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Ισότητα των Φύλων, Αλληλεγγύη, Δράση
Ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων σε όλους τους 
τομείς της ζωής, βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών κινημάτων που επιζητούν την 
καταπολέμηση των ανισοτήτων, την πρόκληση αλλαγών, και τη δημιουργία κοινωνιών 
χωρίς αποκλεισμούς, οι οποίες θα βασίζονται στην αλληλεγγύη. Πρόκειται για ένα ζήτημα 
δικαιοσύνης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Αριστερά διαδραμάτιζε πάντα έναν 
ηγετικό ρόλο όταν επρόκειτο για θέματα ενσωμάτωσης των φεμινιστικών αγώνων, της 
καταπολέμησης των αδικιών μεταξύ γυναικών και ανδρών, και της επίτευξης κοινωνικής 
προόδου και ισότητας για όλους.
Τα Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων 
Χωρών (GUE/NGL) δρουν με αποφασιστικότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 
για τα δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των σεξουαλικών 
και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, 
της ενίσχυσης των οικονομικών δικαιωμάτων και της ανεξαρτησίας των γυναικών, των 
κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών και της εξασφάλισης ισότητας στην απασχόληση, 
στην παιδεία, στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και στην 
προστασία των παιδιών, στην κοινωνική ασφάλιση, και στην συμμετοχή και εκπροσώπηση.



Οι προκλήσεις
Οι σημερινές κυρίαρχες νεο-φιλελεύθερες οικονομικές θεωρίες των οποίων τα 
αποτελέσματα έχουν επιδεινωθεί από τα μέτρα λιτότητας και τις πολιτικές που έχουν 
επιβληθεί από τα μέλη της «Τρόικα» (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), έχουν ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στις γυναίκες, 
προκαλώντας τεράστια οπισθοδρόμηση όσον αφορά τα θέματα ισότητας. Η υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων σε επίπεδο ΕΕ στο σημερινό 
οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο απαιτεί ως εκ τούτου αντίσταση στη νεο-φιλελεύθερη 
οικονομική διακυβέρνηση που σχεδιάζεται σε επίπεδο ΕΕ και επιβάλλεται στα κράτη μέλη, 
καθώς και την πρόταση εναλλακτικών λύσεων για μια βιώσιμη και πράσινη οικονομία που θα 
βασίζεται στην ισότητα και στην κοινωνική δικαιοσύνη. 
Η πλειοψηφία των ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες ένδειας είναι γυναίκες και οι συνθήκες 
εργασίας των γυναικών είναι εξαιρετικά επισφαλείς. Το χάσμα όσον αφορά τις αμοιβές 
μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθεί, και ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 16% ανά ώρα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μετανάστριες γυναίκες ειδικότερα, αντιμετωπίζουν επιδείνωση των 
συνθηκών εργασίας τους με χαμηλότερους μισθούς, περιορισμένα ή καθόλου εργασιακά και 
κοινωνικά δικαιώματα.
Η βία των ανδρών κατά των γυναικών έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 
χιλίων γυναικών στην Ευρώπη ανά έτος. 33% των γυναικών έχουν υποστεί σωματική και/ή 
σεξουαλική βία, και 43% έχουν υποστεί ψυχολογική βία. Η βία αυτή είναι αποτέλεσμα των 
ανισοτήτων σε όλους τους τομείς της ζωής και αποτελεί εμπόδιο στην ισότητα των φύλων. 
Σε πολλές χώρες της ΕΕ, οι γυναίκες δεν έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν ελεύθερα για 
το σώμα τους και τη σεξουαλικότητά τους, και δεν έχουν καθόλου ή ιδιαίτερα περιορισμένη 
πρόσβαση σε προσιτές, από οικονομικής απόψης, δημόσιες υπηρεσίες για την σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της έκτρωσης.  
Οι γυναίκες εξακολουθούν να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της μη αμειβόμενης 



φροντίδας και της οικιακής εργασίας. Η έλλειψη προσβάσιμων, ποιοτικών και οικονομικά 
προσιτών υπηρεσιών μέριμνας αποτελεί μια πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη. 
Οι μετανάστριες γυναίκες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας, 
διακρίσεις, και συχνά δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν το δικό τους ανεξάρτητο νομικό 
καθεστώς. Οι μετανάστριες γυναίκες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες σε εκμετάλλευση και βία, και έχουν περιορισμένες δυνατότητες να καταγγείλουν 
παρενοχλήσεις ή επιθέσεις χωρίς να κινδυνεύσουν να απελαθούν.    
Ο πόλεμος, οι διαμάχες και η αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση εξακολουθούν να 
«καταστρέφουν» τις ζωές των γυναικών και των κοριτσιών σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Η ΕΕ και οι εθνικές δομές λήψης αποφάσεων εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από 
εξαιρετική ανισότητα μεταξύ των φύλων. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο 
μόνο το 27,7% των βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων (2014).
Οι διακρίσεις κατά των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλοφίλων , των 
τρανσεξουαλικών, των queer και των διαφυλικών (LGBTQI) ατόμων, που βασίζονται σε 
μεγάλο βαθμό σε στερεότυπα που αφορούν το φύλο και τις πατριαρχικές έννοιες του 
βιολογικού και κοινωνικού φύλου, εξακολουθούν να υφίστανται σε όλη την Ευρώπη.



Προτεραιότητες της GUE/NGL για την προώθηση των δικαιωμάτων 
των γυναικών και της ισότητας των φύλων 
Αλληλεγγύη, όχι λιτότητα – η GUE/NGL υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών μέσω 
της υποβολής προτάσεων εναλλακτικής οικονομικής πολιτικής και διακυβέρνησης. Λέμε 
ΌΧΙ στα σημερινά μέτρα λιτότητας της ΕΕ, που αυξάνουν τις ανισότητες των φύλων - 
Λέμε ΝΑΙ σε μια δικαιότερη ανακατανομή του πλούτου, που θα επιτρέψει μεγαλύτερες 
επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μέριμνας, 
υγείας και παιδείας·
Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, καταπολέμηση της ανεργίας και των διαφόρων μορφών επισφαλούς 
εργασίας·
Προάσπιση των δικαιωμάτων τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών προκειμένου να 
συνδυάζουν την εργασία με την ιδιότητα του γονέα, χωρίς διακρίσεις στην αγορά εργασίας 
και στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·
Το δικαίωμα για τις γυναίκες να αποφασίζουν ελεύθερα για το σώμα τους, και να έχουν 
πρόσβαση σε νόμιμη και ελεύθερη άμβλωση καθώς και υψηλής ποιότητας δημόσιες 
υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·
Κατάργηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών·
Προς μια περιβαλλοντικά και κοινωνικά περισσότερο βιώσιμη οικονομία: βασικά θέματα 
όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η κατανάλωση, η ισχύς, η συμμετοχή στην κοινωνία των 
πολιτών, οι πόροι, η ενέργεια, οι πράσινες θέσεις εργασίας και η κινητικότητα/μεταφορές 
πρέπει να εξετάζονται και υπό την οπτική του φύλου·
Προώθηση ενός ελαχίστου εισοδήματος, υπό το πρίσμα του φύλου, ως εργαλείο για 
την αυτοδιάθεση και ως μια μορφή επιστροφής για όλες τις μη αμειβόμενες ή μη 
αναγνωρισμένες εργασίες των γυναικών, (που θα επιτρέψει επίσης στις γυναίκες να 
διαφύγουν από την οικογενειακή βία)·
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Διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·
Πολιτικές στον τομέα της μετανάστευσης των προσφύγων και της ενσωμάτωσης που 
θα ενισχύουν τα δικαιώματα των μεταναστών και των εθνοτικά περιθωριοποιημένων 
γυναικών και των οικογενειών τους, ιδίως των παιδιών τους·
Τοποθέτηση του θέματος της ισότητας των φύλων στο επίκεντρο των εξωτερικών 
πολιτικών της ΕΕ συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της ανάπτυξης και των 
πολιτικών ασφάλειας·
Προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις εργασίες των άλλων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Το έργο μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Κοινοβουλευτική εργασία
Η GUE/NGL είναι μια καθοριστικής σημασίας πολιτική ομάδα και επιδιώκει να διασφαλίσει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει τα δικαιώματα των γυναικών και της ισότητας των φύλων 
σε υψηλή θέση στο θεματολόγιο του. Συντάσσουμε κοινοβουλευτικές εκθέσεις και ερωτήσεις, 
παρεμβαίνουμε κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των επιτροπών και των συνόδων της 
ολομέλειας, οργανώνουμε ακροάσεις, συζητήσεις και σεμινάρια, ελπίζοντας να αναπτύξουμε 
ένα συνεχή ανοικτό διάλογο μεταξύ της ομάδας μας και της κοινωνίας. 

Καθιστώντας τους αγώνες των γυναικών ορατούς
Η εργασία για την ισότητα των φύλων σχετίζεται επίσης με την χειραφέτηση των γυναικών, 
δίδοντας φωνή στις γυναίκες όλων των ηλικιών και προελεύσεων και καθιστώντας ορατές τις 
εναλλακτικές λύσεις που έχουν δημιουργηθεί από τις γυναίκες - μαζί με όλες τις φεμινίστριες.

Ανάπτυξη συμμαχιών 
Προκειμένου να αλλάξουμε τις κοινωνίες μας, χρειάζεται να ενώσουμε τις δυνάμεις και να 
υπάρξει από κοινού κινητοποίηση. Η GUE/NGL ευνοεί τη στενή συνεργασία με τις οργανώσεις 
για τα δικαιώματα των γυναικών, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα ευρύτερα κοινωνικά 
κινήματα.
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Η πολιτική ομάδα GUE/NGL παρουσιάζει 

ένα συγκεκριμένο όραμα για την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση, το οποίο βασίζεται στην 

αλληλεγγύη, στα δικαιώματα των εργαζομένων, 

στην ειρήνη και την ισότητα των φύλων, στις 

κοινωνικές ελευθερίες, στην δημοκρατία και 

στην περιβαλλοντική συνείδηση. Η ομάδα 

μας αποτελείται από 52 ευρωβουλευτές από 

22 διαφορετικές πολιτικές αντιπροσωπείες. 

Είμαστε η μοναδική πολιτική ομάδα με ίσο 

αριθμό γυναικών και ανδρών ευρωβουλευτών.


