Η ΙΣΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΊΤΣΙΑ
ΕΊΝΑΙ ΙΣΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να ηγηθούν της προσπάθειας να πραγματωθεί η ισότητα για κάθε γυναίκα
και κορίτσι. Μπορούμε να ικανώσουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματά τους
και να ευδοκιμήσουν προάγοντας τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματά τους, στηρίζοντας την
καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας, στηρίζοντας την χωρίς
αποκλεισμούς διά βίου μάθηση, τις ποιοτικές ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης και καθιστώντας δυνατή
την ουσιαστική συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
•

•

•

Οι γυναίκες αποτελούν το 40% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, μα συχνά είναι εγκλωβισμένες σε
ευάλωτες θέσεις εργασίας, με χαμηλότερη αμοιβή, πενιχρή κοινωνική ασφάλιση και μικρή πιθανότητα
κατάρτισης ή προαγωγής. Στην ΕΕ οι γυναίκες ακόμη έχουν κατά κανόνα μικρότερα ποσοστά
απασχόλησης από τους άνδρες και μικρότερες αμοιβές από τους άνδρες (το 2014 το μικτό εισόδημα
των γυναικών ήταν κατά μέσο όρο 16,6% μικρότερο από των ανδρών).
Κάθε μέρα πάνω από 20.000 κορίτσια κάτω των 18 ετών γεννούν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου
εισοδήματος. Παγκοσμίως πάνω από 289.000 γυναίκες πεθαίνουν από επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη
ή τη γέννα κάθε έτος. Η άνιση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για τις γυναίκες είναι επίσης μια οδυνηρή
πραγματικότητα στην ΕΕ, όπου 1 στις 10 γυναίκες δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες μητρικής φροντίδας
κατά τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης. Η έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας αντανακλά την
έλλειψη σεβασμού προς τα δικαιώματα της γυναίκας και του δικαιώματος αυτών να συμμετέχουν στη
λήψη αποφάσεων για ζητήματα τα οποία τις επηρεάζουν.
Τα κορίτσια αποτελούν το 54% του συνολικού πληθυσμού που βρίσκεται εκτός σχολείου. Συχνά τα
κορίτσια αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολείο λόγω γάμου, υψηλών διδάκτρων, έλλειψης υλικών
υγιεινής, φόβου σεξουαλικής βίας ή διότι η μόρφωσή τους αξιολογείται ως υποδεέστερη. Η έλλειψη
παιδείας και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων μειώνει μαζικά τις πιθανότητες να ακουστούν οι φωνές
τους και να διασφαλιστεί η ευημερία τους και η πρόσβαση σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας όταν
ενηλικιωθούν.

ΚΆΘΕ ΜΈΡΑ ΣΕ ΌΛΟ ΤΟΝ
ΚΌΣΜΟ ΠΕΡΊΠΟΥ 830 ΓΥΝΑΊΚΕΣ
ΠΕΘΑΊΝΟΥΝ ΑΠΌ ΑΙΤΊΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΓΈΝΝΑ ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΘΑ
ΜΠΟΡΟΎΣΑΝ ΝΑ ΈΧΟΥΝ
ΠΡΟΛΗΦΘΕΊ.
ΤΟ 2015 ΑΝΑΦΈΡΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ
ΕΕ ΠΆΝΩ ΑΠΌ 1.800 ΜΗΤΡΙΚΟΊ
ΘΆΝΑΤΟΙ.

#FightInequalities

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

54%

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΊ
ΠΑΙΔΙΆ ΗΛΙΚΊΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ
ΔΕΝ ΕΓΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. 53 % ΕΊΝΑΙ
ΚΟΡΊΤΣΙΑ. ΑΥΤΆ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΔΙΑΤΡΈΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΚΊΝΔΥΝΟ
ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΎ ΓΆΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΈΝΩΝ
ΠΙΘΑΝΟΤΉΤΩΝ ΠΡΟΣΠΟΡΙΣΜΟΎ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ.

58 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ

ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ Το πρόγραμμα «Mothers for
life. Life for mothers» («Μητέρες για τη ζωή.
Ζωή για τις μητέρες») συντηρεί και ενοποιεί
τις ιατρικές υπηρεσίες προς μητέρες και
τον οικογενειακό προγραμματισμό με
στόχο να μειώσει τα πολύ υψηλά ποσοστά
μητρικής θνησιμότητας, ανεπιθύμητης
εγκυμοσύνης και άμβλωσης, ειδικά
ανάμεσα στις εφήβους. Αυξάνοντας τις
ικανότητες των επαγγελματιών της υγείας
και στηρίζοντας τις γυναίκες ώστε να έχουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ειδικά
μέσω δραστηριοτήτων δόμησης ικανοτήτων, Η 26 ετών Ιρίνα από τη Ρουμανία είναι μητέρα πέντε παιδιών και έγκυος στον
οι γυναίκες και τα κορίτσια ενισχύονται και
τέταρτο μήνα. Απέκτησε το πρώτο της παιδί στην ηλικία των 15. Δεν έχει ποτέ
εξοπλίζονται με δεξιότητες χάρη στις οποίες εξεταστεί με υπερηχογράφημα ούτε γνωρίζει τι είναι.
μπορούν να αποφασίζουν μετά λόγου
γνώσεως. Οι τοπικές Αρχές μαζί με εργαζομένους στον κλάδο της υγείας συνασπίστηκαν για να διδάξουν, να στηρίξουν και
να πληροφορήσουν 15.000 γυναίκες και 230 παρόχους ιατρικής φροντίδας στις 30 επαρχιακές κοινότητες της Ρουμανίας
με τη μεγαλύτερη έκθεση στη φτώχια. Η συνηγορία με βάση την κοινότητα έχει επιφέρει αληθινή αλλαγή στις ζωές όλων
των γυναικών και κοριτσιών.
https://worldvision.ro/mame-pentru-viata-viata-pentu-mame-a815.html

ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ

• Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να προαγάγουν τα κοινωνικά δικαιώματα και την οικονομική ενίσχυση των
γυναικών και των κοριτσιών κάνοντας τα εξής: (α) εξασφαλίζοντας νομική προστασία και μεταρρυθμίζοντας νόμους και
κανονισμούς που εμπεριέχουν διακρίσεις· (β) αλλάζοντας την κοινωνική και επιχειρηματική κουλτούρα και πρακτική·
(γ) καταρτίζοντας προγράμματα και συστήματα κοινωνικής προστασίας για τη στήριξη της γονεϊκότητας, της φροντίδας
των παιδιών κ.λπ.
• Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να προαγάγουν πολιτικές και προγράμματα τα οποία να ενισχύουν τα συστήματα
υγείας και να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια. Τα κορίτσια πρέπει να
έχουν πρόσβαση σε πλήρη παιδεία για τα δικαιώματα του οικογενειακού προγραμματισμού και της αναπαραγωγικής
υγείας, ώστε να κάνουν τις επιλογές τους ελεύθερα και μετά λόγου γνώσεως.
• Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να προαγάγουν και να υλοποιήσουν ποιοτικά προγράμματα παιδείας, επαγγελματικής
κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για γυναίκες και κορίτσια, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπείς
και ικανοποιητικές θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Επίσης, πρέπει να ενδυναμωθεί η φωνή και η
συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή και στη λήψη αποφάσεων.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Είμαστε 25 ΜΚΟ από όλη την Ευρώπη κι ασχολούμαστε με κοινωνικά ζητήματα, στηρίζουμε
τους αγρότες, εμποδίζουμε την κλιματική αλλαγή, προστατεύουμε το περιβάλλον,
υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των γυναικών και των νέων, την ισότητα των φύλων, το
θεμιτό εμπόριο, την ανάπτυξη, την παγκόσμια δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
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