας από τη Μεταπολίτευση 
μέχρι σήμερα, εντοπίζοντας τους κυριότερους παράγοντες που τις προώθη-
σαν και τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετώπισε η εφαρμογή τους. Στόχος 
μου ήταν επίσης η αποτίμηση του ρόλου που έπαιξαν τα πολιτικά κόμματα 
που κυβέρνησαν τη χώρα, οι γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις και οι 
φεμινίστριες που ανέλαβαν θέσεις πολιτικής και διοικητικής ευθύνης στα αρ-
μόδια θεσμικά όργανα. 

Η κριτική αποτίμηση της πορείας των πολιτικών ισότητας επικεντρώθη-
κε σε τέσσερα διακριτά στοιχεία του κύκλου της δημόσιας πολιτικής (policy 
cycle), το γενικό πλαίσιο πολιτικής (policy context), το θεσμικό πλαίσιο (insti-
tutional framework), τους στόχους της πολιτικής (policy objectives) και τα ερ-
γαλεία άσκησης της πολιτικής (policy tools) (Anderson, 2014· Birkland, 2019· 
Dunn, 2015). Στο γενικό πλαίσιο της πολιτικής εντάσσονται οι οικονομικές, 
πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες στα τρία επίπεδα διακυβέρνησης. Ο διε-
θνής ανταγωνισμός των δύο κόσμων μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980, η 
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παγκοσμιοποίηση και η αντίθεση μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 
χωρών αποτέλεσαν το γενικό πλαίσιο δράσης του ΟΗΕ. Η πορεία της ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης, το περιεχόμενο και η εξέλιξη του οράματος της κοινω-
νικής Ευρώπης και η διεύρυνση προς Ανατολάς συνέθεσαν το γενικό πλαίσιο 
στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα, η μεταπολίτευση, η κοινωνική ατζέντα 
του ΠΑΣΟΚ και οι έντονα πατριαρχικές καταβολές της ελληνικής κοινωνίας 
καθόρισαν τις μορφές και το περιεχόμενο των πολιτικών ισότητας των φύλων. 

Και στα τρία επίπεδα διακυβέρνησης, οι νομοθετικές ρυθμίσεις (Διεθνείς 
Συμβάσεις, Ευρωπαϊκές Οδηγίες, εθνικοί νόμοι) και οι αντίστοιχοι θεσμικοί 
μηχανισμοί συνέθεσαν το θεσμικό πλαίσιο και καθόρισαν τα περιθώρια των 
δημόσιων πολιτικών. Οι στόχοι της πολιτικής συναρτήθηκαν με το περιεχόμενο 
της έννοιας των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων και 
διαμορφώθηκαν αναλόγως. Ίση μεταχείριση στην αγορά εργασίας, ίση πρό-
σβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, ισότιμη κατανομή της φροντίδας των παιδιών, 
ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην εξουσία, πλήρης άσκηση 
των δικαιωμάτων των γυναικών και συμμετοχή των γυναικών στην ανάπτυ-
ξη αποτέλεσαν τους κύριους στόχους της πολιτικής. Τέλος, τα εργαλεία άσκη-
σης πολιτικής (νομική κατοχύρωση, θετικές δράσεις, ποσοστώσεις, gender 
mainstreaming, gender budgeting κ.ά.) διαμορφώθηκαν ανάλογα με τις συγκυ-
ρίες, τους διαθέσιμους πόρους, την πολιτική βούληση της πολιτικής εξουσίας 
και τις πιέσεις και διεκδικήσεις του γυναικείου και φεμινιστικού κινήματος. 

Πληροφορίες και υλικό για την ιστορική αναδρομή στις πολιτικές του 
ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας αντλήθηκαν από τρεις πηγές: 

α) τη νομοθεσία και τα επίσημα κείμενα πολιτικής των δημόσιων φορέων 
άσκησης πολιτικής στα οποία αποτυπώνονται οι πολιτικοί στόχοι, οι 
στρατηγικές και τα εργαλεία των πολιτικών ισότητας των φύλων. 

β) τη φεμινιστική έρευνα και κριτική των δημόσιων πολιτικών ισότητας 
που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των σπουδών φύλου (gender studies) 
και των σπουδών δημόσιας πολιτικής (public policy studies). 

γ) τις προσωπικές εμπειρίες από τη συμμετοχή μου σε θέσεις σχεδια-
σμού και άσκησης πολιτικών ισότητας στην ΕΕ και την Ελλάδα στις 
οποίες εργάστηκα με γνώμονα τη διαχρονική δέσμευσή μου στην ισό-
τητα των φύλων και την απελευθέρωση των γυναικών σύμφωνα με τις 
αρχές του φεμινισμού της Μεταπολίτευσης. 

Με τις συχνές αναφορές σε συγκεκριμένες γυναίκες, πολιτικά πρόσωπα ή δι-
οικητικά στελέχη που έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών, ήθελα να 
τονίσω ότι στο πεδίο της ισότητας των φύλων παρατηρήθηκαν στοιχεία θεσμι-
κού ακτιβισμού, δηλαδή τα πολλά αιτήματα των κοινωνικών κινημάτων μετα-
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φέρθηκαν στο εσωτερικό των θεσμών από πρόσωπα που βρέθηκαν σε κομβικές 
πολιτικές ή διοικητικές θέσεις (Pettinicchio, 2012). 

Το ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ του βιβλίου αναφέρεται στην πολιτική του ΟΗΕ για 
τις γυναίκες, την οποία έχει εντάξει στην ευρύτερη αναπτυξιακή ατζέντα. Η 
περιήγηση αρχίζει από τις φεμινιστικές παρεμβάσεις κατά τη συγκρότηση 
της Κοινωνίας των Εθνών το 1919 και τελειώνει με την αναφορά του Γενικού 
Γραμματέα António Guterres στις επιπτώσεις της πανδημίας στη βία κατά των 
γυναικών το 2020. 

Το ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινά με τη 
Συνθήκη της Ρώμης, το 1957, και τελειώνει με τη Στρατηγική για την Ισότητα 
των Φύλων της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen 
τον Μάιο του 2020. 

Το ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ αναφέρεται στην Ελλάδα. Αρχίζει με το Σύνταγμα του 
1975 και τελειώνει με την κατάργηση της αυτοτέλειας της Γενικής Γραμματεί-
ας Ισότητας των Φύλων τον Ιούνιο του 2019. 

Στο ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ διατυπώνονται ορισμένες συμπερασματικές σκέ-
ψεις για την πορεία των πολιτικών, την αλληλεπίδραση των τριών επιπέδων 
διακυβέρνησης, με έμφαση στις θετικές επιδράσεις του ΟΗΕ και της ΕΕ στην 
Ελλάδα, αλλά και τις διαχρονικές ομοιότητες και διαφορές των εθνικών πο-
λιτικών. Επισημαίνονται τα βασικά εμπόδια και οι θεσμικές ή ιδεολογικές 
αντιστάσεις στην εφαρμογή των πολιτικών, αλλά και οι κίνδυνοι οπισθοδρό-
μησης που προκαλούνται από την ενδυνάμωση των λαϊκιστικών και εθνικι-
στικών πολιτικών δυνάμεων. 


