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Η γυναίκα µπροστά στις  
προκλήσεις του 21ου αιώνα
Γράφει η Νίκη Καλτσόγια, Οµότιµη Καθηγήτρια

B
ρισκόµαστε ήδη στα µέσα της 
δεύτερης  δεκαετίας του 21ου 
αιώνα, που η έναρξή του 
χαιρετίστηκε µε πανηγύρεις 

σε ολόκληρο τον κόσµο. Υποσχέ-
σεις για προοπτικές που θα άνοιγαν 
ένα δικαιότερο κόσµο, αφοσιωµένο 
στην ειρήνη και την ευηµερία των 
λαών. Κι’ όµως η διάψευση αυτών 
των προσδοκιών ήλθε γρηγορότε-
ρα απ’ ό,τι φαντάζονταν κανείς. Ήδη 
βιώνουµε στο ∆υτικό αναπτυγµένο 
κόσµο από το 2008 µια οικονοµική 
κρίση, που παίρνει το χαρακτήρα αν-
θρωπιστικής κρίσης, ιδιαίτερα για τις 
χώρες της Νότιας Ευρώπης.  Και οι 
συνέπειες αυτής της κρίσης πλήττουν 
τη ζωή και των δύο φύλων, ανδρών 
και γυναικών και ίσως γεννά ερωτη-
µατικά γιατί σήµερα πρέπει να δούµε 
ειδικά τη θέση της γυναίκας στη νέα 
αυτή πραγµατικότητα.  
 Ήδη οι φραγµοί που έβαζαν 
τις γυναίκες στο περιθώριο της κοι-
νωνικής, πολιτικής, οικονοµικής και 
πολιτιστικής ζωής και διαµόρφωναν 
αυτό που καταγράφηκε στην ιστορία 
του φεµινιστικού κινήµατος «δηµόσι-
ος άνδρας – ιδιωτική γυναίκα» τυπι-
κά δεν ισχύει πλέον. Εξάλλου, για τη 
∆ύση πάντοτε, ακόµα και η ίδια η πα-
τριαρχία,  που αποτέλεσε το µεγάλο 
ιδεολογικό όπλο του φεµινισµού, αν 
και παραµένει αναλλοίωτο ως σλό-
γκαν, έχει απωλέσει το µεγαλύτερο 
µέρος των ερεισµάτων του. Οι αγώ-
νες των γυναικών για την απάλειψη 
των τυπικών φραγµών της ισότιµης 
µε τους άνδρες θέσης τους στην κοι-
νωνική και πολιτική ζωή, που ίσχυαν 
σχεδόν µέχρι τα µέσα του περασµέ-
νου αιώνα,   σφραγίστηκαν µεταπο-
λεµικά µε τις  θεσµικές εγγυήσεις στο 
εθνικό αλλά και διεθνές δίκαιο. Αυτή 
όµως η   τυπική αποκατάσταση της 
ισότητας των δικαιωµάτων και ελευ-
θεριών των γυναικών δε συνοδεύτη-
κε και  από ουσιαστική ισότιµη µε τον 
άνδρα ένταξή τους την κοινωνική, 
πολιτική, οικονοµική και πολιτιστική 
ζωή. Αυτό αποδεικνύεται από τους 
ίδιους τους επίσηµους χάρτες της 
δύναµης µεταξύ των φύλων («power 
indexes), που δηµοσιεύει από δεκαε-
τιών ο ΟΗΕ, καταχωρώντας τους στο 
διαδίκτυο.   Οι κατατάξεις των χω-
ρών γίνεται ιεραρχικά, µε κριτήριο το 
βαθµό ισότητας κάθε χώρας στη διε-
θνή κλίµακα. Από τους χάρτες αυτούς 
αποδεικνύονται, ακόµα και µέχρι σή-
µερα, οι µεγάλες ανισότητες µεταξύ 
των δύο φύλων, σε όλους τους τοµείς 
της κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτι-
κής και πολιτιστικής δράσης. 

 Αναµφισβήτητα στην ευρεία 
έννοια  της κοινωνικής ισότητας,  
όπως δείχνουν τα ίδια τα συγκριτικά 
στοιχεία, αλλά και τα στατιστικά στοι-
χεία των ίδιων των χωρών, η ισότητα 
γενικά µεταξύ των ανθρώπων παρα-
µένει ένα απραγµατοποίητο ιδανικό. 
Και αυτό βέβαια εκφράζει τη βαθύτε-
ρη πίστη του δυτικού πνεύµατος στην 
ελεύθερη και ανεµπόδιστη ανάπτυξη 
της προσωπικότητάς του. H Οικου-
µενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων του 1948 εξέφρασε όλη 
τη φιλοσοφία του ∆ιαφωτισµού,  ενώ 
έβαλε συγχρόνως τα θεµέλια  για ένα 
νέο ανθρωπισµό, σφραγίζοντας την 
ιστορική περίοδο του δυτικού πνεύ-
µατος από τα τέλη του 17ου αιώνα 
µέχρι  σχεδόν τα τέλη του 20ού, γνω-
στή ως περίοδο της νεωτερικότητας.  
Οι µεγάλες φιλοσοφίες του ∆ιαφω-
τισµού, η αξία του εθνικού κράτους, 
η  ανάπτυξη της οικονοµίας στηριγ-
µένης κυρίως στη βιοµηχανία, απο-
τελούν τους πυλώνες της µεγάλης 
αυτής περιόδου. Όµως, ο «κοινω-
νικός δαρβινισµός»  ήταν η σκληρή 
κοινωνική πραγµατικότητα µεγάλου 
µέρους της περιόδου αυτής και χάριν 
στους αγώνες των εργατικών κυρίως 
τάξεων µετριάστηκε ο ανάλγητος χα-
ρακτήρας του, µε τη σταδιακή οικο-
δόµηση του κοινωνικού κράτους δι-
καίου,  οφειλόµενη στην οργάνωση 
των δυνάµεων της εργατικής τάξης 
στα σοσιαλιστικά κόµµατα, που εκ-
φράζανε τη  σοσιαλιστική ιδεολογία. 
Όµως, ήδη µιλάµε, από τη δεκαετία 
του 1980, για το πέρασµα στη νέα 
µετα-νεωτερική εποχή. Τελείως επι-
γραµµατικά  τα κύρια γνωρίσµατα της 
νέας αυτής εποχής είναι: α. Οι δυνα-
τότητες νέων µορφών οργάνωσης της 
οικονοµίας,  που καθιστούν δυνατές  
οι νέες τεχνολογίες και κυρίως τα 
επιτεύγµατα των ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών. β. Η  αποδυνάµωση  του 
εθνικού κράτους και η  µεταφορά των 
κέντρων λήψης των µεγάλων αποφά-
σεων σε «αόρατα» υπερεθνικά κέντρα 
εξουσίας, οικονοµικά και πολιτικά. γ. 
Στον ιδεολογικό τοµέα η επικράτηση 
της ιδεολογίας του φιλελευθερισµού 
και της καπιταλιστικής οργάνωσης 
της οικονοµίας,  µε συνέπεια την  
αποδυνάµωση των σοσιαλιστικών 
ιδεολογιών που οδήγησαν στην οι-
κοδόµηση  του κοινωνικού κράτους 
δικαίου.  Συνοψίζοντας:  Φιλελευ-
θερισµός,  άκρατος ατοµικισµός και  
κυριαρχία της αγοράς θα µπορού-
σε είναι το  τρίπτυχο της νέας αυτής 
µετα-νεωτερικής εποχής.   Και όλες 
αυτές οι αλλαγές συντελούνται µέσα 
στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, 
που αν και είχε εµφανιστεί και στο 

παρελθόν εξελίχτηκε µε απίστευτη 
ταχύτητα µετά το 1960, µε την εξά-
πλωση της καπιταλιστικής παραγω-
γής, την ανάπτυξη της τεχνολογίας 
και ορισµένων βασικών µεταβολών 
στο διεθνές περιβάλλον, στο κράτος, 
το έθνος και το σύγχρονο ορθολογι-
σµό. Η παγκοσµιοποίηση δεν είναι, 
όπως επιστηµονικά διαπιστώνεται, 
ούτε καλή, ούτε κακή. 

Και το ερώτηµα που τίθεται είναι: 
ποια είναι η θέση της γυναίκας  στη 
νέα αυτή εποχή; Αν και από πλευράς 
προσόντων   εισέρχεται  µε τα ίδια 
εφόδια µε τον άνδρα, οι δείκτες συµ-
µετοχής της στους βασικούς τοµείς 
της  οικονοµικής και πολιτικής ζωής 
δίνουν µια αδιάψευστη εικόνα της 
πολύ κατώτερης κοινωνικά θέσης της 
από τον άνδρα και µάλιστα σε όλους 
τους τοµείς. 
α. Στον τοµέα της πολιτικής συµµε-
τοχής, τα στατιστικά στοιχεία είναι 
αποκαρδιωτικά για τις γυναίκες, και 
αυτό ακόµα και σε χώρες µε υψηλό 
δείκτη συµµετοχής των γυναικών. 
Και φυσικά όχι σε θέσεις-κλειδιά της 
πολιτικής δύναµης. Αυτό όµως που 
πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι 
το πέρασµα των µεγάλων αποφάσε-
ων, οικονοµικών και πολιτικών σε 
µεγάλα διεθνή κέντρα έχει αποδυνα-
µώσει την ίδια την έννοια της λήψης 
των πολιτικών αποφάσεων σε εθνικό 
επίπεδο. Εδώ ας προσθέσει κανείς 
ότι υπάρχει µεγάλο θέµα για το ποιες 
γυναίκες και µε ποιες διαδικασίες 
επιλέγονται. Το life-style  παίζει ένα 
µεγάλο ρόλο. Άλλωστε οι δηµοκρα-
τικές διαδικασίες επιλογής  υποψη-
φίων, µε τη κρίση που διατρέχει το 
κοµµατικό σύστηµα, έχουν σε µεγάλο 
βαθµό υποκατασταθεί από τα ΜΜΕ. 
Και αυτό αποδεικνύεται από σύγχρο-
νες έρευνες. 
β. Ειδικά στον τοµέα της οικονοµί-
ας οι αλλαγές είναι θεαµατικές:  Συ-
νεχής  ανανέωση  στην οργάνωση 
των παραγόντων παραγωγής, που 
επιφέρουν οι επιστηµονικές ανακα-
λύψεις και συντελούν στην κατάτµη-
ση των συντελεστών εργασίας,  στη 
δηµιουργία νέων ειδικοτήτων,  που 
διαµορφώνονται στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, 
µε συνέπεια την προώθηση εργαζο-
µένων µε τεχνολογική µόρφωση σε 
βάρος άλλων, και   µεγάλες διαφο-
ρές στις αµοιβές µεταξύ των εργαζο-
µένων. Ευέλικτες  σχέσεις εργασίας 
και ανασφάλεια. Όλα αυτά συντελούν 
στην  αποδυνάµωση της εργατικής 
δύναµης, που εκπροσωπούνταν από 
τα  µεγάλα εργατικά συνδικάτα και 
στήριζαν αντίστοιχα τα µεγάλα σοσι-

αλιστικά κόµµατα. 
Όλη αυτή η νέα πραγµατικότητα στον 
εργασιακό τοµέα έχει επιδεινωθεί 
απίστευτα λόγω της οικονοµικής κρί-
σης και έχει άµεσες επιδράσεις και 
στις σχέσεις των δύο φύλων τόσο 
στον ατοµικό όσο και στην οικογενει-
ακή τους ζωή. Όµως  θα πρέπει να δι-
ακρίνουµε τους δύο βασικούς τοµείς 
της οικονοµίας γενικά: τον δηµόσιο  
και  τον ιδιωτικό,  δηλ. τον ευρύτερο 
οικονοµικό τοµέα: 
(i) Ιστορικά ο δηµόσιος τοµέας  ήταν 
αυτός  που άνοιξε τις πόρτες του για 
µια αξιοπρεπή εργασιακή απασχόλη-
ση των γυναικών. Ας σηµειωθεί ότι 
ο τοµέας αυτός ήταν ο µόνος που οι 
γυναίκες ήταν περισσότερες από τους 
άνδρες (62%). Εξασφάλιζε αξιοπρε-
πή εργασία και δυνατότητα ανόδου, 
αν και  οι όποιες ευνοϊκές ρυθµίσεις 
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της 
κοινωνίας για τη συντήρηση των πα-
ραδοσιακών οικογενειακών αξιών. 
Συνέπεια της συρρίκνωσης του δη-
µόσιου τοµέα είναι  οι απολύσεις να 
σπρώχνουν τις γυναίκες προς προ-
σωρινές και ευέλικτες µορφές  εργα-
σίας, µείωση των συνταξιοδοτικών 
τους δικαιωµάτων και  επιστροφή 
στο σπίτι. 
(ιι) Ως προς τον ευρύτερο οικονοµι-
κό τοµέα, γενική είναι η διαπίστωση  
ότι η θέση της  γυναίκας είναι σαφώς 
κατώτερη αυτής του άνδρα, αν και η 
ανεργία λόγω κρίσης έπληξε περισσό-
τερο τους άνδρες. Πρόσφατη έρευνα 
του Ευρωπαϊκού Λόµπι Γυναικών σε 
13 χώρες της Ενωµένης Ευρώπης, η 
οποία αφορά την επίδραση της οικο-
νοµικής κρίσης στις γυναίκες,  έδωσε 
τα εξής αποτελέσµατα: (α) ∆ιαπιστώ-
νεται  µείωση των διαφορών µεταξύ 
των αµοιβών των ανδρών και των 
γυναικών, η οποία όµως  δεν δείχνει 
επίτευξη της ισότητας αλλά τη µείω-
ση των αµοιβών και των ανδρών. (β) 
Η κρίση έχει  αρνητικές επιπτώσεις 
στην πρόοδο που έχει σηµειωθεί για 
τις γυναίκες στην αγορά εργασίας. (γ) 
Η γυναικεία απασχόληση έπεσε κάτω 
από το επίπεδο του 2005 σε 12 χώ-
ρες, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται 
και η Ελλάδα. (δ) Η ανεργία των γυ-
ναικών αυξάνει όπως δείχνει  σχετι-
κός πίνακας. 
 Και βέβαια σ’  αυτά ας προ-
στεθεί και η διαπιστούµενη σε τρα-
γικό βαθµό ανεργία των νέων, που 
υποσκάπτει τα ίδια τα εθνικά και κοι-
νωνικά θεµέλια όλων των χωρών µε 
µακροπρόθεσµες αρνητικές συνέπει-
ες για την ίδια την κοινωνική πρόοδο 
και ειρήνη, αλλά και τις σχέσεις των 
δύο φύλων.  Τα στοιχεία που υπάρ-
χουν για το θεωρούµενο ως «έγκληµα 


