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Η ΕΤΡΩΠΗ ΔΙΚΣΤΩΝΕΣΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΕΙ
ΕΙΗΓΗΗ ΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΕΕΔΕΓΕ ΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΤ
Ε ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΕΟΜΜΕΥ
Σνλ Ινύλην ηνπ 2008, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε πξσηνβνπιία ηνπ Δπηηξόπνπ
Spidla, ζπλέζηεζε ην αλώηαην Γεθαπεληακειέο πκβνύιην Γπλαηθώλ Δπξώπεο. Σν
νλόκαζε Γίθηπν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ γπλαηθώλ ζε
ζέζεηο επζύλεο, ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή. Ωο Πξόεδξνο ηνπ Γηθηύνπ
Γπλαηθώλ ηνπ Δπξσεπηκειεηεξίνπ έρσ ηελ ηηκή λα κεηέρσ ζην πκβνύιην απηνύ ηνπ
Γηθηύνπ, καδί κε άιιεο δηαθεθξηκέλεο γπλαίθεο, εθπξνζώπνπο κεγάισλ θνξέσλ θαη
Γηθηύσλ ηεο Δπξώπεο.
Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ Γηθηύνπ είλαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
εκπνδίδνπλ ηελ γπλαίθα από ηελ πιήξε έληαμή ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Σν Γίθηπν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο επηζπκεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ κηα
κεγάιε Δπξσπατθή Πιαηθόξκα γηα αληαιιαγή ηδεώλ, εθπαίδεπζεο, γλώζεσλ θαη
θαιώλ πξαθηηθώλ γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη ελεξγό πξνώζεζε ησλ γπλαηθώλ ζε ζέζεηο
επζύλεο θαη ζηελ πνιηηηθή.
Δπηζπκεί αθόκε λα αλαδείμεη ηηο ζηξαηεγηθέο εθείλεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ
άξζε ηεο ππνεθπξνζώπεζεο ησλ γπλαηθώλ ζε ζέζεηο επζύλεο, λα ζπιιέμεη, λα
αληαιιάμεη θαη λα επηθνηλσλήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζθνπό απηό, λα δεκηνπξγήζεη
ζπλεξγαζίεο θαη λα ελδπλακώζεη ζπλέξγεηεο θαη αληαιιαγή εκπεηξηώλ κεηαμύ
ππαξρόλησλ Δπξσπατθώλ Γηθηύσλ θαη Κέληξσλ Απνθάζεσλ.
Γηαηί όκσο δίλεηαη ηόζν κεγάιε έκθαζε ζηελ Γηθηύσζε; Απιά δηόηη ε
δηθηύσζε ζεσξήζεθε ζαλ ην εξγαιείν γηα ηελ αλέιημε ησλ αλδξώλ. Ο Νηεηβηη Ρηλεθί
ζην έξγν ηνπ, ζπκθσλίεο ζην πξάζηλν, (deals on the green) αλαπηύζζεη κε
αξηζηνπξγεκαηηθό ηξόπν ζηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη κεηαμύ ησλ γθόιθεξο,
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμάζθεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπνξ.
Δπίζεο, ε παλεπξσπατθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην Δπξσεπηκειεηήξην γηα λα
δηθαηνινγήζεη ηελ κηθξή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ
Δπηκειεηεξίσλ, αλέδεημε όηη απηή νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζρεηηθήο δηθηύσζεο θαη
πιεξνθόξεζεο.
Δίλαη γεγνλόο όηη αθόκε δελ ππάξρεη επίζεκε ραξηνγξάθεζε ησλ ππαξρόλησλ
γπλαηθείσλ δηθηύσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ θέξεη, εθηόο ηνπ όηη
απνηεινύληαη θαη δηνηθνύληαη από εζειόληξηεο. ηελ παηξίδα καο όκσο, εκείο νη
γπλαίθεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ, είκαζηε ηδηαίηεξα ππεξήθαλεο λα πιεξνθνξήζνπκε όηη
ιεηηνπξγεί έλα από ηα πην αμηόπηζηα θαη ελεξγά δίθηπα ηεο Δπξώπεο, ην ΔΔΓΔΓΔ.
Έλα Γίθηπν πνπ έρεη ελώζεη ηηο εθιεγκέλεο ζπκβνύινπο ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη δη’
απηώλ, όιεο ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο κέιε ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Διιάδνο.
Έλα επηηπρεκέλν δίθηπν κπνξεί λα βειηηώζεη ηηο επθαηξίεο απαζρόιεζεο, ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ αηόκνπ ζηελ εξγαζία θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ από απηή, ηελ
πνιηηηθή ηνπ άπνςε, ηελ πιεξνθόξεζή ηνπ, ην θνηλσληθό ηνπ πξνθίι, ηελ
επηθνηλσλία ηνπ γεληθά, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηήξημε, ηελ επηινγή ηνπ ζε
αλώηεξεο ζέζεηο θαη ηελ εθινγηθή ηνπ λίθε αθόκε, εάλ αζρνιείηαη κε ηελ πνιηηηθή.
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ύκθσλα κε ηελ επηζεώξεζε «Γηνηθεηηθή Αλάπηπμε ησλ Γπλαηθώλ ηεο
Δπξώπεο», νη γπλαίθεο πνπ εληάρηεθαλ ζε Γίθηπα γηα λα βειηηώζνπλ ηηο πξνζσπηθέο
ηνπο δεμηόηεηεο, ζπλάληεζαλ άιιεο γπλαίθεο πνπ ηηο βνήζεζαλ ζηελ θαξηέξα ηνπο
πνηθηινηξόπσο, αθόκε θαη κέζσ ςπρνινγηθήο ζηήξημεο, ή κε νπζηαζηηθέο
παξεκβάζεηο ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο. Σν παξάδνμν είλαη όηη παξόιν όηη είλαη
απνδεδεηγκέλν όηη νη γπλαίθεο ιεηηνπξγνύλ θαιιίηεξα θνηλσληθά θαη δίλνπλ έκθαζε
ζηελ θνηλσληθή δηθηύσζε, πνιιέο θνξέο εμαηξνύληαη από θνηλσληθά γεγνλόηα πνπ
ζπκβαίλνπλ ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη αληηθαζίζηαληαη από άξξελεο
ζπλαδέιθνπο ηνπο.
Μηα ζεηξά Γηθηύσλ κε απνδεδεηγκέλα ζεηηθά απνηειέζκαηα είλαη θαη ηα
αθόινπζα;
Γίθηπα πνπ έρνπλ ζρέζε κε κέιε αζιεηηθώλ θαη θνηλσληθώλ νκάδσλ.
Γίθηπα πνπ έρνπλ ζρέζε κε εθπαίδεπζε πνπ γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα,
όπνπ γπλαίθεο ζπλαληώληαη θαη εθπαηδεύνληαη.
Πνιηηηθά δίθηπα, θηιαλζξσπηθά θαη Γίθηπα Αιιειεγγύεο.
Γηαηί όκσο νη γπλαίθεο Γηθηπώλνληαη; Η έξεπλα πνπ δηεμήρζε από ηνλ Μάξηην
κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2008 από ην Γίθηπν ησλ Δπξσπαίσλ Γπλαηθώλ Δπαγγεικαηηώλ,
ζε δείγκα 310 ζπκκεηερνπζώλ θαη δεκνζηεύεηε ζήκεξα επίζεκα ζην Παξίζη, έδεημε,
θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο όηη:
ην 80 % ησλ γπλαηθώλ δηθηπώλνληαη γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε θόζκν,
ην 70% γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε,
ην 65% γηα λα απνθηήζνπλ κηα θνηλσληθή επαθή,
ην 60% γηα λα πάξνπλ πιεξνθόξεζε,
ην 50 % γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε γπλαίθεο κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα,
ην 45% γηα λα θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο,
ην 44% γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο,
ην 42% γηα λα απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξνπο πειάηεο,
ην 40% γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο,
ην 25% γηα λα βξνπλ δνπιεηά θαη ην
23% γηα λα αλειηρηνύλ ζηελ δνπιεηά ηνπο,
Η έξεπλα έδεημε αθόκε όηη ε γπλαίθα έρεη κηα αηδέληα 95 επαθώλ, 398 επαθέο
ζηελ ειεθηξνληθή ηεο δηεύζπλζε θαη 170 επαθέο κέζσ θνηλσληθήο δηθηύσζεο.
Δπηθνηλσλεί κε ηα ζεκεία επαθήο ηεο πεξίπνπ πέληε θνξέο ηνλ ρξόλν, θπξίσο κέζσ
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Οη πεξηζζόηεξεο επαθέο ηεο πξνέξρνληαη από ηνλ ρώξν
εξγαζίαο θαη αθνινπζεί ην ζρνιείν ή ην Παλεπηζηήκην θαη νη δηάθνξεο ιέζρεο.
Η Δπξσπαία είλαη κάιινλ αληηδξαζηηθή, δειαδή αληαπνθξίλεηαη κάιινλ ζηα
εξεζίζκαηα θαη θαιέζκαηα παξά ελεξγεηηθή, δειαδή λα είλαη απηή πνπ παίξλεη ηηο
πξσηνβνπιίεο. Παξόια απηά ηηο αξέζεη πάληα λα έξρεηαη ζε επαθή κε θόζκν.
πκκεηέρεη ελεξγά ζε 2 έσο θαη 18 γπλαηθείεο ελώζεηο θαη κπνξεί λα ζπκκεηέρεη
παζεηηθά κέρξη θαη ζε 98 νξγαλώζεηο.
Ση πξέπεη όκσο λα θάλεη κηα γπλαίθα γηα λα είλαη ζσζηή, σο κέινο ελόο
δηθηύνπ.
Να έρεη αλνηθηνύο νξίδνληεο θαη λα είλαη πξόζπκε λα βνεζήζεη, κε ζεηηθή ελέξγεηα,
λα είλαη δηπισκάηηζζα θαη επέιηθηε.
Να είλαη έηνηκε λα πξνζθέξεη, (ζπκβνπιέο, βνήζεηα, ηδέεο, λα αληαιιάμεη θαιέο
πξαθηηθέο, θηι.) Να ζέιεη λα δώζεη πεξηζζόηεξν παξά λα πάξεη. Να ζθέθηεηαη πξώηα
ηνπο άιινπο θαη κεηά ηνλ εαπηόλ ηεο. Να κπνξεί λα κνηξάδεηαη ηηο γλώζεηο θαη ηελ
εκπεηξία ηεο. Όηη δίλεη επαλέξρεηαη ζε απηή κε ρίιηνπο ηξόπνπο.
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Να είλαη δξαζηήξηα θαη λα αλαιακβάλεη επζύλεο. Να ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο
ηνπ Γηθηύνπ ηεο, λα ελεκεξώλεη θαη λα θέξλεη θαη άιιεο γπλαίθεο ζην Γίθηπν, λα
ζθέπηεηαη πσο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηθηύνπ ηεο, λα έξρεηαη ζε
επαθή κε θόζκν, λα ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα ηνπο άιινπο, λα ζέβεηαη, λα είλαη
θηιηθή θαη γελλαηόδσξε, ππνκνλεηηθή, λα ζπλαλαζηξέθεηαη άηνκα όισλ ησλ ειηθηώλ
θαη λα ηνπο ζηεξίδεη. Να κπνξεί λα αθνύεη, λα ζπκάηαη θαη λα είλαη αλνηθηή ζε θάζε
ηη λέν θαη θαηλνηόκν. Να έξρεηαη ζε επαθή κε θόζκν, λα εζηηάδεη ηηο πξνηεξαηόηεηεο
ηεο, λα ηεξεί ηηο ππνζρέζεηο ηεο θαη λα είλαη δηαθξηηηθή.
Δδώ ζα κνπ επηηξέςεηε λα πξνζζέζσ ην δηθό κνπ ζηνηρείν εθηόο ηεο έξεπλαο.
Να σπάρτει σσσπείρωση και ενότητα, σεβασμός, σσλλογικότητα και κοινοί
αγώνες προς τον κοινό στότο. Είναι αστό ποσ λείπει από τα Ελληνικά Δίκτσα και
Οργανώσεις.
΄Αιιε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Ακεξηθή θαη αθνξά ηελ δηθηύσζε ησλ
γπλαηθώλ αλέδεημε όηη ε δηθηύσζε πξέπεη λα αξρίδεη από ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ
ηεο γπλαίθαο. Όηη νη γπλαίθεο δηθηπώλνληαη κεηαμύ 35 θαη 50 εηώλ θαη όηη νη λέεο
γπλαίθεο δελ δηθηπώλνληαη εύθνια. πκπέξαζκα είλαη όηη νη εγεζίεο ησλ γπλαηθείσλ
νξγαληζκώλ γεξάζθνπλ θαη απηό είλαη θάηη πνπ πξέπεη ηδηαίηεξα λα πξνζέμνπκε.
Έδεημε αθόκε όηη νη γπλαίθεο ζε ζέζεηο επζύλεο πξνσζνύλ άιιεο γπλαίθεο, κόλνλ πνπ
απηέο είλαη πνιύ ιίγεο.
Καλέλαο άλδξαο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα καο δώζεη δύλακε, πξέπεη λα ηελ
αξπάμνπκε, ιέεη ε Πξόεδξνο ηνπ GLOBAL SUMMIT OF WOMEN ηεο παγθόζκηαο
θνξπθαίαο νξγάλσζεο γπλαηθώλ, Η ΙRENE NATIVIDAL κηα από ηηο θπξίεο πνπ
εγήζεθαλ ηεο εθζηξαηείαο ηεο HILARY KLINTON. Λέεη θαη θάηη αθόκε, όηη ε
Δπξώπε ζθνηώλεη ηηο γπλαίθεο ηεο κε επγέλεηα θαη θαινζύλε.
Δλώ ε Δπξσπατθή έξεπλα έδεημε όηη ην 80% ησλ Δπξσπαίσλ Γηθηπώλνληαη
γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε θόζκν, νη γπλαίθεο ηηο Ακεξηθήο δηθηπώλνληαη γηα λα
βξνπλ δνπιεηά. Αλαθέξζεθε επίζεο ζηα επηζηεκνληθά δίθηπα θαη ηελ επηηπρία πνπ
έρνπλ παγθνζκίσο, ζηηο ζνξνπηηκίζηξηεο, θαη επηθέληξσζε ην πξόβιεκα ησλ δηθηύσλ
ζηελ έιιεηςε δπλαηώλ γπλαηθείσλ πξνηύπσλ θαζώο θαη ζηελ έιιεηςε ρξεκάησλ.
Αμίδεη λα ζαο αλαθέξσ όηη, ζύκθσλα κε έξεπλα πνπ έγηλε ηνλ Μάξηην ηνπ
2007, νη γπλαίθεο θαηέρνπλ κόλνλ ην 11.2% ησλ δηεπζπληηθώλ ζέζεσλ ζηηο 200
κεγαιύηεξεο εηαηξείεο ηνπ θόζκνπ. Μεξηθέο κάιηζηα από ηηο δπλαηόηεξεο ζηνλ
θόζκν, όπσο ε απηνθηλεηνβηνκεραλία ηεο Chrysler, ζηελ Γεξκαλία, ε Toyota, ε
Honda, ε Nissan, ε Samsung electronics, ε Mitsubishi, ε canon δελ έρνπλ θαζόινπ
γπλαίθεο.
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