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Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άμεσα ή 

έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους.

Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες  

της χώρας του.

Άρθρο 21, Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or  

through freely chosen representatives. 

Everyone has the right of equal access to public service in his country.

 Article 21, Universal Declaration of Human Rights
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ακόμη και στη σύγχρονη εποχή, φαίνεται ότι οι γυναίκες υπόκεινται σε διακρίσεις σε 

διάφορες  εκφάνσεις  της  κοινωνικής  και  οικονομικής  ζωής.  Χαρακτηριστικά, 

υπάρχουν κράτη στα οποία οι γυναίκες δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους άντρες, 

μέσα  στην  οικογένεια,  μέσα  στην  κοινωνία  και  στο  εργασιακό  περιβάλλον.  Σε 

διάφορα  κράτη,  οι  γυναίκες  δέχονται  βία  από  τους  άντρες,  δεν  έχουν  δικαίωμα 

πρόσβασης  στις  υπηρεσίες  υγείας  και  στην  εκπαίδευση,  δεν  έχουν  δικαίωμα 

ιδιοκτησίας, δεν αξιοποιούνται σε θέσεις εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο 

δημόσιο  τομέα  και  δεν  αμείβονται  όπως  οι  άντρες,  για  την  παροχή  των  ίδιων 

υπηρεσιών. Η εργασία αυτή, προσπαθεί να διερευνήσει την υφιστάμενη κατάσταση 

στις  χώρες  της  υπό-σαχάριας  Αφρικής.  Πιο  συγκεκριμένα,  στόχος  της  παρούσας 

εργασίας  είναι  να εξετάσει  τη θέση της  γυναίκας  στην αναβάθμιση της  δημόσιας 

διοίκησης καθώς και τη συνδρομή τους στην κοινωνική αναπτυξιακή διαδικασία, στις 

χώρες της υπό-σαχάριας Αφρικής. 

Από τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, έγινε αντιληπτό, πως στις 

χώρες της υπό-σαχάριας Αφρικής, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, 

που αφορούν σε καθημερινές δραστηριότητες της κοινωνικής και οικονομικής τους 

ζωής. Οι προκαταλήψεις και η νομοθεσία που υπάρχει στις περισσότερες από αυτές 

τις  χώρες,  δεν  επιτρέπουν  στις  γυναίκες  να  ανεξαρτητοποιηθούν  οικονομικά 

αναλαμβάνοντας  επιχειρηματικές  πρωτοβουλίες  όπως  και  να  απασχοληθούν  στη 

Δημόσια Διοίκηση καθώς δε διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεν έχουν το 

αντίστοιχο μορφωτικό επίπεδο με τους άντρες. Τόσο οι Διεθνείς Οργανισμοί όσο και 

οι αρμόδιοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, με σκοπό 

να αντιστρέψουν την κατάσταση και να επιτρέψουν στις γυναίκες να αναπτυχθούν 

οικονομικά.  Παρόλο,  που  σημειώνεται  σημαντική  πρόοδος,  είναι  αναγκαία  η 

ενίσχυση των γυναικών των χωρών αυτών, ώστε να καταφέρουν να επιτύχουν την 

οικονομική τους ανεξαρτησία και να αλλάξει το κλίμα των έμφυλων ανισοτήτων που 

επικρατεί στις χώρες αυτές.

5



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                                                                                                                    ................................................................................................................................  5  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                                                                      ...................................................................................................................................  8  

1.ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ                           ....................  10  

1.1Ορισμός της προκατάληψης και των στερεοτύπων                                                                      ..........................................................  10  

1.2Η έννοια του φύλου και η ισότητα των δύο φύλων                                                                     ..........................................................  11  

1.3Η θέση της γυναίκας στην κοινωνία και η συμβολή του φεμινιστικού κινήματος                 ............  12  

1.4Η θέση της γυναίκας στην εργασία                                                                                                 ...................................................................................  14  

1.5Η θέση της γυναίκας στη θρησκεία                                                                                                 ...................................................................................  16  

1.6Η θέση της γυναίκας στην πολιτική                                                                                                 ...................................................................................  18  

1.7Η θέση της γυναίκας στη Δημόσια Διοίκηση                                                                                 .....................................................................  19  

1.8Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών      ..  21  

2.Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ                                                  .........................................  23  

2.1Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες των υπό-σαχάριων χωρών                                       ...............................  23  

2.2Η θέση της γυναίκας στην υπό-σαχάρια Αφρική                                                                          ...............................................................  25  

2.3Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην υπό-σαχάρια Αφρική                                                     ............................................  30  

2.4Η θέση της γυναίκας στη Δημόσια Διοίκηση στις χώρες της υπό-σαχάριας Αφρικής            .......  36  

3.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ                                                                                                                  ..................................................................................................  39  

3.1Ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό την ενίσχυση της θέσης της γυναίκας 
στο εργασιακό περιβάλλον των υπό-σαχάριων περιοχών.                                                               ....................................................  39  

3.2Πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων των δύο φύλων στις χώρες της 
υπό-σαχάριας Αφρικής                                                                                                                            ...........................................................................................................  40  

3.3Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια διοίκηση 
των υπό-σαχάριων χωρών                                                                                                                      .....................................................................................................  43  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ                                                                                                                                      ....................................................................................................................  44  

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                                                ...............................................................................................................  47  

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ

6



Πίνακας 1: Επιλεγμένοι δείκτες που αφορούν στις έμφυλες ανισότητες στον εργασιακό 
χώρο....................................................................................................................................... 29

Πίνακας 2: Συμμετοχή των γυναικών στη Δημόσια Διοίκηση................................................. 38

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διάγραμμα 1: Πληθυσμός των υπό-σαχάριων χωρών........................................................... 23

Διάγραμμα 2: Προσδόκιμο επιβίωσης των υπό-σαχάριων χωρών......................................... 24

Διάγραμμα 3: Δείκτης Έμφυλης Ανισότητας.......................................................................... 25

Διάγραμμα 4: Ποσοστό γυναικείας επιχειρηματικότητας στις υπό-σαχάριες χώρες............. 35

7



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι υπό-σαχάριες χώρες της Αφρικής, είναι χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που 

επικρατούν σε αυτές. Ειδικότερα, η πλειοψηφία των χωρών αυτών, απελευθερώθηκε 

τη  δεκαετία  του  1960  και  έπειτα  από  την  απελευθέρωση  αυτή,  δεν  έχουν 

πραγματοποιηθεί  ενέργειες,  ικανές  να βελτιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση,  με 

αποτέλεσμα οι ανισότητες, οι έμφυλες όσο και οι οικονομικές, να διαιωνίζονται και 

να θίγονται τα δικαιώματα των πολιτών τους (Go et al., 2007).

Η φτώχεια,  η  περιορισμένη  πρόσβαση  στις  υπηρεσίες  υγείας  και  η  περιορισμένη 

συμμετοχή στην εκπαίδευση, αποτελούν κάποια από τα βασικότερα χαρακτηριστικά, 

τα οποία απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση στις χώρες αυτές. Οι πολίτες των 

χωρών,  αμείβονται  πολύ  χαμηλότερα,  συγκριτικά  με  τους  πολίτες  άλλων 

αναπτυσσόμενων  χωρών  και  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  πρόσβασης  σε  υπηρεσίες 

υγείας και εκπαιδευτικές  υπηρεσίες,  με αποτέλεσμα να σημειώνονται  πολύ υψηλά 

ποσοστά θνησιμότητας και αναλφαβητισμού (Stotsky et al., 2016; Alam et al. 2015).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον,  παρουσιάζει  και η θέση της γυναίκας στις  χώρες αυτές.  Τα 

στερεότυπα  και  οι  προκαταλήψεις  που  επικρατούν  στις  υπό-σαχάριες  χώρες, 

τοποθετούν  τις  γυναίκες  σε  σημαντικά  υποδεέστερη  θέση,  από  τους  άντρες,  με 

αποτέλεσμα  να  μην  έχουν  τις  ίδιες  ευκαιρίες  επαγγελματικής  ανάπτυξης  και 

επιχειρηματικότητας.  Ενώ,  η  γυναικεία  επιχειρηματικότητα  προσφέρει  οφέλη  τα 

οποία είναι αναγνωρισμένα τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από τον 

επιχειρηματικό  κόσμο,  στις  υπό  εξέταση  χώρες,  δεν  είναι  ιδιαίτερα  αναπτυγμένη, 

καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες πολιτικές προώθησης. Ειδικότερα, οι γυναίκες 

έχουν περιορισμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας, πρόσβασης στην ενημέρωση όπως και 

κατέχουν περιορισμένες θέσεις στη Δημόσια Διοίκηση (IMF, 2015, 2016).

Πιο συγκεκριμένα, στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει 

τη θέση που κατέχει η γυναίκα αφενός στην ευρύτερη κοινωνία των υπό-σαχάριων 

χωρών της Αφρικής και αφετέρου στη Δημόσια Διοίκηση των χωρών αυτών. Για τη 

συλλογή των δεδομένων, χρησιμοποιείται η δευτερογενής έρευνα, σύμφωνα με την 

οποία  η  ερευνήτρια  σύλλεξε  στοιχεία  από  τις  επίσημες  αναφορές  διεθνών 

οργανισμών σχετικά με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στις 

υπό μελέτη χώρες. 
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Αναφορικά  με  τη  δομή  της  εργασίας,  στο  πρώτο  μέρος,  πραγματοποιείται  η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία 

καθώς και το πέρασμά της σε αυτή ενώ στο δεύτερο η εργασία, εστιάζει στη θέση 

που κατέχει η γυναίκα στις υπό-σαχάριες χώρες. Ειδικότερα, μελετάται τόσο η θέση 

της γυναίκας στην κοινωνία και στην επιχειρηματική ζωή του τόπου, όσο και στη 

Δημόσια Διοίκηση, ώστε να γίνει αντιληπτό, αν υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση των δύο 

φύλων. Τέλος, αναφέρονται οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμιο 

επίπεδο,  ώστε  η  θέση  της  γυναίκας  να  αναβαθμιστεί  και  να  ισχυροποιηθεί  η 

οικονομική της κατάσταση και ανεξαρτησία. 
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1. ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ

1.1 Ορισμός της προκατάληψης και των στερεοτύπων

«Τα  στερεότυπα  αποτελούν  γνωστικές  αναπαραστάσεις  που  αφορούν  μια 

οποιαδήποτε  κοινωνική  ομάδα  και  τα  μέλη  της»  (Δραγώνα,  2007,  σελ.  12-13). 

Πρόκειται ουσιαστικά για μία εικόνα που σχηματίζει ένα άτομο για κάποιον άλλο που 

έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τα γενικεύει με αποτέλεσμα να τα αποδίδει σε 

όλα  τα  μέλη  μίας  ανθρώπινης  ομάδας  (Παυλόπουλος,  2008).  Τα  στερεότυπα  δε 

ταυτίζονται μόνο με αρνητικές γενικεύσεις καθώς μπορεί να έχουν και θετική χροιά. 

Αντιθέτως,  οι  προκαταλήψεις  δημιουργούνται  από  αρνητικά  και  υποτιμητικά 

στερεότυπα (Δραγώνα, 2007). Η δύναμη των στερεοτύπων είναι πολύ μεγάλη καθώς 

έχουν τη δυνατότητα να επιδρούν στις πληροφορίες που δέχεται ο άνθρωπος και να 

τον  επηρεάζουν  στη  διαμόρφωση  άποψης  και  συμπεριφοράς,  με  αποτέλεσμα  να 

δημιουργούνται προκαταλήψεις,  οι οποίες ενδεχομένως να περιθωριοποιούν και να 

απομονώνουν συγκεκριμένες πληθυσμιακές μονάδες. 

Σύμφωνα με τον Πατσάλη (1991, σελ. 45)  «οι προκαταλήψεις ορίζονται σαν ένας 

γενικός χαρακτηρισμός για θετικά ή αρνητικά τονισμένες συναισθηματικές στάσεις 

έναντι συγκεκριμένων πράξεων, αντικειμένων, θεωριών ή συνανθρώπων, οι οποίες 

βασίζονται λιγότερο σε εμπειρίες και περισσότερο σε γενικεύσεις. Είναι δε σχετικά 

διαρκούς  φύσεως».  Οι  προκαταλήψεις,  δημιουργούνται  μέσα  από  τον  καταιγισμό 

επιλεκτικών πληροφοριών, συνήθως από φορείς που έχουν την κατάλληλη επιρροή 

και  αυτές  γιγαντώνονται  μέσα  στην  κοινωνία.  Τα  στερεότυπα,  μετατρέπονται  σε 

προκαταλήψεις, οι οποίες μπορούν να μεταφέρονται και να μεταβιβάζονται από γενιά 

σε γενιά. «Η λέξη προκατάληψη υποδηλώνει μια αρνητική έννοια και αντιδράσεις οι 

οποίες συνδέονται µε ένα αίσθημα ανασφάλειας […] Η προκατάληψη ορίζεται ως µια 

κρίση που εκφράζεται πρόωρα ή ένα συμπέρασμα που εξάγεται χωρίς να ληφθούν 

υπόψη όλα τα στοιχεία. Η προκατάληψη εμπεριέχει γενικεύσεις που στηρίζονται σε 

ανεπαρκή στοιχεία  και  δεν αφήνουν περιθώρια για ατομικές διαφορές»  (Ελληνική 

Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παιδιών, 2007, σελ. 7).
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1.2 Η έννοια του φύλου και η ισότητα των δύο φύλων

Η  Αβδελά  (2003),  υποστηρίζει  πως  στη  σύγχρονη  εποχή  η  έννοια  του  φύλου, 

χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για να περιγράψει τις ανισότητες που υφίστανται 

μεταξύ των αντρών και των γυναικών όπως επίσης και για τους τρόπους με τους 

οποίους επιτυγχάνεται η συγκρότηση και ο συμβολισμός των σχέσεων εξουσίας. Το 

φύλο μπορεί να διαχωριστεί στο κοινωνικό και στο βιολογικό φύλο.  Το βιολογικό 

φύλο φιλτράρεται από τους κυρίαρχους πολιτισμικούς κώδικες οι οποίοι ρυθμίζουν 

τις συμπεριφορές που είναι κοινωνικά αποδεκτές, τόσο για τις γυναίκες όσο και για 

τους άντρες, ασκούν έλεγχο στη σεξουαλικότητα και συμβάλλουν στον καθορισμό 

του  κοινωνικού  διαχωρισμού  μεταξύ  των  δύο  φύλων  σε  αμοιβαία  αποκλειόμενες 

κατηγορίες. Πιο απλά, θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι το βιολογικό φύλο είναι αυτό που 

καθορίζει  τις  βιολογικές  διαφορές  ενώ από την άλλη πλευρά,  το κοινωνικό φύλο 

εκφράζει τις κοινωνικές νόρμες οι οποίες είναι αποτέλεσμα των έμφυλων διαφορών. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό, ότι οι άντρες και οι γυναίκες συνιστούν 

προϊόντα του συστήματος του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου (Κογκίδου & 

Πολίτης, 2006).

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (2008) «Η ισότητα των 

φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στόχο κάθε σύγχρονης 

δημοκρατικής  χώρας».  Ουσιαστικά,  μέσα  από  την  παραπάνω  πρόταση,  γίνεται 

αντιληπτό, ότι σε μία κοινωνία τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες πρέπει να έχουν τα 

ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι γυναίκες όσο 

και οι άντρες, ανεξαρτήτως ηλικίας, οικονομικής κατάστασης και κοινωνικής θέσης, 

πρέπει  να  έχουν  την  ίδια  πρόσβαση  σε  όλα  τα  κοινωνικά  αγαθά  και  τις  ίδιες 

υποχρεώσεις μέσα στην κοινωνία (Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, 2008). 

Πληθώρα πολιτικών και στρατηγικών έχουν σχεδιαστεί  και αναπτυχθεί στις χώρες 

του δυτικού κόσμου, με σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών 

καθώς  έχει  αναγνωριστεί  η  αναγκαιότητα  των  ίσων  ευκαιριών,  δικαιωμάτων  και 

υποχρεώσεων μεταξύ των δύο φύλων. Σύμφωνα με τη Στρατηγική Δέσμευση για την 

ισότητα των φύλων 2016-2019, οι προτεραιότητες που δίνονται για την προάσπιση 

της  ισότητας  αφορούν  σε  5  βασικούς  τομείς,  όπως  είναι  «η  ισότιμη  οικονομική 

ανεξαρτησία για γυναίκες και άνδρες, η ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, η ισότητα 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η αξιοπρέπεια, η ακεραιότητα και ο τερματισμός 
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της βίας λόγω φύλου και η προώθηση της ισότητας των φύλων εκτός των συνόρων 

της Ε.Ε.» (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2016). 

1.3 Η θέση της  γυναίκας  στην  κοινωνία  και  η  συμβολή  του  φεμινιστικού 

κινήματος

Ιστορικά,  η  γυναίκα  τοποθετείται  ως  υποχείριο  των  αντρών,  οι  οποίες  έχουν  ως 

καθήκοντα,  τη  συμβίωση,  την  αναπαραγωγή  του  ανθρώπινου  είδους  και  την 

ενασχόληση με διάφορες δραστηριότητες που καθορίζει ο άντρας. Οι συνθήκες αυτές, 

είχαν ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να βρίσκονται σε υποδεέστερη θέση και να αποκτούν 

μία  δουλοπρεπή  συμπεριφορά.  Αντίθετα,  σήμερα  και  κατά  κύριο  λόγο  στις 

αναπτυγμένες  κοινωνικά  και  οικονομικά  κοινωνίες,  η  γυναίκα  έχει  επιτύχει  την 

ανεξαρτησία της, ώστε να εργάζεται και να αμείβεται,  σε μία θέση που η ίδια έχει 

επιλέξει για να εκφράσει τη δημιουργικότητα της και να εξασφαλίσει την οικονομική 

δυνατότητα αυτοσυντήρησης (Ζέρβος, 1996).

Η θέση της γυναίκας στο παρελθόν, ήταν υποδεέστερη συγκριτικά με των αντρών για 

διάφορους λόγους, όπως λόγω της επικράτησης της αντίληψης ότι οι γυναίκες δεν ήταν 

ικανές να προσφέρουν στην γεωργική παραγωγική δραστηριότητα καθώς και δεν είχαν 

τη  δυνατότητα  να  συμβάλουν  στην  προφύλαξη  των  κεκτημένων  σε  περιόδους 

επιθέσεων από ξένους εισβολείς. Επίσης, ο αποκλεισμός της γυναίκας από τη μόρφωση 

και την εξειδίκευση και κατάρτιση στο εργασιακό περιβάλλον, αποτέλεσε ακόμη έναν 

πολύ  σοβαρό  λόγο  για  τον  οποίο  επικράτησαν  στερεότυπα  και  προκαταλήψεις  για 

πολλούς αιώνες σχετικά με την κατωτερότητα της γυναίκας τόσο σε νοητικό όσο και σε 

φυσικό επίπεδο (Giuliano, 2014).

Σύμφωνα με τις Alesina et al. (2013), η διάκριση των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο 

ήταν αποτέλεσμα της οργάνωσης της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας. Σε κάποιες 

χώρες οι γυναίκες αναλάμβαναν τις εργασίες, οι οποίες δεν απαιτούσαν δύναμη αλλά 

απαιτούσαν  χρόνο  και  υπομονή,  ενώ  οι  άντρες  αναλάμβαναν  εργασίες,  οι  οποίες 

απαιτούσαν δύναμη, χρήση μηχανημάτων και επέφεραν το τελικό αποτέλεσμα. Από την 

άλλη πλευρά, σε κάποιες άλλες χώρες, οι γυναίκες ήταν υποχρεωμένες να εκπονούν 

εργασίες  εντός  του  χώρου  του  σπιτιού  ενώ οι  άντρες  εκπονούσαν  εργασίες,  εκτός 

σπιτιού,  με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στερεότυπα,  τα οποία μεταφέρονται  από 

γενιά σε γενιά (Giuliano, 2014).
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Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να σημειωθεί, ότι το να βρίσκεται η γυναίκα σε 

υποδεέστερη  θέση  από  τον  άντρα,  είναι  μία  τοποθέτηση  η  οποία  εξυπηρετεί 

σκοπιμότητες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εκλογίκευση της κυριαρχίας του 

αρσενικού φύλου, με την εκμετάλλευση των γυναικών καθώς και με την επιθυμία που 

έχουν μερικές γυναίκες να αποστασιοποιηθούν από τον ενεργό ρόλο στην ίδια τους τη 

ζωή.  Όλα τα παραπάνω,  έχουν ως αποτέλεσμα η γυναίκα  να επιβαρύνεται  με τους 

παραδοσιακούς ρόλους, που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με το θεσμό της οικογένειας 

καθώς και την αδυναμία της να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε άλλες δραστηριότητες 

και ρόλους, οι οποίοι σχετίζονται με την εργασία της καθώς και με τη συμμετοχή της 

στα κοινά (Αθανασιάδου, 2002). 

Το γυναικείο κίνημα, ήταν συλλογικός φορέας, ο οποίος κατάφερε να επιτύχει το στόχο 

του, ο οποίος δεν ήταν άλλος από την ισότητα των δύο φύλων. Για να μπορέσει να 

φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, συγκρούστηκε με φορείς της εξουσίας καθώς τα 

συμφέροντα του κινήματος έθιγαν,  τα συμφέροντα των φορέων της εξουσίας.  Είναι 

γεγονός,  ότι  σήμερα,  υπάρχουν  γυναίκες  οι  οποίες  είναι  ικανοποιημένες  από  τα 

κεκτημένα και θεωρούν ότι έχει επιτευχθεί η ισότητα, με αποτέλεσμα να μη βρίσκουν 

κανένα  κίνητρο για  να  καταβάλουν  περαιτέρω προσπάθεια.  Από την άλλη πλευρά, 

υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πιστεύουν ότι  δεν έχει  επιτευχθεί ακόμη η ισότητα με 

συνέπεια να αγωνίζονται ώστε αφενός να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων 

και  αφετέρου να υπάρχει  εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις  εξουσίας  (Ζέρβος, 

1996). 

Ειδικότερα,  το  κίνημα  του  φεμινισμού  έχει  καταφέρει  να  μεταβάλει  ριζικά  τα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις εις βάρος των γυναικών. Πρόκειται για ένα κίνημα 

το  οποίο  είχε  ως  στόχο  την  χειραφέτηση  των  γυναικών  και  την  απόκτηση  του 

δικαιώματος να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες οι  οποίες σχετίζονται με τη ζωή τους, 

απαλλαγμένες από τις επιταγές των αντρών. Το κίνημα αυτό και η συμβολή του, είχαν 

σημαντική απήχηση στο δυτικό κόσμο, όπου χάρη σε αυτό οι γυναίκες βελτίωσαν την 

κοινωνική τους θέση και απέκτησαν δικαιώματα, τα οποία δεν είχαν (Σωτηρόπουλος, 

2003).

Μία  από  τις  σημαντικότερες  επιτεύξεις  του  φεμινιστικού  κινήματος  αποτέλεσε  η 

δυνατότητα  ψηφοφορίας  από τις  γυναίκες,  που μέχρι  και  τα  μέσα του  20ου αιώνα, 

αποτελούσε  καθαρά  αντρικό  δικαίωμα,  στις  περισσότερες  χώρες  της  δύσης. 

Χαρακτηριστικά, το 1906 η Φιλανδία επέτρεψε στις γυναίκες να συμμετάσχουν στις 
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εκλογές, η Αγγλία το 1928, ακολούθησε η Ελλάδα το 1952 και η Γαλλία και η Ιταλία, 

δύο χρόνια αργότερα. Η πίεση που δέχτηκαν οι μεγάλοι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις 

των κρατών από το φεμινιστικό κίνημα, οδήγησαν στην προώθηση και στην προάσπιση 

του δικαιώματος της συμμετοχής των γυναικών στην εκλογική διαδικασία (Παυλάκου, 

1991, όπως αναφέρεται στην Αθανασιάδου, 2002).

1.4 Η θέση της γυναίκας στην εργασία

Στις  περισσότερες  αναπτυγμένες  τόσο  οικονομικά  όσο  και  κοινωνικά  κοινωνίες,  η 

γυναίκα, έχει αποκτήσει δικαιώματα και φαίνεται να κατέχει την ίδια θέση με τον άντρα, 

στις  περισσότερες  πτυχές  της ανθρώπινης ζωής.  Ενώ μέχρι  και  λίγα χρόνια πριν,  η 

διαμάχη  της  οικογενειακής  και  επαγγελματικής  ζωής,  αποτελούσε  τον  βασικότερο 

παράγοντα, πρόκλησης διακρίσεων εις βάρος των γυναικών (Kessler, 2007), πλέον η 

ίδια η δομή των οικογενειών καθιστά σαφές, ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σχετικά με τη 

θέση  της  γυναίκας  και  ότι  οι  άντρες  αναλαμβάνουν  πιο  ενεργό  ρόλο  μέσα  στην 

οικογένεια και στο σπίτι ενώ οι γυναίκες καταλαμβάνουν εργασιακά καθήκοντα εκτός 

σπιτιού (Olah et al., 2014).

Ο αριθμός των εργαζόμενων γυναικών, είναι πλέον πολύ μεγάλος και πολύ μεγαλύτερος 

συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια (Parcheta et al., 2013). Οι γυναίκες μέσα από τη 

συμμετοχή τους στην εκπαίδευση πριν από την εργασία τους και κατά τη διάρκεια 

αυτής,  έχουν  καταφέρει  να  ισχυροποιήσουν  τη  θέση  τους  και  να  αποκτήσουν 

μεγαλύτερη  πρόσβαση  στην  αγορά  εργασίας.  Παρόλα  αυτά,  ακόμη  και  σήμερα, 

υπάρχουν  κοινωνίες  (όπως  είναι  οι  αναπτυσσόμενες  οικονομίες),  στις  οποίες 

κυριαρχούν  αντιλήψεις  κατά  τις  οποίες  οι  γυναίκες  πρέπει  να  αναλαμβάνουν  τις 

εργασίες  του  σπιτιού  καθώς  και  εργασίες,  οι  οποίες  δεν  απαιτούν  τη  χρήση  της 

τεχνολογίας  και  τον  χειρισμό  μηχανημάτων.  Ουσιαστικά,  στις  κοινωνίες  αυτές, 

υπάρχουν στερεότυπα, τα οποία έχουν οδηγήσει στην πρόκληση προκαταλήψεων εις 

βάρος των γυναικών, με αποτέλεσμα, οι γυναίκες να θεωρούνται υποδεέστερες και κατά 

επέκταση, αφενός να μην έχουν πραγματικά δικαιώματα και αφετέρου οι άντρες να 

μπορούν να κυριαρχήσουν πάνω σε αυτές (Giuliano, 2014).

Εντοπίζονται διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στο εργασιακό περιβάλλον, οι οποίες 

μπορεί να σχετίζονται είτε με την αμοιβή που αυτές λαμβάνουν είτε με τη θέση την 

οποία κατακτούν (Parcheta et al., 2013). Ενώ, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες, θα 

έπρεπε να πληρώνονται σύμφωνα με το προϊόν που παράγουν, στην πραγματικότητα 
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αμείβονται  σύμφωνα  με  τα  διάφορα  χαρακτηριστικά,  όπως  είναι  το  φύλο  και  όχι 

σύμφωνα με το προϊόν που παράγουν (Donohue,  1998).  Ο Pigou προσθέτει  ότι  οι 

«ασυνείδητοι και απερίσκεπτοι’  εργοδότες αμείβουν τις γυναίκες λιγότερο από ότι 

πραγματικά  τους  αξίζει,  διότι  οι  τελευταίες  δεν  εκμεταλλεύονται  την  λεγόμενη 

μονοψωνιακή δύναμη ώστε να απαιτούν μεγαλύτερους μισθούς» (Δρακόπουλος και 

Θεοδοσίου, 2006, σελ. 4).

Σύμφωνα  με  το  τμήμα  VII του  Κώδικα  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  (1964), 

απαγορεύονται οι διακρίσεις στο εργασιακό περιβάλλον, λόγω της διαφορετικότητας 

των  εργαζομένων,  οι  οποίες  μπορεί  να  σχετίζονται  με  το  φύλο,  με  τη  φυλή,  την 

εθνικότητα καθώς και  τη θρησκεία.  Βέβαια,  σύμφωνα με διάφορα σκάνδαλα ανά 

καιρούς,  γίνεται  αντιληπτό,  πως  αυτή  η  απαγόρευση  δεν  εφαρμόζεται  καθώς 

υπάρχουν  επιχειρήσεις,  στις  οποίες  οι  γυναίκες  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  να 

ανελιχθούν  σε  κάποια  θέση  ηγεσίας  ή  διοίκησης  και  κατά  συνέπεια  να  λάβουν 

υψηλότερες αμοιβές (Selmi, 2003).

Διάφορες έρευνες έχουν λάβει χώρα, με σκοπό να εξετάσουν τη θέση της γυναίκας 

στην  εργασία  και  τα  αποτελέσματα  των  ερευνών  αυτών  καταδεικνύουν,  πως  οι 

γυναίκες δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους άντρες, τόσο ως προς την ανέλιξη όσο 

και ως προς τις χρηματικές απολαβές που λαμβάνουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί  η έρευνα του  Metcalfe (2007),  σύμφωνα με τα ευρήματα του οποίου,  η 

απασχόληση των γυναικών κατά τη διάρκεια του 1960 έως και του 2000 μπορεί να 

έχει αυξηθεί κατά 47% στις χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά ακόμη συνεχίζουν να 

επικρατούν αντιλήψεις σύμφωνα με τις οποίες οι άντρες αποτελούν τους αρμόδιους 

για  την  οικονομική  στήριξη  της  οικογένειας  καθώς  και  ότι  οι  άντρες  χαίρουν 

υψηλότερης εκτίμησης από τη διοίκηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στις χώρες αυτές.

Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας  των  Croucher και  Miles (2009), 

σύμφωνα με τα οποία η γυναίκα στη Νότια Κορέα, δεν αντιμετωπίζεται ισάξια με 

τους άντρες, μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Ειδικότερα, αυτό γίνεται αντιληπτό, 

από την αύξηση που λαμβάνουν τα δύο φύλα, καθώς η μέση αύξηση των μισθών που 

αφορούν στις γυναίκες για την περίοδο 2002 ως και 2006 ήταν της τάξης των 19% 

ενώ  η  αντίστοιχη  αύξηση  για  τους  άντρες  ανήλθε  στο  25%.  Ακόμη,  ένα  πολύ 

σημαντικό εύρημα της υπό εξέτασης έρευνας, είναι ότι οι γυναίκες δε λαμβάνουν την 
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ίδια επιμόρφωση με τους άντρες με αποτέλεσμα να μη μπορούν να διεκδικήσουν τις 

ίδιες θέσεις. 

Επίσης, ενδιαφέρουσα είναι και η έρευνα των Woodhams et al. (2009), η οποία είχε 

ως στόχο να εξετάσει τη θέση της γυναίκας στο εργασιακό περιβάλλον της Κίνας. 

Από τα ευρήματα, της συγκεκριμένης έρευνας προέκυψε ότι οι αγγελίες που έχουν ως 

στόχο την προσέλκυση ανθρωπίνου δυναμικού, είναι προσανατολισμένες στο αντρικό 

φύλο καθώς και ότι σε θέσεις εξουσίας και ηγεσίας, επιλέγονται άντρες. Ακόμη, ένα 

ενδιαφέρον εύρημα που αφορά στην αντιμετώπιση των γυναικών, είναι ότι η ηλικία, 

η  οικογενειακή  κατάσταση  αποτελούν  κριτήρια  επιλογής,  σε  αντίθεση  με  την 

περίπτωση των αντρών, όπου αυτά τα στοιχεία είναι αδιάφορα (Woodhams et al., 

2009).

Στο σημείο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να σημειωθεί, πως το θέμα των στερεοτύπων και 

των προκαταλήψεων εις  βάρους  του γυναικείου  φύλου στον  επαγγελματικό  χώρο 

είναι  αποτέλεσμα και της χαμηλής εκπαίδευσης των ατόμων.  Όπως επισημαίνει  η 

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  (2010,  σελ.  12)  σε  έκθεσή  της,  «η  καταπολέμηση  των 

στερεοτύπων των φύλων στην επιλογή σταδιοδρομίας και η στήριξη των νέων στο 

σχολείο με συστηματική και ευαισθητοποιημένη σε θέματα φύλων καθοδήγηση για 

περαιτέρω σπουδές  και  επαγγελματικές  σταδιοδρομίες,  αποτελούν  ένα πεδίο  όπου 

αναπτύσσονται πολλές ενδιαφέρουσες επιμέρους πρωτοβουλίες και προγράμματα σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στις περισσότερες, ωστόσο, απουσιάζει συνολική εθνική 

στρατηγική». 

1.5 Η θέση της γυναίκας στη θρησκεία

Σύμφωνα με τον Ζέρβο (1996), πολλές θρησκείες προσπάθησαν για ποικίλους λόγους, 

όπως  είναι  το  χαμηλό  μορφωτικό  επίπεδο  καθώς  και  τα  συμφέροντα,  να 

εκμεταλλευτούν τη γυναίκα και να την τοποθετήσουν ως σύμβολο της ερωτικής πράξης 

και  της  ικανοποίησης  των  ανδρικών  ορμών.  Πρόκειται  για  θρησκείες  οι  οποίες 

τοποθέτησαν την γυναίκα στο βάθρο της ιερόδουλης, η οποία με σκοπό να προσφέρει 

τιμές σε κάποια θεότητα, όφειλε να εξυπηρετεί τις ερωτικές ανάγκες των αντρών. Η 

διαδικασία αυτή, μπορεί να γινόταν είτε με οικονομικό όφελος είτε χωρίς αυτό, αλλά σε 

κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα ήταν η γυναίκα να ταυτιστεί με το ερωτικό σύμβολο, 

δημιουργώντας κοινωνικά βιώματα, στο ανθρώπινο σύστημα κουλτούρας. 
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Στο  χώρο  του  Χριστιανισμού,  η  επιβολή  των  αυστηρών  προτύπων  συμπεριφοράς 

αναφορικά  με  τις  ερωτικές  σχέσεις,  απομάκρυναν  τη  γυναίκα  από  την  εικόνα  του 

σκεύους ηδονής και οδήγησαν στην διαμόρφωση μίας οικογένειας, μονογαμικής, όπου 

η γυναίκα βρίσκεται εντός της οικογένειας και ακολουθεί τις επιταγές του άντρα. «Ο 

θρησκευτικός διαχωρισμός των δύο φύλων επιβεβαιώνεται από τους γυναικωνίτες στις 

εκκλησίες και τις μοναχές σε ξεχωριστές ιερές μονές» (Ζέρβος, 1996, σελ. 207).

Στη θρησκεία του Ισλαμισμού, η θέση της γυναίκας από τη μία πλευρά παρουσιάζεται 

ως  ίση  με  του  άντρα  και  από  την  άλλη  γίνεται  εμφανές,  ότι  είναι  υποδεέστερη. 

Ειδικότερα, μέσα στο Κοράνι, σε κάποιους στίχους, φαίνεται ότι η γυναίκα είναι ίση με 

τον άντρα καθώς ο Θεός δημιούργησε όλους τους ανθρώπους από μία ψυχή και όλη την 

ανθρωπότητα  από έναν  άντρα και  από μία  γυναίκα.  Επίσης,  τονίζεται  πως  τόσο η 

γυναίκα όσο και ο άντρας έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι στο Θεό, γεγονός που 

καθιστά σαφές, ότι και τα δύο φύλα χαίρουν την ίδια αντιμετώπιση. Επιπλέον, μέσα στο 

κοράνι  τονίζεται  ότι  και  τα  δύο  φύλα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  ασκήσουν  όποιο 

επάγγελμα επιθυμούν καθώς και ότι πρέπει να πληρώνονται ισότιμα και ανάλογα από το 

παραγόμενο έργο (World Health Organzation, 2003). 

Σε αντίθεση με τους παραπάνω στίχους, υπάρχουν και πάλι μέσα στο κοράνι και στίχοι, 

οι οποίοι τοποθετούν υψηλότερα τον άντρα από τη γυναίκα. Χαρακτηριστικά, υπάρχει 

στίχος ο οποίος αναφέρει  ότι  ο  άντρας έχει  μεγαλύτερο βαθμό εξουσίας  πάνω στη 

γυναίκα καθώς έχουν περισσότερη πνευματική και σωματική δύναμη. Προς την ίδια 

κατεύθυνση είναι και ο στίχος, σύμφωνα με τον οποίο οι άντρες για να προστατεύουν 

και για να επιβάλλονται στις γυναίκες έχουν περισσότερη δύναμη (Stacey, 2005). Από 

τα παραπάνω στοιχεία, φαίνεται ότι και θρησκεία του Ισλαμισμού τοποθετεί τη γυναίκα 

σε χαμηλότερη θέση από τον άντρα, όχι τόσο στο εργασιακό περιβάλλον αλλά κυρίως 

στις μεταξύ τους σχέσεις. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, από όλα τα παραπάνω, η θέση της γυναίκας είναι ένα πολύ 

σημαντικό  ζήτημα  αναφορικά  με  τον  τρόπο,  τον  οποίο  παρουσιάζεται  μέσα  στις 

θρησκείες. Πρόκειται για ένα θέμα ύψιστης σημασίας καθώς η θρησκεία έχει τη δύναμη 

να διαμορφώνει τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα που υπάρχουν στις κοινωνίες. Όταν 

υπάρχουν θρησκείες οι οποίες υποστηρίζουν στην ανωτερότητα του αντρικού φύλου, 

τότε είναι φυσικό αποτέλεσμα, να υπάρχουν στερεότυπα και προκαταλήψεις σχετικά με 

την κατωτερότητα της γυναίκας και την αδυναμία της να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις 

της ζωής, όπως ένας άντρας.
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1.6 Η θέση της γυναίκας στην πολιτική

«Η  ουσιαστική  δημοκρατία  και  η  δικαιότερη  εκπροσώπηση  μίας  κοινωνίας 

επιτυγχάνεται με την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών στη λήψη των 

αποφάσεων» (ΚΕΘΙ, 2006, σελ. 6). Ωστόσο, από την αρχαιότητα έως και τα μέσα του 

20ου αιώνα, οι γυναίκες δεν είχαν νομικά δικαιώματα, όπως και δεν είχαν το δικαίωμα να 

κατέχουν δημόσιο αξίωμα καθώς και να ασκούν δημόσιο λειτούργημα (ΚΕΘΙ, 2006). Η 

κατοχή  δημοσίων  αξιωμάτων  και  η  άσκηση  δημοσίου  λειτουργήματος,  στις 

περισσότερες  κοινωνίες  αποτελούσαν  καθήκοντα  των  αντρών,  περιορίζοντας  τις 

γυναίκες σε καθήκοντα μιας οικίας και εξαλείφοντας το δικαίωμα στη συμμετοχή στα 

κοινά. Σήμερα, η εικόνα αυτή, έχει αλλάξει και όπως γίνεται αντιληπτό, οι γυναίκες 

αφενός  έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την γνώμη τους μέσα από δυνατότητα 

ψήφου και αφετέρου να αποτελέσουν όργανα εκτέλεσης της κοινής γνώμης, μέσα από 

την κατοχή δημόσιου αξιώματος.

Σύμφωνα  με  τη  Zamfirache (2010),  η  αύξηση  των  γυναικών  στην  πολιτική  είναι 

εμφανής, αλλά όπως φαίνεται, οι θέσεις που κατέχουν δεν είναι θέσεις ηγεσίας αλλά 

θέσεις που ενέχουν λιγότερες αρμοδιότητες και περιορισμένες ευθύνες. Αυτό σημαίνει, 

πως εν μέρει υπάρχει ισότητα ως προς την αριθμητική συμμετοχή των γυναικών στην 

πολιτική ζωή αλλά ανισότητα ως την κατανομή των ευθυνών και την λήψη σημαντικών 

αποφάσεων. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα της Ogbogu (2012), η οποία 

πραγματοποιήθηκε στη Νιγηρία, με σκοπό να διερευνήσει το ρόλο των γυναικών στην 

πολιτική ζωή του τόπου. Από τα ευρήματα, της έρευνας έγινε σαφές, ότι οι γυναίκες 

πολιτικοί  δεν  κατέχουν  θέσεις  ηγεσίας  και  ο  ρόλος  τους  είναι  περιορισμένος  όπως 

επίσης και οι αρμοδιότητες τους.

Σύμφωνα με το ΚΕΘΙ (2006), υπάρχουν πολλά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ειδικά όταν αυτές αφορούν στη δημόσια ζωή του 

τόπου.  Παρόλο,  που  ο  αριθμός  των  γυναικών  που  εμπλέκονται  με  την  πολιτική 

αυξάνεται  από  χρόνο  σε  χρόνο,  ακόμη  υπάρχουν  ζητήματα,  τα  οποία  πρέπει  να 

αντιμετωπιστούν λόγω της θέσης που κατέχουν σε αυτή. Η βελτίωση της θέσης και της 

ισχύος της γυναίκας στην πολιτική ζωή ενός τόπου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το 

σχεδιασμό  στρατηγικών  και  πολιτικών  από  τους  κυβερνητικούς  φορείς.  Όσο  πιο 

αποτελεσματικές  είναι  οι  στρατηγικές  και  οι  πολιτικές  που  σχεδιάζονται  τόσο 

μεγαλύτερη είναι η ενθάρρυνση των γυναικών να συμμετάσχουν στα κοινά, αλλά και να 
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κατέχουν θέσεις, που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία της πολιτικής εξουσίας (ΚΕΘΙ, 

2006). 

1.7 Η θέση της γυναίκας στη Δημόσια Διοίκηση

Η Δημόσια Διοίκηση είναι το θεμέλιο της κυβέρνησης και το κεντρικό όργανο μέσω 

των  οποίων  υλοποιούνται  οι  πολιτικές  και  τα  προγράμματα,  σε  εθνικό  επίπεδο.  Η 

Δημόσια Διοίκηση οφείλει να διέπεται από συγκεκριμένες αρχές, όπως είναι η αρχή της 

δικαιοσύνης,  η αρχή της λογοδοσίας,  η αρχή της ισότητας και  οφείλει  να αποτελεί 

πρότυπο  διακυβέρνησης  της  κοινωνίας.  Για  το  λόγο  αυτό,  μέσα  από  τη  Δημόσια 

Διοίκηση πρέπει να επιτυγχάνεται η ισότητα των δύο φύλων και η χειραφέτηση των 

γυναικών, μέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον. Ωστόσο, οι οργανισμοί της Δημόσιας 

Διοίκησης αντί να αποτελούν το χώρο στον οποίο προάγεται η ισότητα, αποτελούν 

χώρο  με  πατριαρχικό  χαρακτήρα  στον  οποίο  διαιωνίζονται  τα  στερεότυπα  και  οι 

προκαταλήψεις εις βάρος των γυναικών, με αποτέλεσμα να μη συμμετέχουν ως μέρος 

του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμών δημοσίου χαρακτήρα και να μην κατέχουν 

διοικητικές  θέσεις  και  θέσεις  ηγεσίας  (United Nations Development Programme, 

2014).

Στις  αναπτυγμένες  οικονομίες,  οι  γυναίκες  κατέχουν  αρκετά  υψηλό ποσοστό στους 

δημόσιους οργανισμούς καθώς ο δημόσιος φορέας, θεωρείται ότι ευνοεί περισσότερο 

τις γυναίκες, λόγω ότι τους επιτρέπει να δημιουργήσουν οικογένεια και να αφιερώνουν 

πολύτιμο  χρόνο  σε  αυτή,  γεγονός  που  δε  μπορεί  να  επιτευχθεί  τόσο  εύκολα  στον 

ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία 

δείχνουν τα χαρακτηριστικά  των γυναικών που εργάζονται  στο δημόσιο τομέα στις 

χώρες του ΟΟΣΑ (OECD, 2014):

• Οι γυναίκες κατέχουν το 57% των θέσεων στη Δημόσια Διοίκηση.

• Έχουν λιγότερα καθήκοντα από τους άντρες

• Το 65% των γυναικών κατέχουν θέση γραμματειακής υποστήριξης

• Το  27%  των  γυναικών  κατέχουν  ανώτατη  θέση  διοικητικού  και  ηγετικού 

χαρακτήρα

• Το 35% των γυναικών κατέχουν θέση προϊσταμένου

• Το 30% των γυναικών εργάζονται με μειωμένο ωράριο
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• Η διαφορά μισθοδοσίας μεταξύ των δύο φύλων είναι μικρότερη στον δημόσιο 

από ότι στον ιδιωτικό τομέα. 

• Οι γυναίκες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα, έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο 

ηλικίας από αυτές που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

• Οι  γυναίκες  που  είναι  παντρεμένες  και  έχουν  παιδιά  είναι  πιθανότερο  να 

εργάζονται στον δημόσιο τομέα.

• Οι γυναίκες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα αποκτούν περισσότερα παιδιά 

από αυτές που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

Είναι γενικώς αποδεκτό,  πως τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες 

κοινωνίες, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, τα οποία δε τις επιτρέπουν 

να έχουν ίση πρόσβαση, όπως και οι άντρες στη Δημόσια Διοίκηση, με αποτέλεσμα οι 

περισσότερες θέσεις να καλύπτονται από το ισχυρό φύλο, ειδικότερα όταν πρόκειται για 

θέσεις ηγεσίας και θέσεις ευθύνης. Η ερμηνεία αυτής της πραγματικότητας, συνήθως 

βασίζεται  σε  εικασίες,  οι  οποίες  σχετίζονται  με  την  επιλογή  των γυναικών  να  μην 

επιθυμούν την καριέρα καθώς και με την έλλειψη εξειδίκευσης και κατάρτισης και όχι 

στην  ύπαρξη  στερεοτύπων  και  προκαταλήψεων,  που  σχετίζονται  αφενός  με  την 

κοινωνική θέση και αφετέρου με τις ικανότητες του γυναικείου φύλου (United Nations 

Development Programme, 2014). 

Χαρακτηριστικό  παράδειγμα,  το  οποίο  μπορεί  να  εξηγήσει  ότι  η  κατάσταση  που 

επικρατεί  στη  Δημόσια  Διοίκηση,  είναι  αποτέλεσμα  των  στερεοτύπων  και  των 

προκαταλήψεων είναι η περίπτωση του Μεξικού. Ειδικότερα, στο Μεξικό, ο αριθμός 

των γυναικών που κατέχουν κάποιο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης είναι μεγαλύτερος 

από τον  αντίστοιχο  των  αντρών,  χωρίς  όμως  αυτό  να  σημαίνει  ότι  η  εικόνα  αυτή 

συναντάται και στη Δημόσια Διοίκηση, με αποτέλεσμα μόλις το 30% των θέσεων της 

Δημόσιας  Διοίκησης,  να  κατέχονται  από  γυναίκες  (United Nations Development 

Programme, 2014). 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί, ότι για να μπορέσει να βελτιωθεί η 

υφιστάμενη  κατάσταση  και  να  εξασφαλιστεί  η  ισότητα  στην  κάλυψη  θέσεων  της 

Δημόσιας  Διοίκησης,  είναι  αναγκαία  η  θέσπιση  της  κατάλληλης  νομοθεσίας  και  η 

υιοθέτηση  των  αντίστοιχων  πολιτικών.  Ανάλογη  περίπτωση  που  αποσκοπεί  στην 

ισχυροποίηση των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας, είναι η απόφαση που λήφθηκε από την 

Southern African Development Community το 2008, σύμφωνα με την οποία, τόσο στον 
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δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι θέσεις υψηλών 

ευθυνών  θα  πρέπει  να  μοιράζονται  ισομερώς  σε  άντρες  και  σε  γυναίκες,  ώστε  να 

εξασφαλιστεί η ισότητα των δύο φύλων και σε επαγγελματικό επίπεδο (United Nations 

Development Programme, 2014). 

Παρομοίως,  μέσα από το  Brasilia Consensus το  2010,  καθίσταται  σαφές,  ότι  είναι 

αναγκαίο να αυξηθεί και να ενισχυθούν οι ευκαιρίες για ίση συμμετοχή των γυναικών 

σε  όλες  τις  θέσεις  του  δημόσιου  τομέα.  Επίσης, είναι  επιτακτική  ανάγκη,  να 

υιοθετηθούν πολιτικές, οι οποίες θα επιβάλλουν στους οργανισμούς να καλύπτουν τις 

θέσεις  που  υπάρχουν  σε  ίδιο  ποσοστό  μεταξύ  γυναικών  και  αντρών.  Επιπρόσθετα, 

επιβάλλουν τη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, ώστε να συμμετέχουν στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων με πιο δραστικό τρόπο καθώς και στους οργανισμούς να 

συμπεριφέρονται με τα ίδια κριτήρια απέναντι στις γυναίκες και στους άντρες. Τέλος, 

είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί, ότι γίνεται προσπάθεια να ενισχυθεί ο αριθμός των 

γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών και των επιχειρήσεων (Regional 

Conference on Women in Latin America and the Caribbean, 2010). 

1.8 Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προάσπιση των δικαιωμάτων 

των γυναικών

«Η  σημερινή  πολιτική  της  Ε.Ε.,  των  ίσων  ευκαιριών  και  της  έμφυλης  ισότητας, 

εδράζεται  στις  θεμελιώδεις  αξίες  περί  ατομικών  δικαιωμάτων,  θεμελιωδών 

ελευθεριών, ισότητας, δημοκρατίας και κράτους δικαίου που αναπτύχθηκαν τον 18ο 

αιώνα» (Καραμάνου, 2015, σελ. 94). Παρόλα αυτά, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων 

των  γυναικών  σημειώθηκε  κατά  τη  διάρκεια  του  20ου αιώνα,  όπου  οι  γυναίκες 

προσπάθησαν να διεκδικήσουν θέσεις στην αγορά εργασίας, να συμμετάσχουν πιο 

δυναμικά και ενεργά σε εκπαιδευτικά προγράμματα και να αποστασιοποιηθούν από 

το ρόλο της νοικοκυράς (Καραμάνου, 2015).

Τα βασικότερα ιστορικά γεγονότα, τα οποία συνέβαλαν στην ισότητα των δύο φύλων 

και στη διαμόρφωση πολιτικών ισότητας στην Ε.Ε ήταν οι Διεθνείς Συμβάσεις του 

ΟΗΕ, οι παγκόσμιες διασκέψεις του Μεξικού το 1975, του Ναϊρόμπι της Κένυας το 

1985, του Πεκίνο το 1995 και της Νέας Υόρκης το 2000. «Στο πλαίσιο αυτών των 

διεθνών διασκέψεων προβλήθηκε η αρχή της έμφυλης ισότητας και διακηρύχθηκε ότι 

τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα» (Καραμάνου, 2015, σελ. 

97).
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Σύμφωνα  με  τη  Ετήσια  Έκθεση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  τα  ανθρώπινα 

δικαιώματα  (2004),  γίνεται  εύκολα  αντιληπτό,  ότι  έχουν  καταβληθεί  σημαντικές 

προσπάθειες ώστε να προαχθούν και να προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα 

των  γυναικών.  Πέρα  από  την  προσπάθεια,  να  αποφευχθούν  ενέργειες  που 

παραβιάζουν τα δικαιώματα των γυναικών, αναλαμβάνονται διάφορες πρωτοβουλίες 

που στοχεύουν στην ενθάρρυνση των γυναικών, ώστε να συμμετάσχουν με ενεργό 

τρόπο τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονομική ζωή των επιμέρους χωρών. Πιο 

συγκεκριμένα, οι ενέργειες που πραγματοποιούνται από την Ε.Ε, σχετίζονται με την 

επιβολή νόμων, που καταδικάζουν τις διακρίσεις με βάση το φύλο, στην πρόσβαση 

που μπορεί να έχουν οι γυναίκες σε κοινωνικά αγαθά, όπως είναι η εκπαίδευση και η 

υγεία.  Επίσης,  επιβάλλονται  νόμοι,  οι  οποίοι  καταπολεμούν  και  καταδικάζουν 

ενέργειες που σχετίζονται με τη διακίνηση των γυναικών και την εμπορία τους, με 

σκοπό  την  παροχή  υπηρεσιών,  σε  καταναγκαστικό  πλαίσιο  (Ευρωπαϊκή  Ένωση, 

2004).

Ήδη από το 1995, η Ε.Ε, μέσα από τη συμμετοχή της στην Παγκόσμια Διάσκεψη για τις 

γυναίκες, που διενεργήθηκε στο Πεκίνο, έχει καταστήσει σαφή, τη σημαντικότητα της 

θέσης της γυναίκας στην κοινωνία και κατά συνέπεια την προστασία αυτής. Στην υπό 

μελέτη  Διάσκεψη,  αναλήφθηκε  σχέδιο  δράσης,  με  συγκεκριμένες  ενέργειες  που 

αποσκοπούσαν στη βελτίωση της θέσης της γυναίκας, το οποίο απαιτούσε και ετήσια 

ανατροφοδότηση, σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Στη συνέχεια, θεσπίστηκε 

η Συνθήκη του Άμστερνταμ, σύμφωνα με την οποία η ισότητα των δύο φύλων, αποτελεί 

ρητή υποχρέωση της Ε.Ε., γεγονός που σημαίνει, ότι οι αρμόδιοι φορείς της Ένωσης 

οφείλουν να αναλάβουν όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 

οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι άντρες σε κάθε διάσταση 

της  κοινωνικής  και  οικονομικής  ζωής.  Επίσης,  το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  της 

Λισαβώνας το 2000, ήταν ο φορέας, που αναγνώρισε την αναγκαιότητα να υπάρξει 

ισότητα των δύο φύλων, στο εργασιακό περιβάλλον. Ειδικότερα, εστίασε στη μείωση 

των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες στο εργασιακό τους περιβάλλον καθώς και 

στην παροχή ίσων ευκαιριών από τις κυβερνήσεις των χωρών, μέσα από τη θέσπιση των 

κατάλληλων πολιτικών απασχόλησης (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2004). 

Οι παραπάνω ενέργειες, αποτελούν ενδεικτικά κάποιες από τις πρωτοβουλίες που έχουν 

αναληφθεί  από  την  Ε.Ε,  με  σκοπό  την  εξάλειψη  των  διακρίσεων  εις  βάρος  των 

γυναικών.  Η αναγνώριση,  της  υποβάθμισης  της  θέσης  της  γυναίκας  στη  σύγχρονη 

κοινωνία, οδήγησε την Ένωση στην ανάληψη δραστικών μέτρων, ώστε οι σύγχρονες 
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γυναίκες να μπορούν να ανταγωνιστούν τους άντρες και να επιτύχουν την κοινωνική και 

οικονομική τους ανεξαρτησία.

2. Η  ΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ  ΣΤΙΣ  ΧΩΡΕΣ  ΤΗΣ 

ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

2.1 Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες των υπό-σαχάριων χωρών

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της  Παγκόσμιας Τράπεζας,  γίνεται  σαφές ότι  ο 

πληθυσμός  στις  υπό-σαχάριες  χώρες  έχει  αυξηθεί  σημαντικά,  γεγονός  που  θα 

μπορούσε  να  εξηγηθεί  με  διάφορους  τρόπους,  όπως  είναι  η  αύξηση  των 

μεταναστευτικών ροών, η μείωση της θνησιμότητας και η αύξηση των γεννήσεων. 

Πρόκειται για ένα στοιχείο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αρκετά προβλήματα στις 

περιοχές αυτές καθώς οι υποδομές είναι περιορισμένες και οι ανάγκες του πληθυσμού 

τείνουν  να  αυξάνονται,  με  κίνδυνο  να  μην  μπορούν  να  ικανοποιηθούν.  Από  το 

παρακάτω διάγραμμα, γίνεται αντιληπτό ότι ο πληθυσμός των υπό εξέταση χωρών 

έχει αυξηθεί σημαντικά από το 1960 και έπειτα. Πιο συγκεκριμένα, τη δεκαετία του 

1960 ο πληθυσμός ανερχόταν στα 300 εκατομμύρια, ενώ σήμερα έχει ξεπεράσει το 1 

δισεκατομμύριο. 

Διάγραμμα 1: Πληθυσμός των υπό-σαχάριων χωρών

Πηγή: The World Bank (2016, http://data.worldbank.org/region/sub-saharan-africa) 
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Διάγραμμα 2: Προσδόκιμο επιβίωσης των υπό-σαχάριων χωρών

Πηγή: The World Bank (2016, http://data.worldbank.org/region/sub-saharan-africa) 

Από το διάγραμμα 2, διαφαίνεται ότι το προσδόκιμο επιβίωσης του πληθυσμού των 

υπό  εξέταση  χωρών  έχει  αυξηθεί  σημαντικά.  Χαρακτηριστικά  το  προσδόκιμο 

επιβίωσης τη δεκαετία του 1960 ήταν στα 40 έτη και σήμερα έχει φτάσει τα 58 έτη. 

Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει τη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στις υπό-

σαχάριες χώρες. Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί, πως το προσδόκιμο επιβίωσης των 

χωρών αυτών, είναι πολύ χαμηλότερο, συγκριτικά με το αντίστοιχο των οικονομικά 

αναπτυγμένων χωρών. 

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο που αφορά στο κοινωνικό περιβάλλον των υπό-

σαχάριων περιοχών, είναι το ποσοστό της μητρικής θνησιμότητας. Χαρακτηριστικά, 

στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1990 το  ποσοστό  της  μητρικής  θνησιμότητας  ήταν 

μεγαλύτερο  από  1.000  θανάτους  ανά  100.000  γεννήσεις,  ποσοστό  2  φορές 

μεγαλύτερο από τις αντίστοιχες χώρες της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας 

και  της  Καραϊβικής.  Σήμερα,  το ποσοστό μητρικής  θνησιμότητας είναι  κάτω από 

τους 500 θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις, πολύ χαμηλότερο από τα προηγούμενα 

έτη αλλά ακόμη, πάρα πολύ υψηλά (Stotsky et al., 2016). Σύμφωνα με τους Alam et 

al.  (2015),  η  μείωση  της  μητρικής  θνησιμότητας  είναι  αποτέλεσμα  της  παροχής 

υπηρεσιών υγείας στις γυναίκες, που μέχρι πρότινος ήταν πολύ περιορισμένη. 
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Αναφορικά με τα επίπεδα φτώχειας, πρόκειται για τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου 

καθώς το 72% του συνολικού πληθυσμού, ζει με λιγότερο από 2$ την ημέρα. Επίσης, 

η  πλειοψηφία  του  πληθυσμού  άνω  των  15  ετών,  εργάζεται  για  να  μπορέσει  να 

εξασφαλίσει τα προς το ζην, ενώ αμείβεται πάρα πολύ χαμηλά. Βέβαια, είναι πολύ 

σημαντικό  να  αναφερθεί,  ότι  τα  τελευταία  χρόνια  τόσο  οι  ενέργειες  διεθνών 

οργανισμών  όσο  και  οι  επενδύσεις  μεγάλων  πολυεθνικών  επιχειρήσεων,  έχουν 

καταφέρει  να  συμβάλουν  στην  οικονομική  ανάπτυξη  του  τόπου,  δημιουργώντας 

θέσεις εργασίας (Berlin Institute, 2015). 

2.2 Η θέση της γυναίκας στην υπό-σαχάρια Αφρική

Είναι γενικώς αποδεκτό πως η ανισότητα, τόσο σε επίπεδο φύλου όσο και σε επίπεδο 

οικονομικών απολαβών, είναι πολύ έντονη στις χώρες της υπό-σαχάριας Αφρικής. 

Ειδικότερα, οι διακρίσεις και η ανισότητα εις βάρος των γυναικών, είναι πιο έντονες 

στις υπό μελέτη χώρες, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Παρόλο, που 

τα  τελευταία  15  χρόνια,  γίνονται  προσπάθειες  να  αναπτυχθούν  οικονομικά  και 

κοινωνικά οι υπό-σαχάριες χώρες, σημειώνεται πολύ μικρή βελτίωση αναφορικά με 

τη θέση της γυναίκας και σχεδόν καμία ουσιαστική αλλαγή-βελτίωση, αναφορικά με 

τις οικονομικές απολαβές,  που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στις χώρες αυτές (IMF, 

2015). Στο παρακάτω διάγραμμα, παρουσιάζεται ο δείκτης έμφυλης ανισότητας, για 

την χρονική περίοδο 1990-1994 και για το 2010.

Διάγραμμα 3: Δείκτης Έμφυλης Ανισότητας

Πηγή: IMF, (2015)
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Από το παραπάνω διάγραμμα, διαφαίνεται ότι στις χώρες της υπό-σαχάριας Αφρικής, 

η ανισότητα που αφορά στα δύο φύλα, είναι  πολύ μεγαλύτερη από τις  υπόλοιπες 

χώρες, αν και σημειώνεται βελτίωση καθώς ο δείκτης, τείνει να μειώνεται. 

Μέσα από την ετήσια έκθεση του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας στον κόσμο για το 

έτος  2015,  προέκυψαν  ιδιαίτερα  χρήσιμα  στοιχεία,  τα  οποία  είναι  σε  θέση  να 

καταδείξουν την πραγματική θέση των γυναικών στις χώρες αυτές. Ειδικότερα, οι 

κυοφορούσες  γυναίκες,  σε  ποσοστό  που  ανέρχεται  στο  50%,  δεν  λαμβάνουν  τις 

κατάλληλες φροντίδες υγείας τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, όσο και 

κατά  τη  διάρκεια  του  τοκετού.  Επίσης,  η  πρόσβαση  στις  υπηρεσίες  υγείας,  είναι 

αρκετά δυσκολότερη για τις  γυναίκες  αναλογικά με τους  άντρες  (United Nations, 

2015).

Η  πρόσβαση  στην  εκπαίδευση,  αποτελεί  ακόμη  ένα  σοβαρό  ζήτημα  για  τις  υπό 

μελέτη χώρες, καθώς καταγράφεται ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Σύμφωνα με 

το Berlin Institute (2015), σημειώνονται πολλές διακρίσεις εις βάρος του γυναικείου 

φύλου, με αποτέλεσμα τα αγόρια να έχουν πολλές περισσότερες πιθανότητες να πάνε 

στο  σχολείο,  συγκριτικά  με  τα  κορίτσια.  Στο  σημείο  αυτό  κρίνεται  σκόπιμο  να 

αναφερθεί, ότι μεταξύ των νέων ενήλικων ατόμων των υπό-σαχάριων περιοχών, τα 

ποσοστά αναλφάβητων είναι πολύ υψηλότερα στις γυναίκες από όσο στους άντρες. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα οποία η 

πλειοψηφία των αναλφάβητων κοριτσιών, ζει στις χώρες της υπό-σαχάριας Αφρικής, 

γεγονός  που  καταδεικνύει  ότι  η  ανισότητα  μεταξύ  των  δύο  φύλων,  σε  επίπεδο 

εκπαίδευσης, είναι πολύ μεγάλη στις χώρες αυτές (United Nations, 2015).

Μέσα από την έκθεση του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας, καταδεικνύεται ότι στις 

υπό μελέτη χώρες, οι γυναίκες προορίζονται από την κοινωνία, για τη δημιουργία 

οικογένειας  και  πολύ λιγότερο,  για την ανάπτυξη επαγγελματικής  δραστηριότητας 

και καριέρας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την έκθεση αναφέρεται ότι ενώ οι γάμοι 

σε μικρές ηλικίες  έχουν περιοριστεί  σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο,  στις  χώρες 

αυτές, ακόμη το 40% των γυναικών παντρεύονται πριν την επίσημη ενηλικίωσή τους, 

που είναι τα 18 χρόνια. Ακόμη και μετά την ενηλικίωση οι γυναίκες εξακολουθούν να 

παντρεύονται αρκετά νέες, περίπου 7 χρόνια νεότερες από τις γυναίκες του δυτικού 

κόσμου, στην ηλικία των 21 με 22 έτη (United Nations, 2015).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν στις 

υπό-σαχάριες χώρες καθώς η αναλογία των γυναικών προς τους άντρες είναι αρκετά 
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υψηλή  αλλά  όχι  ίση  καθώς  οι  άντρες  φαίνεται  να  έχουν  ακόμη  και  σήμερα 

περισσότερα  δικαιώματα  στην  εργασία.  Ειδικότερα,  οι  γυναίκες  απασχολούνται 

περισσότερο, με ανεπίσημο τρόπο και κυρίως στον αγροτικό τομέα ενώ οι άντρες 

κατέχουν πιο ισχυρές θέσεις σε τομείς με μεγαλύτερη ευθύνη (IMF, 2016). Ακόμη, 

ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο, είναι ότι οι γυναίκες στις υπό μελέτη χώρες είναι 

πολύ  πιθανό,  να  απασχοληθούν  σε  κάποιον  εργοδότη,  υπό  το  καθεστώς  ημί-

απασχόλησης καθώς επίσης και άλλων ευέλικτων μορφών εργασίας, σε αντίθεση με 

τους άντρες που εργάζονται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης (United Nations, 

2015).

Οι γυναίκες στις χώρες της υπό-σαχάριας Αφρικής έχουν πολύ λιγότερες ευκαιρίες 

επαγγελματικής ανέλιξης και αμείβονται σε πολύ χαμηλούς μισθούς, συγκριτικά με 

τους άντρες, στον ιδιωτικό τομέα ενώ στο δημόσιο τομέα, η συμμετοχή τους είναι 

ιδιαίτερα  περιορισμένη.  Στο  σημείο  αυτό  κρίνεται  αναγκαίο  να  αναφερθεί  ότι  η 

πλειοψηφία των γυναικών εργάζεται στον αγροτικό τομέα καθώς μόνο το 36% του 

συνόλου των εργαζόμενων γυναικών, δραστηριοποιείται  σε άλλους κλάδους,  πέρα 

από τον αγροτικό τομέα. (United Nations, 2012). 

Στον  παρακάτω  πίνακα,  φαίνονται  κάποιοι  δείκτες  οι  οποίοι  παρουσιάζουν  την 

έμφυλη ανισότητα σε εργασιακό επίπεδο. Σε όλες τις χώρες της υπό μελέτης περιοχής 

εκτός από το Μαλάουι, οι γυναίκες που εργάζονται είναι αριθμητικά λιγότερες από 

τους άντρες, γεγονός που καθιστά σαφές, ότι οι γυναίκες είτε εργάζονται ανεπίσημα 

είτε  εγκλωβίζονται  στα  καθήκοντα  του  σπιτιού.  Επίσης,  ένα  ακόμη  στοιχείο  που 

αξίζει να αναφερθεί, είναι ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες οι παντρεμένες γυναίκες 

δεν  έχουν  τα  ίδια  δικαιώματα  με  τους  παντρεμένους  άντρες,  αναφορικά  με  την 

δυνατότητα  ιδιοκτησίας  της  γης.  Πιο  συγκεκριμένα,  στο  Καμερούν,  στο  Κονγκό, 

στην  Ακτή  Ελεφαντοστού,  στη  Γουινέα,  στο  Καμπόν  και  στη  Σουαζιλάνδη,  οι 

παντρεμένες γυναίκες δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα, στην απόκτηση και στην κατοχή 

γης (IMF, 2016).

Ακόμη,  από  το  δείκτη  Gini coefficient (όσο  μεγαλύτερος,  τόσο  μεγαλύτερη 

οικονομική ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων),  φαίνεται ότι  υπάρχουν χώρες στις 

οποίες  η  ανισότητα  στις  οικονομικές  απολαβές  είναι  ιδιαίτερα  μεγάλη  και  κατά 

συνέπεια  εμφανής.  Οι  Κομόρες,  το  Λεσότο,  η  Ζάμπια,  η  Σουαζιλάνδη  και  η 

Μποτσουάνα είναι κάποιες από τις χώρες, στις οποίες οι γυναίκες αφενός αμείβονται 

πολύ χαμηλότερα από τους άντρες και αφετέρου έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες 
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επαγγελματικής ανέλιξης σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον (IMF, 2016). Σύμφωνα 

με  τον  McFerson (2013),  το  επίπεδο  της  φτώχειας  στις  χώρες  της  υπό-σαχάριας 

Αφρικής, είναι πάρα πολύ μεγάλο και ειδικότερα για τις γυναίκες καθώς οι ευκαιρίες 

για  εργασία  δεν  είναι  ίδιες  και  για  τα  δύο  φύλα.  Στο  σημείο,  αυτό  πρέπει  να 

αναφερθεί ότι μεγάλες διαφορές εντοπίζονται και μεταξύ των αστικών και αγροτικών 

περιοχών, όπου στα αστικά κέντρα, οι ευκαιρίες για να βρουν εργασία οι γυναίκες 

είναι πολύ μεγαλύτερες (McFerson, 2013). 
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Πίνακας 1: Επιλεγμένοι δείκτες που αφορούν στις έμφυλες ανισότητες στον 
εργασιακό χώρο

Πηγή: Stotsky et al., (2016).
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2.3 Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην υπό-σαχάρια Αφρική

Η  γυναικεία  επιχειρηματικότητα  είναι  πολύ  σημαντική  για  την  οικονομική  και 

κοινωνική  ανάπτυξη  των  αναπτυσσόμενων  χωρών.  Πρόκειται,  για  έναν  τρόπο,  ο 

οποίος μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την υφιστάμενη κατάσταση και να περιορίσει 

τα  επίπεδα  φτώχειας  των  χωρών  αυτών  (Vossenberg,  2013).  Σύμφωνα  με  την 

Γιδαράκου  (2008),  τα  οφέλη  της  γυναικείας  επιχειρηματικότητας  έχουν  διττό 

χαρακτήρα και αφορούν τόσο στην ίδια την γυναίκα όσο και στην τοπική κοινωνία. 

Πιο  συγκεκριμένα,  τα  οφέλη  που  προκύπτουν  από  τις  γυναικείες  επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες και αφορούν στις  ίδιες τις  γυναίκες είναι  τα ακόλουθα (Γιδαράκου, 

2008, σελ, 4):

• Προσφορά διεξόδων απασχόλησης και ένταξης στην αγορά εργασίας, σε ένα 

χώρο όπου η προσφορά εξαρτημένης εργασίας είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

• Προσφορά  συμπληρωματικού  ή  και  κύριου  εισοδήματος  στο  νοικοκυριό. 

Στην  περίπτωση  των  μονογονεϊκών  οικογενειών  αποτελούν  καλή  λύση 

εξυπηρέτησης των οικονομικών αναγκών με τις αυξημένες υποχρεώσεις της 

μητέρας απέναντι στη φροντίδα των παιδιών της.

• Παροχή  δυνατότητας  απόκτησης  προσωπικής  ιδιοκτησίας  και  ενδυνάμωση 

και αναβάθμιση της θέσης της γυναίκας στο νοικοκυριό και στο κοινωνικό 

περιβάλλον.  Παροχή  της  αίσθησης  της  πληρότητας  και  αύξηση  της 

αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης της. 

• Ευέλικτες μορφές απασχόλησης, διευκολύνοντας τη γυναίκα να συμφιλιώσει 

τις εργασιακές με τις οικογενειακές της υποχρεώσεις.

• Ευκαιρία απόδρασης από τον αόρατο εργασιακό χώρο του νοικοκυριού ή και 

από την κυριαρχία του εργοδότη.

• Καλλιέργεια  της  επικοινωνίας  με  χρηματοδοτικούς,  εμπορικούς 

συνδικαλιστικούς φορείς,  πλουτίζοντας την επιχειρηματική ικανότητα αλλά 

και την επικοινωνία με το κοινωνικό περιβάλλον. 

• Συνεισφορά στη σταδιακή αλλαγή των στερεοτυπικών αντιλήψεων ως προς το 

φύλο. 
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Τα  οφέλη  που  προκύπτουν  από  τις  γυναικείες  επιχειρηματικές  πρωτοβουλίες  και 

αφορούν την τοπική κοινωνία είναι τα ακόλουθα (Γιδαράκου, 2008, σελ, 4):

• Συμβολή στη διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας, συγκρατώντας γυναικείο 

δυναμικό και συμβάλλοντας στην ανανέωση του νοικοκυριού.

• Συμβολή στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων.

• Συμβολή στη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που συγκροτούν 

την ταυτότητα της περιοχής, προσφέροντας αφενός στην επισκεψιμότητα και 

την άντληση πόρων για την περιοχή και αφετέρου στη διατήρηση τοπικών 

παραγωγικών συστημάτων.

• Συμβολή στην αύξηση των θέσεων εργασίας.

• Αύξηση  της  επιχειρηματικής  συνείδησης  στην  κοινότητα  και  καλλιέργεια 

ερεθισμάτων για τη στήριξη ευρύτερα της γυναικείας επιχειρηματικότητας

• Συμβολή  στη  μεταφορά  τεχνογνωσίας  και  καινοτομιών,  παράγοντας  νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, πως ενώ η συμβολή της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας  στην  οικονομία  και  στην  κοινωνία  των  χωρών  είναι 

αναγνωρισμένη τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από τον επιχειρηματικό 

κόσμο,  υπάρχουν  ακόμη  εμπόδια,  τα  οποία  δεν  μπορούν  να  ξεπεραστούν,  με 

αποτέλεσμα  πολλές  γυναίκες  ενώ  επιθυμούν  να  αναλάβουν  επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες,  να  μην  μπορούν  να  δραστηριοποιηθούν  επιχειρηματικά,  όπως 

συμβαίνει  και  στην  περίπτωση  των  γυναικών  πολλών  χωρών,  της  υπό-σαχάριας 

Αφρικής. 

Οι  γυναίκες  της  υπό-σαχάριας  Αφρικής  αντιμετωπίζουν  κρίση  όσον  αφορά  την 

ιδιοκτησία γης. Για παράδειγμα, στην Ουγκάντα, οι γυναίκες αποτελούν το 70 με 80 

τοις εκατό του αγροτικού εργατικού δυναμικού, και συνεισφέρουν το 80 τοις εκατό 

της αγροτικής παραγωγής, παρ' ότι κατέχουν μόνο το 7 τοις εκατό της γης (Rebouché, 

όπως  αναφέρεται  στον  Wester,  χ.χ).  Από  την  αποικιακή  εποχή,  οι  εθιμοτυπικοί 

κανόνες ιδιοκτησίας γης εξακολουθούν να διαβρώνονται συνεχώς, και πολλές από τις 

μορφές  προστασίας  της  γυναικείας  ιδιοκτησίας  γης,  οι  οποίες  προηγουμένως 

διασφαλίζονταν από το σύστημα των φυλών, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, καθιστώντας 
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σημαντικά  επισφαλέστερη  την  πρόσβαση  των  Αφρικανών  γυναικών  σε  γη. 

Ταυτόχρονα,  οι  γυναίκες  σε  όλη  την  υπό-σαχάρια  Αφρική  έχουν  κληθεί  από  τις 

κυβερνήσεις τους "να μην προκαλούν σεξουαλικό πόλεμο", απαιτώντας ιδιοκτησία 

γης, και υπονομεύοντας, έτσι, το σύστημα των φυλών (Rebouché, όπως αναφέρεται 

στον Wester, χ.χ).

Όμως, με την ένθερμη υποστήριξη των αυτόνομων απόψεών τους, και επιμένοντας 

στην οικονομική ισότητα, οι γυναίκες της υπό-σαχάριας Αφρικής αμφισβητούν στην 

πραγματικότητα την ανδρική κυριαρχία της φυλής, μη ασπαζόμενες τον αποικιακό 

νόμο, έναντι του αφρικανικού εθίμου. Τέτοιες μικροδιαφορές περνούν απαρατήρητες, 

όταν  γίνεται  νέα  ενσωμάτωση  των  "παραδοσιακών"  αφρικανικών  πρακτικών 

αβασάνιστα  στο  σύγχρονο  δίκαιο.  Έτσι,  η  αμερόληπτη  εξέταση  των  φυλετικών 

πρακτικών σχετικά με τη γη αποκαλύπτει ένα σύστημα, το οποίο συχνά καθιστούσε 

τις γυναίκες φτωχές κατά την αφρικανική αρχαιότητα, και σήμερα έχει τον ρόλο να 

διασφαλίσει  ότι  οι  Αφρικανοί  άνδρες  λαμβάνουν  το  μερίδιο  του  λέοντος  του 

οικογενειακού πλούτου (Rebouché, όπως αναφέρεται στον Wester, χ.χ).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η περίπτωση των γυναικών στη Σιέρρα Λεόνε, οι 

οποίες  δέχονται  σημαντικές  διακρίσεις  και  αντιμετωπίζουν  συμπεριφορές  και 

καταστάσεις,  οι  οποίες  συνδέονται  άρρηκτα  με  τη  φτώχεια,  τη  βία  και  την 

περιθωριοποίηση.  Οι διακρίσεις  αυτές,  είναι  αποτέλεσμα της κουλτούρας και  των 

αξιών  που υπάρχουν στη χώρα,  οι  οποίες  τοποθετούν  τη  γυναίκα πίσω από τους 

άντρες και της περιορίζουν τη φωνή και τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή του τόπου. 

Οι  γυναίκες  στην  υπό  μελέτη  χώρα,  αντιμετωπίζουν  σοβαρά  προβλήματα  που 

σχετίζονται με τη βία καθώς και με άλλες τακτικές που υιοθετούνται στο πλαίσιο του 

πολιτισμού της  χώρας,  με συνέπεια  να γίνονται  θύματα βίας  (Denner &  Ibrahim, 

2012). Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάσταση σήμερα, έχει βελτιωθεί καθώς 

μετά  τον  πόλεμο,  έχουν  γίνει  σημαντικές  προσπάθειες  ώστε  οι  γυναίκες  να 

συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή του τόπου καθώς και να κατέχουν αξιώματα στη 

δημόσια διοίκηση της χώρας (Castillejo, 2009). 

Το 55% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Σιέρρα Λεόνε βρίσκεται σε μόνιμες 

θέσεις  εργασίας,  όπου  πληρώνεται  με  μετρητά,  ενώ  μόνο  το  5%  στον 

μισθοδοτούμενο επίσημο τομέα. Η συμμετοχή του γυναικείου εργατικού δυναμικού 

στις  γεωργικές καλλιέργειες,  και  το εμπόριο και  τις  επιδιορθώσεις,  ανέρχεται  στο 

65,8%  και  21,9%  αντίστοιχα.  Η  κυριαρχία  των  γυναικών  στον  τομέα  της  αυτό-
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απασχόλησης-έναν  άτυπο  τομέα  απασχόλησης  με  κακές  εργασιακές  συνθήκες, 

χαμηλούς  μισθούς,  και  καμία  κοινωνική  προστασία-τις  αφήνει  ευάλωτες  στην 

εκμετάλλευση, και αυξάνει την έκθεσή τους στη φτώχεια. Καθώς δεν υπάρχει καμία 

πολιτική  ή  πρόγραμμα  για  τον  τομέα,  θα  πρέπει  να  ξεκινήσει  μία  αναλυτική 

ανασκόπηση  με  βάση  το  φύλο,  η  οποία  θα  αξιολογήσει  τη  συμβολή  του  στην 

οικονομική  ανάπτυξη,  καθώς  και  τη  σχέση  του  με  τη  φτώχεια,  προκειμένου  να 

βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες για τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα τις γυναίκες 

και τα παιδιά, και να ενταχθούν στην επίσημη οικονομία (African Development Bank 

Group, 2011).

Όπως ήδη αναφέρθηκε και παραπάνω, οι γυναίκες στις υπό-σαχάριες χώρες, δέχονται 

σημαντικές διακρίσεις, με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν 

επιχειρηματικά. Η ενίσχυση της οικονομικής και πολιτικής συμμετοχής των γυναικών 

στις σύγχρονες κοινωνίες των υπό μελέτη χωρών, αποτελεί ένα ζήτημα, το οποίο έχει 

βρεθεί στο επίκεντρο των πολιτικών πολλών Διεθνών Οργανισμών. Σύμφωνα με την 

τρέχουσα βιβλιογραφία, η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι πολύ σημαντική στις 

αναπτυσσόμενες  χώρες  καθώς  δημιουργεί  θέσεις  εργασίας,  μειώνει  τα  επίπεδα 

φτώχειας και συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Παρόλα όμως τα πλεονεκτήματα, οι 

γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες απέναντι με πολλά εμπόδια και προκλήσεις, τα οποία 

σχετίζονται  με το νομικό,  οικονομικό,  τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον στο 

οποίο και δραστηριοποιούνται (USAID, 2010).

Πολύ σημαντικό είναι να αναφερθούν και τα βασικότερα εμπόδια στην ανάπτυξη της 

γυναικείας επιχειρηματικότητας στις υπό μελέτη χώρες, τα οποία σχετίζονται με τα 

κοινωνικά στερεότυπα, με το οικονομικό και το κοινωνικό καθεστώς (Amin & Staub, 

2009).  Χαρακτηριστικά,  στις  κοινωνίες  των  υπό-σαχάριων  χωρών,  επικρατεί  η 

προκατάληψη,  ότι  οι  γυναίκες  δεν  μπορούν  να  ανεξαρτητοποιούνται  οικονομικά 

καθώς και  ότι  πρέπει  να είναι  υποχείρια των αντρών.  Επίσης,  υπάρχει  ένα άτυπο 

καθεστώς,  στο  οποίο  οι  γυναίκες  δε  μπορούν  να  αναλάβουν  πρωτοβουλίες,  δε 

μπορούν  να  κατακτήσουν  εργασιακές  θέσεις  με  υψηλές  αμοιβές  και  με  ευθύνες 

(USAID, 2010).

Επιπλέον, οι γυναίκες τοποθετούνται στην παροχή υπηρεσιών στην άτυπη οικονομία 

και στην φροντίδα της οικογένειας, με αποτέλεσμα να απομακρύνονται από στόχους 

καριέρας  καθώς  και  από  την  ενασχόληση  με  την  πολιτική  ζωή  του  τόπου. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί, ότι οι γυναίκες των χωρών αυτών, αφενός δεν 
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έχουν την κατάλληλη μόρφωση και αφετέρου την κατάλληλη ενημέρωση, ώστε να 

αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός, ότι 

οι  γυναίκες  δεν  έχουν  πρόσβαση  σε  πηγές  χρηματοδότησης,  με  συνέπεια  να 

δυσκολεύονται  να  βρουν  τα  απαιτούμενα  κεφάλαια,  ώστε  να  αναπτύξουν 

επιχειρηματική δραστηριότητα (Amin & Staub, 2009). Τέλος, η αδυναμία πρόσβασης 

σε πηγές ενημέρωσης που σχετίζονται με την εύρεση προμηθευτών, προγραμμάτων 

κατάρτισης και γνώσης της αγοράς, αποτελούν κάποια από τα βασικότερα εμπόδια, 

που  αντιμετωπίζουν  οι  γυναίκες  στη  σύγχρονη  εποχή,  στις  υπό-σαχάριες  χώρες 

(USAID, 2010).

Για να μπορέσουν να επιλυθούν τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες των 

υπό μελέτη χωρών, κρίνεται αναγκαία, η στήριξή τους από Διεθνείς Οργανισμούς. Οι 

Διεθνείς  Οργανισμοί  σε  συνδυασμό  με  τις  κυβερνήσεις,  οφείλουν  να  θεσπίσουν 

πολιτικές οι οποίες θα βοηθήσουν τις γυναίκες να παρακάμψουν τα εμπόδια και να 

δραστηριοποιηθούν  στο  χώρο.  Επίσης,  οι  κυβερνήσεις  των  χωρών,  οφείλουν  να 

αναλάβουν  δράσεις,  οι  οποίες  θα  βελτιώσουν  τη  θέση  της  γυναίκας  μέσα  στην 

κοινωνία, ώστε να δημιουργηθεί μία νέα κουλτούρα στην οποία οι γυναίκες είναι ίσες 

με τους άντρες (Adom, 2015).

Παρόλο,  που  υπάρχουν  αντίξοες  συνθήκες  στις  υπό-σαχάριες  χώρες,  η  γυναικεία 

επιχειρηματικότητα  είναι  αναπόσπαστο  μέρος  των  πολύ  μικρών  και  των  μικρών 

επιχειρήσεων  και  κατά  συνέπεια  της  οικονομικής  ζωής  του  τόπου  καθώς  στην 

πλειοψηφία  των  χωρών  αυτών,  υπάρχουν  επιχειρήσεις  που  συγκαταλέγονται  στις 

κατηγορίες των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, 

υπάρχουν πολλές γυναίκες, οι οποίες δεν έχουν την ευκαιρία και την υποστήριξη από 

τους κρατικούς φορείς να απασχοληθούν στην επίσημη οικονομία των χωρών αυτών, 

με  αποτέλεσμα  να  μην  επιτυγχάνεται  η  ενίσχυση  της  οικονομικής  ανάπτυξης 

(USAID, 2010).

Μεγάλο  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  τα  ευρήματα  της  έρευνας  του  Adom (2015), 

σύμφωνα  με  τα  οποία,  οι  γυναίκες  των  χωρών  της  υπό-σαχάριας  Αφρικής  και 

συγκεκριμένα  της  Γκάνα,  που  κατάφεραν  να  αναπτύξουν  επιχειρηματική 

δραστηριότητα  είναι  ιδιαίτερα  ικανοποιημένες  αφενός  λόγω  ότι  κατάφεραν  να 

αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και αφετέρου γιατί είχαν τη δυνατότητα μέσα 

από  την  πρωτοβουλία  τους  να  παρέχουν  υπηρεσίες  και  προϊόντα,  τα  οποία  δεν 

υπήρχαν ώστε να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των πολιτών, των χωρών αυτών. 
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Το  οξύμωρο  της  περίπτωσης  των  υπό  μελέτη  χωρών,  είναι  πως  ενώ  υπάρχουν 

σημαντικά εμπόδια, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας,  στα  στατιστικά  στοιχεία,  δείχνουν  πως  τα  τελευταία  χρόνια 

ολοένα  και  μεγαλύτερος  αριθμός  γυναικών  καταφέρνει  να  δραστηριοποιηθεί 

επιχειρηματικά. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός, ότι η προσωπική τους επιθυμία σε 

συνδυασμό με τα κίνητρα που παρέχουν οι κυβερνήσεις κάτω από τις επιταγές των 

Διεθνών Οργανισμών, είναι ικανά να τις οδηγήσουν στην ανάληψη επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών. 

Σύμφωνα με την  Cave (2015), το ποσοστό της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε 

κάποιες χώρες της υπό-σαχάριας Αφρικής είναι πολύ υψηλότερο από άλλες χώρες 

ακόμη  και  του  δυτικού  κόσμου.  Βέβαια,  είναι  αξιοσημείωτο,  ότι  οι  γυναίκες 

επιχειρηματίες των χωρών αυτών, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες χαμηλού κινδύνου, 

με συνέπεια να υπερτερούν στο χώρο των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Τα 

στοιχεία στο ακόλουθο διάγραμμα, δείχνουν ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα στις 

υπό  εξέταση  χώρες  είναι  πραγματικά  πολύ  υψηλή  και  ξεπερνάει  την  αντίστοιχη 

επιχειρηματικότητα στις αναπτυγμένες χώρες.

Διάγραμμα 4: Ποσοστό γυναικείας επιχειρηματικότητας στις υπό-σαχάριες χώρες

Πηγή: Infinite potentials consulting, (2015)

Από το παραπάνω διάγραμμα, γίνεται φανερό ότι το 41% του γυναικείου πληθυσμού 

της Νιγηρίας, έχει αναπτύξει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ενώ στη Γαλλία το ίδιο 

ποσοστό  ανέρχεται  στο  3%.  Πρόκειται  για  ένα πολύ  ενδιαφέρον  στοιχείο,  καθώς 

φανερώνει  αφενός  την  ικανότητα  των  γυναικών  να  ξεπεράσουν  τα  υφιστάμενα 
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προβλήματα χάρη στις πολιτικές που ακολουθούνται και αφετέρου την αναγκαιότητα 

αυτής  της επιλογής  καθώς υπάρχει  δυσκολία να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και 

στον δημόσιο τομέα. 

2.4 Η θέση της γυναίκας στη Δημόσια Διοίκηση στις χώρες της υπό-σαχάριας 

Αφρικής

Η  θέση  της  γυναίκας  στη  Δημόσια  Διοίκηση  των  υπό-σαχάριων  χωρών  είναι 

μειονεκτική, συγκριτικά με των αντρών και αυτό γίνεται αντιληπτό εξετάζοντας δύο 

συνιστώσες.  Σε πρώτο χρόνο,  η ανισότητα των δύο φύλων στη Δημόσια Διοίκηση, 

γίνεται εμφανής από την αναλογία των φύλων στις θέσεις των δημόσιων οργανισμών, 

όπου οι άντρες υπερτερούν αριθμητικά. Η δεύτερη συνιστώσα, σχετίζεται με το είδος 

των θέσεων που κατέχουν οι  άντρες και  οι  γυναίκες  στους δημόσιους οργανισμούς 

καθώς οι πρώτοι, φαίνεται να κυριαρχούν στις θέσεις υψηλών ευθυνών και ηγεσίας. Στη 

συνέχεια,  παρουσιάζονται  κάποια  στοιχεία  τα  οποία  καταδεικνύουν  την  ύπαρξη 

ανισοτήτων στη Δημόσια Διοίκηση των υπό μελέτη χωρών. 

Τα ποσοστά των γυναικών που συμμετέχουν στο Κοινοβούλιο όλων των χωρών του 

κόσμου, είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των αντρών. Πιο συγκεκριμένα, 

ενώ στις  χώρες  της  Βόρειας  Ευρώπης,  τα  ποσοστά συμμετοχής  των γυναικών  στα 

κοινοβούλια  ξεπερνά  το  40%,  στις  χώρες  της  υπό-σαχάριας  Αφρικής,  το  ποσοστό 

προσεγγίζει  το  23% (Un Women,  2016).  Όπως  ήδη  αναφέρθηκε  από  την  Ogbogu 

(2012), οι  γυναίκες στη Νιγηρία,  έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν με ενεργό 

τρόπο στην πολιτική σκηνή, χωρίς όμως να κατέχουν θέσεις, υψηλής ηγεσίας, γεγονός 

που σημαίνει ότι οι γυναίκες δε μπορούν να έχουν ισχυρή φωνή και δε μπορούν να 

πάρουν  τις  πρωτοβουλίες  και  τις  ευθύνες  που  μπορούν  οι  άντρες  πολιτικοί.  Πολύ 

μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός, ότι οι άντρες έχουν τη δυνατότητα να 

εισέλθουν 2,5 φορές παραπάνω από όσο οι γυναίκες, σε κάποιον οργανισμό, δημόσιου 

συμφέροντος  ενώ  οι  γυναίκες  μπορούν  να  αντιμετωπίσουν  έως  και  11  φορές 

περισσότερα  προβλήματα,  τα  οποία  σχετίζονται  με  την  ελλιπή  ενημέρωση  και  την 

αρνητική αντιμετώπιση λόγω φύλου (Irish Aid, 2014).

Προς την ίδια κατεύθυνση,  είναι και τα ευρήματα τα οποία αφορούν στη Σομαλία. 

Ειδικότερα, μόλις το 10% των θέσεων του κοινοβουλίου της χώρας, καταλαμβάνονται 

από γυναίκες. Χαρακτηριστικά από τους 245 βουλευτές της χώρας, μόνο οι 25 είναι 
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γυναίκες (United Nations, 2004). Επίσης, πέρα από την πολιτική ζωή του τόπου, οι 

αναφορές που έχουν πραγματοποιηθεί καθιστούν σαφές, ότι η συμμετοχή των γυναικών 

στη  Δημόσια  Διοίκηση  στην  Πούντλαντ  (αυτόνομη  πολιτεία  της  Σομαλίας),  είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένη καθώς φτάνει μόλις στο 23% ενώ στην υπόλοιπη Σομαλία το 

ποσοστό αυτό  προσεγγίζει  το 30%. Τα στοιχεία  αυτά  καταδεικνύουν  ότι  υπάρχουν 

διακρίσεις  εις  βάρος  των γυναικών  καθώς  η πλειοψηφία  των θέσεων στη Δημόσια 

Διοίκηση,  καταλαμβάνεται  από  άντρες.  Στο  σημείο  αυτό  κρίνεται  αναγκαίο  να 

σημειωθεί, ότι η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές του τόπου σε συνεργασία με τους 

Διεθνείς  Οργανισμούς,  προσπαθούν  να  ενισχύσουν  τη συμμετοχή  των γυναικών  σε 

θέσεις δημόσιων οργανισμών (Unites Nations Development Programme, 2012). 

Επίσης, η κατάσταση των γυναικών στο Τόγκο έχει βελτιωθεί σημαντικά κατά την 

τελευταία  δεκαετία,  χωρίς  όμως  αυτό  να  σημαίνει  ότι  έχουν  αποκτήσει  τα  ίδια 

δικαιώματα  με  τους  άντρες,  σε  διάφορες  εκφάνσεις  της  καθημερινότητας.  Οι 

γυναίκες  εξακολουθούν  να  είναι  αποκλεισμένες  σε  μεγάλο  βαθμό  από  τη  λήψη 

αποφάσεων και αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αν αναλογιστεί κανείς πως έχει μόνο 

εννέα  γυναίκες  βουλευτές.  Μολονότι  το  Τογκολέζικο  αστικό  δίκαιο  παρέχει  ίσα 

δικαιώματα σε άνδρες και γυναίκες, πολλοί Τογκολέζοι ακολουθούν το εθιμοτυπικό 

δίκαιο, το οποίο κάνει διακρίσεις κατά των γυναικών, και απαγορεύει σε αυτές να 

κατέχουν  περιουσία  και  να  αναλαμβάνουν  πρωτοβουλίες.  Οι  γάμοι  με  βάση  το 

εθιμοτυπικό δίκαιο απαιτούν από τον σύζυγο να είναι ο νόμιμος διαχειριστής. Πολλές 

γυναίκες στο Τόγκο δεν γνωρίζουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, με αποτέλεσμα να 

θυματοποιούνται εύκολα (Crossroads International, χ.χ).

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα, που περιορίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στη 

Δημόσια Διοίκηση σχετίζεται με την αδυναμία πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες και 

στο  εκπαιδευτικό  σύστημα,  με  αποτέλεσμα  να  μην  μπορούν  να  αναπτύξουν  τα 

κατάλληλα εφόδια και τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορέσουν να 

διεκδικήσουν μία θέση στη δημόσια διοίκηση.  Αν οι γυναίκες,  των υπό-σαχάριων 

χωρών και των υπόλοιπων που τοποθετούν τη γυναίκα πολύ χαμηλότερα από τον 

άντρα, καταφέρουν να αποκτήσουν πρόσβαση στη τεχνολογία και στην εκπαίδευση, 

θα  μπορέσουν  να  διεκδικήσουν  δημόσια  αξιώματα  (Halpin et al.,  2014).  Στον 

παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή 

των γυναικών στη Δημόσια Διοίκηση και κάποιες χώρες, της υπό-σαχάριας Αφρικής.
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Πίνακας 2: Συμμετοχή των γυναικών στη Δημόσια Διοίκηση

Πηγή: United Nations Development Programme, (2014).

Στις περισσότερες από τις παραπάνω υπό-σαχάριες χώρες το ποσοστό των γυναικών 

στη Δημόσια Διοίκηση, είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, γεγονός που καταδεικνύει, πως η 

πλειοψηφία των θέσεων κατέχεται από τον αντρικό πληθυσμό. Με εξαίρεση τη Νότια 

Αφρική, η οποία δε θεωρείται  ότι  βρίσκεται  στην ίδια αναπτυξιακή και οικονομική 

φάση, μόνο στη Μποτσουάνα, οι γυναίκες υπερέχουν αριθμητικά έστω και οριακά στη 

Δημόσια Διοίκηση. Στις υπόλοιπες χώρες, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών είναι 

πολύ μικρότερο και υπολογίζεται περίπου στο 25%, στοιχείο που σημαίνει ότι υπάρχει 

μόλις  μία  γυναίκα  στους  τέσσερις  δημοσίους  υπαλλήλους  (United Nations 

Development Programme, 2014).

Επιπρόσθετα, από τον παραπάνω πίνακα, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι το ποσοστό 

συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας και σε διοικητικές θέσεις, στη Δημόσια 

Διοίκηση  είναι  ακόμη  μικρότερο.  Μόνο  στη  Μποτσουάνα,  φαίνεται  ότι  υπάρχει 

ισομερής κατανομή των θέσεων ευθύνης, καθώς το 45% των θέσεων αυτών κατέχεται 

από γυναίκες.  Σε αντίθεση με τη Μποτσουάνα, στο Μπουρουντί  μόνο το 12% των 

θέσεων  ευθύνης  κατέχονται  από  γυναίκες  και  στο  Μάλι,  το  αντίστοιχο  ποσοστό 

ανέρχεται στο 15% μόλις. Είναι εμφανές, ότι δεν υπάρχει ισότιμη κατανομή των θέσεων 
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εργασίας στους δημόσιους φορείς και ειδικότερα σε θέσεις υψηλών ευθυνών (United 

Nations Development Programme, 2014). 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΠΟΥ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΟΥΣ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

3.1 Ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό την ενίσχυση της θέσης 

της γυναίκας στο εργασιακό περιβάλλον των υπό-σαχάριων περιοχών.

Οι  Διεθνείς  οργανισμοί  έχουν  αναγνωρίσει  την  αναγκαιότητα  που  υπάρχει  για 

ενίσχυσης της θέσης της γυναίκας και για αυτό το λόγο, έχουν αναληφθεί σημαντικές 

πρωτοβουλίες και ενέργειες. Μία από τις σημαντικότερες ενέργειες είναι η «Beijing 

Platform for Action», η οποία επέβαλε στις χώρες να παρουσιάζουν κάθε 5 χρόνια 

επίσημα στοιχεία που αφορούν στην πρόοδο που έχει λάβει χώρα, αναφορικά με τη 

θέση της γυναίκας. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημοσιονομικές 

αποφάσεις σχετικά με τις πολιτικές και τα προγράμματα που υιοθετούνται, καθώς και 

με την επαρκή χρηματοδότηση των ειδικών προγραμμάτων για την εξασφάλιση της 

ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία της 

υπό μελέτης ενέργειας. Ακόμη, ένα σημείο της συγκεκριμένης ενέργειας, το οποίο 

πρέπει να συζητηθεί είναι ότι οι Κυβερνήσεις των χωρών οφείλουν να διενεργούν 

ελέγχους ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι γυναίκες επωφελούνται από τις δαπάνες του 

δημοσίου τομέα καθώς και να εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε αυτές (Stotsky 

et al., 2016). Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί, πως ένας πολύ σημαντικός στόχος 

της  ενέργειας  αυτής,  είναι  τουλάχιστον  το  30%  του  ανθρώπινου  δυναμικού  της 

Δημόσιας  Διοίκησης,  να  αποτελείται  από  γυναίκες  (United Nations Development 

Programme, 2014).

Η  εισαγωγή  των  αναπτυξιακών  στόχων  χιλιετίας  των  Ηνωμένων  Εθνών  (United 

Nations Millennium Development Goals)  το  2015,  αποτέλεσε  ακόμη  μία  πολύ 

σημαντική ενέργεια,  η οποία αποσκοπεί  στην ενίσχυση του γυναικείου φύλου και 

κατά συνέπεια, στη μείωση των διακρίσεων εις βάρος τους. Το πρώτο στοιχείο που 

αφορά  στην  υπό  εξέταση  ενέργεια,  είναι  η  προσπάθεια  αύξησης  των  ποσοστών 

συμμετοχής  των γυναικών στην  εκπαίδευση,  ώστε να αυξηθούν τα εφόδια  και  οι 
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δεξιότητές τους και να μπορούν να κατέχουν ηγετικές θέσεις σε διάφορους τομείς της 

οικονομίας. Ένα ακόμη στοιχείο της ενέργειας αυτής, που αποτελεί και έναν από τους 

κυριότερους στόχους είναι η υιοθέτηση και η ενδυνάμωση πολιτικών που έχουν ως 

στόχο  την  προώθηση  της  ισότητας  των  δύο  φύλων  όπως  και  την  ενίσχυση  του 

γυναικείου φύλου, σε όλα τα επίπεδα (Stotsky et al., 2016).

Η  Αναπτυξιακή  Τράπεζα  της  Αφρικής  καθώς  και  η  Παγκόσμια  Τράπεζα  έχουν 

προχωρήσει  στην  ανάληψη  πρωτοβουλιών,  που  αποσκοπούν  στην  εξάλειψη  της 

φτώχειας και ειδικότερα, της γυναικείας φτώχειας, η οποία είναι πολύ έντονη στις 

αγροτικές περιοχές των υπό-σαχάριων χωρών. Χαρακτηριστικά,  μία από αυτές τις 

ενέργειες ήταν η παροχή τίτλων ιδιοκτησίας γης, τόσο σε γυναίκες όσο και άντρες, 

που  ζουν  κάτω  από  το  όριο  της  φτώχειας,  ώστε  να  μπορέσουν  να  αναπτύξουν 

αγροτική  δραστηριότητα  και  να  καταφέρουν  να  ξεπεράσουν  τα  προβλήματα  που 

σχετίζονται με την φτώχεια. Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι μαζί με τις 

ενέργειες  παροχής  τίτλων  στις  γυναίκες  έχουν  γίνει  κάποιες  ενέργειες  ώστε  να 

αλλάξει το νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο, οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα 

κατοχής γης αλλά και ενέργειες ενημέρωσης των γυναικών σχετικά με τις αλλαγές 

που έχουν σημειωθεί  με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων τους (McFerson, 

2013).

3.2 Πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων των δύο φύλων 

στις χώρες της υπό-σαχάριας Αφρικής

Σύμφωνα με τους Schoeman και van Rooyen (2006), οι κυβερνήσεις των χωρών της 

υπό-σαχάριας  Αφρικής  καλούνται  να  αντιμετωπίσουν  πληθώρα  προκλήσεων  που 

σχετίζονται  με  την  οικονομική  και  κοινωνική  ανάπτυξη  του  τόπου.  Μία  από  τις 

βασικότερες προκλήσεις, τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι η μείωση των 

ανισοτήτων  και  η  ενίσχυση  της  ανάπτυξης  του  ιδιωτικού  και  δημόσιου  τομέα. 

Επιπρόσθετα, οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών, καλούνται να βελτιώσουν τον τρόπο 

λειτουργίας  της  δημόσιας  διοίκησης,  προχωρώντας  στη  στελέχωσή  τους,  με  το 

καταλληλότερο ανθρώπινο δυναμικό, παραμερίζοντας τις ανισότητες που σχετίζονται 

με το φύλο. Επίσης, είναι απαραίτητη, η ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να μειωθεί η 

φτώχεια και ειδικότερα για τις γυναίκες που είναι πολύ έντονη, ειδικά σε αγροτικές 

περιοχές, που δεν υπάρχουν οι ίδιες ευκαιρίες (McFerson, 2013).
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Ο  οργανισμός  UN WOMEN,  έχει  συσταθεί  με  σκοπό  την  προάσπιση  των 

δικαιωμάτων των γυναικών στις χώρες της Αφρικής, όπως επίσης και στη μείωση των 

ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις του οργανισμού 

εστιάζουν στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην παρότρυνση συμμετοχής στην 

ηγεσία του τόπου, μέσα από τη συμμετοχή στα κοινά, μέσα από την επένδυση στη 

γυναικεία επιχειρηματικότητα αλλά και την ενημέρωση των γυναικών αναφορικά με 

τις  δυνατότητες  και  τις  ευκαιρίες  που  έχουν.  Επίσης,  προσπαθούν  μέσα  από  τις 

πρωτοβουλίες  τους,  να  πιέσουν  τις  κυβερνήσεις  των  χωρών  αλλά  των  δημόσιων 

οργανισμών  να  παρέχουν  πληροφόρηση  και  στα  δύο  φύλα  και  να  δημιουργούν 

προγράμματα  επαγγελματικής  ανάπτυξης  τόσο  για  τις  γυναίκες  όσο  και  για  τους 

άντρες.  Καταληκτικά,  πρέπει  να  αναφερθεί,  ότι  ο  υπό  μελέτη  οργανισμός, 

αναλαμβάνει  και  πρωτοβουλίες  που αφορούν στη μείωση της  βίας,  απέναντι  στις 

γυναίκες  αλλά  και  σε  ενέργειες  που  προωθούν  τη  συμμετοχή  των  γυναικών  σε 

διαδικασίες  λήψης  αποφάσεων,  που  αφορούν  τόσο  στον  ιδιωτικό  όσο  και  στο 

δημόσιο τομέα (UN Women, 2016).

Διάφορες πολιτικές, μπορούν να υιοθετηθούν από τους αρμόδιους φορείς με σκοπό 

τη  μείωση  των  ανισοτήτων  των  δύο  φύλων,  στις  υπό-σαχάριες  χώρες.  Οι 

αναδιανεμητικές πολιτικές, που σχετίζονται με τη φορολογία, μπορεί να αποφανθούν 

ιδιαίτερα χρήσιμες για τη μείωση των ανισοτήτων στις υπό-σαχάριες χώρες. Επίσης, 

οι κυβερνήσεις των συγκεκριμένων χωρών, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικές, στη 

θέσπιση πολιτικών που αφορούν την εκπαίδευση και την υγεία. Αυτό σημαίνει, ότι οι 

πολιτικές που υιοθετούνται θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να συμμετέχουν 

στην εκπαίδευση, ώστε να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους και να 

γίνονται πιο ανταγωνιστικές σχετικά με την εύρεση εργασίας. Επίσης, οι πολιτικές 

που αφορούν στην υγεία, να πρέπει να φροντίζουν την παροχή ευκαιριών πρόσβασης 

στις υπηρεσίες υγείας από τις γυναίκες και όχι να έχουν σαφή προσανατολισμό στην 

παροχή υπηρεσιών υγείας, στο αντρικό φύλο (IMF, 2015). 

Επιπρόσθετα,  πρέπει  να  πραγματοποιηθεί  η  άρση των  νομικών περιορισμών,  που 

στηρίζονται στο φύλο, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη ώθηση της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας. Η προαναφερθείσα άρση σε συνδυασμό με την κατάργηση των 

περιορισμών σχετικά με την ιδιοκτησία και την κληρονομιά περιουσιακών στοιχείων, 

μπορεί  να  αποτελέσει  τη  βάση  για  την  ανάπτυξη  της  επιχειρηματικότητας  των 

γυναικών.  Στο σημείο  αυτό κρίνεται  σκόπιμο να αναφερθεί,  ότι  πρέπει  να γίνουν 

προσπάθειες,  ώστε  να  είναι  εφικτή  η  πρόσβαση των γυναικών σε  υπηρεσίες  που 
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παρέχουν  τα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα.  Με  αυτό  τον  τρόπο,  οι  γυναίκες  θα 

μπορέσουν  να  αναλάβουν  επιχειρηματικές  πρωτοβουλίες  και  να  έχουν  μία 

ολοκληρωμένη υποστήριξη στο εγχείρημά τους (IMF, 2015).

Είναι  γεγονός,  πως η Ευρώπη έχει  μακροχρόνια δέσμευση για την ανάπτυξη των 

χωρών της  Αφρικής,  γεγονός που εν μέρει  προκύπτει  από τη σχέση που υπάρχει 

μεταξύ κάποιων μελών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιων αφρικανικών 

χωρών,  η  οποία  είναι  άρρηκτα  συνδεδεμένη  με  τους  αποικιακούς  δεσμούς  που 

υπήρχαν μεταξύ των χωρών αυτών. Οι χώρες της υπό-σαχάριας Αφρικής, βρίσκονταν 

πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των χωρών της Ευρώπης και για αυτό το 

λόγο διάφορες στρατηγικές έχουν αναπτυχθεί  (Grauls &  Stahl,  2011). Ειδικότερα, 

μέσα από τη Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019, γίνεται 

σαφές, ότι η Ε.Ε., έχει ως στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των γυναικών και 

πέρα από τα σύνορα των χωρών, που αποτελούν μέλη της. 

Για  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  η  έμφυλη  ανισότητα  στις  χώρες  της  υπό-σαχάριας 

Αφρικής, εντοπίζεται κυρίως σε μεγέθη που αφορούν στη μητρική θνησιμότητα, στην 

αδυναμία πρόσβασης στην εκπαίδευση, στη βία που δέχονται οι γυναίκες από τους 

άντρες και στη φτώχεια. Οι βασικές γραμμές που η Ε.Ε. ακολουθεί με σκοπό την 

αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης είναι η προώθηση της ίσης πρόσβασης των δύο 

φύλων στην εκπαίδευση, ώστε τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες να αποκτούν τα 

κατάλληλα εφόδια και τις δεξιότητες, που θα τους καταστήσουν πιο ανταγωνιστικούς 

στην  αγορά εργασίας,  η  προώθηση των οργανώσεων,  οι  οποίες  έχουν  ως  βασικό 

στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, η προώθηση της 

ίσης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, ώστε να περιοριστεί στο μέγιστο η μητρική 

θνησιμότητα, η εξασφάλιση της ισότητας των δύο φύλων αναφορικά με την εύρεση 

εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα όπως και η εξασφάλιση της 

ίσης αντιμετώπισης τους, μέσα στο εργασιακό περιβάλλον (Debusscher, 2013).

Στο  σημείο  αυτό  κρίνεται  σκόπιμο  να  αναφερθεί  ότι  οι  ενέργειες  που 

αναλαμβάνονται από την Ε.Ε σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την πρόσβαση στην 

υγεία και στην εκπαίδευση, παραγκωνίζοντας άλλες βασικές συνιστώσες, οι οποίες 

μπορούν να επιφέρουν την ισότητα των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα (Debusscher, 

2013).  Αυτό  το  στοιχείο,  θεωρείται  και  ως  η  βασικότερη  αδυναμία  των 

πρωτοβουλιών που λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα και τους φορείς της Ε.Ε. 
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3.3 Πρωτοβουλίες  για  την  ενίσχυση  της  συμμετοχής  των  γυναικών  στη 

δημόσια διοίκηση των υπό-σαχάριων χωρών 

Είναι γενικώς αποδεκτό, ότι γίνονται σημαντικές προσπάθειες με σκοπό τη βελτίωση 

των  δεξιοτήτων  των  εργαζόμενων  του  δημόσιου  τομέα  των  υπό  εξέταση  χωρών. 

Συγκεκριμένα, ο Canadian Bureau for International Education (CBIE) σε συνεργασία 

με το  The Institute of Public Administration of Canada (IPAC), έχουν προχωρήσει 

στην  παροχή υποτροφιών σε  γυναίκες  και  άντρες,  των υπό-σαχάριων χωρών.  Με 

αυτό  τον  τρόπο,  γίνεται  προσπάθεια  να  δοθούν  κίνητρα  στις  γυναίκες,  να 

συμμετάσχουν  σε  προγράμματα,  τα  οποία  θα  εξασφαλίσουν  την  αύξηση  των 

δεξιοτήτων  και  των  γνώσεων  των  γυναικών,  ώστε  να  πληρούν  τις  κατάλληλες 

προδιαγραφές  και  να  μπορούν  να  ανταγωνιστούν  τους  άντρες,  οι  οποίοι  μέχρι 

πρότινος είχαν ευκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Προς την ίδια κατεύθυνση και οι αρμόδιοι φορείς της Ε.Ε. πραγματοποιούν ενέργειες, 

οι οποίες έχουν θεμελιώδη σκοπό την κατάργηση των εμποδίων, που αντιμετωπίζουν 

οι  γυναίκες,  αναφορικά  με  την  πρόσβαση  στην  εκπαίδευση.  Χαρακτηριστικά, 

υποστηρίζονται  οργανώσεις  και  οργανισμοί  εκπαίδευσης  ώστε  να  παρέχονται 

υποτροφίες σε γυναίκες, έχοντας ως κύριο λόγο την αύξηση της συμμετοχής τους 

στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση.  Επίσης,  ενθαρρύνεται  μέσω  της  ενημέρωσης,  η 

συμμετοχή  τους  σε  χαμηλότερες  βαθμίδες  εκπαίδευσης,  ώστε  να  απαλειφθούν  τα 

ποσοστά  αναλφαβητισμού  και  να  μπορούν  να  απασχοληθούν  σε  διάφορες  θέσεις 

τόσο  του  δημόσιου  τομέα  όσο  και  του  ιδιωτικού,  στις  οποίες  δεν  απαιτούνται 

περισσότερα εφόδια (Debusscher, 2013).

Κρίνεται  σημαντικό  να  αναφερθεί,  ότι  και  σε  κυβερνητικό  επίπεδο,  γίνεται 

προσπάθεια  να  εξαλειφθούν  οι  ανισότητες.  Ειδικότερα,  θεσπίζονται  νόμοι  και 

κανονισμοί, οι οποίοι επιβάλλουν την ύπαρξη ενός ελάχιστου ποσοστού, που πρέπει 

να καλύπτεται σε οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης από τις γυναίκες. Πρόκειται 

ουσιαστικά, για συμμόρφωση των πολιτικών με τις οδηγίες, που έχουν εκδώσει οι 

Διεθνείς  Οργανισμοί  σχετικά  με  την  ισότητα  των  γυναικών  (Unites Nations 

Development Programme, 2012). Παρομοίως και ο οργανισμός UN WOMEN, με την 

ανάληψη πρωτοβουλιών πιέζει τις κυβερνήσεις και τους κρατικούς οργανισμούς να 

αυξήσουν τις θέσεις των γυναικών στη δημόσια διοίκηση (UN WOMEN, 2016). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, έγινε αντιληπτό 

πως ακόμη και στις αρχές του 21ου αιώνα, συνεχίζουν να υπάρχουν στερεότυπα και 

προκαταλήψεις εις βάρος των γυναικών, με αποτέλεσμα να θίγονται τα ανθρώπινα 

δικαιώματά τους. Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που τοποθετούν τη γυναίκα, 

σε χαμηλότερη θέση από τον άντρα,  φαίνεται  ότι  ισχύουν ακόμη και  σήμερα,  με 

αποτέλεσμα  να  περιθωριοποιούνται  και  να  μην  είναι  εφικτή  η  άσκηση  των 

δικαιωμάτων  τους.  Είναι  γεγονός,  πως  υπάρχουν  γυναίκες,  οι  οποίες  δεν  έχουν 

πρόσβαση στην υγεία και στην εκπαίδευση όπως επίσης και γυναίκες οι οποίες δεν 

αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους άντρες, στο εργασιακό τους περιβάλλον. Όλα αυτά, 

είναι ακόμη πιο έντονα, στις χώρες της υπό-σαχάριας Αφρικής, οι οποίες προσπαθούν 

να εκσυγχρονιστούν και να αναπτυχθούν οικονομικά και κοινωνικά. 

Οι  χώρες  της  υπό-σαχάριας  Αφρικής,  συγκαταλέγονται  ανάμεσα  στις  πιο  φτωχές 

χώρες του κόσμου καθώς η πλειοψηφία των πολιτών τους, αναγκάζεται να εργαστεί 

από πολύ μικρή ηλικία,  κερδίζοντας  ελάχιστα χρήματα  για  να  συντηρήσουν τους 

εαυτούς τους και τις οικογένειες τους. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην υγεία, 

για  μεγάλο  αριθμό  πολιτών  είναι  σχεδόν  αδύνατη,  με  αποτέλεσμα  τα  επίπεδα 

αναλφαβητισμού και θνησιμότητας να βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η μητρική 

θνησιμότητα,  αποτελεί  έναν δείκτη, ο οποίος απεικονίζει  την πραγματικότητα που 

επικρατεί στις χώρες αυτές, καθιστώντας σαφές, ότι η έλλειψη ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και φροντίδας, κοστίζει ακόμη και σήμερα, ανθρώπινες ζωές.

Οι συνθήκες που επικρατούν στις χώρες της υπό-σαχάριας Αφρικής, για το γυναικείο 

φύλο, είναι ακόμη πιο δύσκολες καθώς οι διακρίσεις εις βάρος τους, συνεχίζουν να 

υφίστανται.  Πιο  συγκεκριμένα,  οι  γυναίκες  βιώνουν  την  ανισότητα  τόσο  στην 

πρόσβαση  στην  υγεία  όσο  και  στην  εκπαίδευση,  με  συνέπεια  τα  ποσοστά 

αναλφαβητισμού  να  είναι  υψηλότερα  για  αυτές,  όπως  επίσης  και  τα  ποσοστά 

θανάτου. Επιπρόσθετα, από την αξιοποίηση των δεδομένων έγινε αντιληπτό, ότι οι 

γυναίκες αντιμετωπίζουν σοβαρές διακρίσεις και σε εργασιακό και επιχειρηματικό 

επίπεδο. Χαρακτηριστικά,  σε πολλές από τις χώρες της υπό-σαχάριας Αφρικής, οι 

γυναίκες δεν έχουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας,  γεγονός που καθιστά σαφές,  ότι  δεν 

μπορούν  να  αναπτύξουν  επιχειρηματική  δραστηριότητα,  αλλά  μόνο  να 

απασχολούνται ως εργαζόμενες σε άλλες επιχειρήσεις.
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Ενώ,  η  συμβολή  της  γυναικείας  επιχειρηματικότητας  στην  οικονομία  και  στην 

κοινωνία  των  χωρών,  στις  χώρες  της  υπό-σαχάριας  Αφρικής  δεν  είναι  ιδιαίτερα 

αναπτυγμένη,  με  συνέπεια,  οι  γυναίκες  να  μην  μπορούν  να  ανεξαρτητοποιηθούν 

οικονομικά. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετίζονται με τα στερεότυπα και 

τις προκαταλήψεις που επικρατούν, την περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς, στην έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και στην αδυναμία 

πρόσβασης σε πηγές ενημέρωσης, οι οποίες θα τις βοηθούσαν να δημιουργήσουν μία 

επιχείρηση. 

Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή των γυναικών στη Δημόσια 

Διοίκηση των χωρών αυτών. Στην πλειοψηφία των χωρών που εξετάζονται, οι θέσεις 

του  δημόσιου  τομέα,  καταλαμβάνονται  από  άντρες  καθώς  κρίνεται  ότι  πληρούν 

επαρκέστερα  τις  προδιαγραφές.  Ακόμη  και  στις  περιπτώσεις,  όπου  οι  γυναίκες 

κατέχουν κάποια θέση σε δημόσιους οργανισμούς, δεν πρόκειται για θέσεις ευθύνης 

και λήψης αποφάσεων καθώς υπάρχει η προκατάληψη, ότι οι γυναίκες δεν έχουν τις 

απαραίτητες ικανότητες, ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις αυτών των θέσεων. Το 

βασικότερο  εμπόδιο  για  την  πρόσβαση  των  γυναικών  στη  Δημόσια  Διοίκηση, 

αποτελεί η ανεπαρκής εκπαίδευση που λαμβάνουν, με συνέπεια να μην μπορούν να 

ανταγωνιστούν τους άντρες.

Προς την ίδια κατεύθυνση, είναι και τα ευρήματα που προέκυψαν για τη θέση των 

γυναικών  στην  πολιτική  ζωή  των  υπό-σαχάριων  χωρών.  Ενώ  οι  γυναίκες  στις 

αναπτυγμένες  οικονομικά  και  κοινωνικά  χώρες,  έχουν  έντονη  παρουσία  στα 

κοινοβούλια και στα πολιτικά κόμματα, στις υπό εξέταση χώρες, η παρουσία τους 

είναι  πολύ  περιορισμένη.  Επίσης,  από  την  ανασκόπηση  που  πραγματοποιήθηκε, 

προέκυψε ότι ακόμη και αν υπάρχουν γυναίκες στην πολιτική ζωή των χωρών αυτών, 

οι θέσεις τους, δεν επιβάλλουν την ανάληψη πρωτοβουλιών, λόγω ότι απαξιώνονται 

οι δυνατότητές τους και οι γνώσεις τους.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, διαμορφώνουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί 

στις υπό-σαχάριες χώρες. Ειδικότερα, καθιστούν σαφές, ότι η γυναίκα βρίσκεται σε 

υποδεέστερη  θέση  από  τον  άντρα,  σε  όλες  τις  εκφάνσεις  της  κοινωνικής  και 

πολιτικής  ζωής.  Με σκοπό την  ανατροπή αυτής  της  κατάστασης,  πολλοί  διεθνείς 

οργανισμοί, έχουν προσπαθήσει και συνεχίζουν να προσπαθούν, ώστε να σημειωθούν 

αλλαγές και να βελτιωθεί η αντιμετώπιση της γυναίκας. Η ενίσχυση της πρόσβασης 
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στις  υπηρεσίες  υγείας  και  εκπαίδευσης,  αποτελούν  το  βασικό  άξονα,  στον  οποίο 

κινούνται οι πολιτικές που υιοθετούν οι οργανισμοί αυτοί.

Πέρα από τους διεθνείς οργανισμούς και η Ε.Ε. μέσα από τους αρμόδιους φορείς και 

τα  αρμόδια  όργανα,  έχει  προσπαθήσει  να  ρυθμίσει  διάφορα  ζητήματα,  τα  οποία 

σχετίζονται  με  την  εξάλειψη των ανισοτήτων,  που αφορούν στο  φύλο.  Η βασική 

κριτική, που έχει δεχτεί η Ε.Ε. σχετικά με τις πολιτικές που έχει υιοθετήσει και τις 

πρωτοβουλίες που έχει πάρει είναι περιορισμένες και σχετίζονται κατά κύριο λόγο με 

την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης. Για αυτό το λόγο και κρίνεται 

αναγκαία, η ανάληψη πρωτοβουλιών που σχετίζονται και με άλλες διαστάσεις του 

φαινομένου  των  ανισοτήτων,  όπως  είναι  η  ανισότητα  των  φύλων  στο  εργασιακό 

περιβάλλον, στη Δημόσια Διοίκηση καθώς και οι αμοιβές που λαμβάνουν τόσο οι 

γυναίκες όσο και οι άντρες, για την καταβολή της ίδιας προσπάθειας. 

Η  παρούσα  εργασία,  παρουσιάζει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  καθώς  δεν  έχουν 

πραγματοποιηθεί αντίστοιχες βιβλιογραφικές μελέτες, σε ελληνικό επίπεδο, σχετικά 

με τη θέση των γυναικών στις υπό-σαχάριες χώρες της Αφρικής και ειδικότερα για το 

ρόλο τους στη Δημόσια Διοίκηση των χωρών αυτών. Σε μελλοντικό χρόνο, θα ήταν 

πολύ  χρήσιμο  να  πραγματοποιηθούν  αντίστοιχες  έρευνες,  που  θα  εξετάζουν  με 

συγκριτικό τρόπο τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και στη Δημόσια Διοίκηση, 

διαφόρων αναπτυσσόμενων χωρών καθώς και τη διαχρονική εξέλιξη των γυναικών 

μέσα σε αυτές τις κοινωνίες. 
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