ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΟ ΓΤΝΑΙΚΩΝ
ΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΕΔΕΓΕ
Πξόζθαηε έξεπλα ηνπ Δπξσπατθνύ Ιδξύκαηνο γηα ηελ Βειηίσζε ησλ
Σπλζεθώλ Γηαβίσζεο θαη Δξγαζίαο αλαθέξεη όηη: νη πνιηηηθέο γηα ηελ απαζρόιεζε
δελ είλαη ζεκαληηθέο, επεηδή απιώο παξέρνπλ πξόζβαζε ζην εηζόδεκα, αιιά θαη γηα
ηνλ βαζκό επαηζζεζίαο θαη θηιηθόηεηαο πνπ εκπεξηέρνπλ απέλαληη ζηνπο
εξγαδόκελνπο πνπ
επηζπκνύλ κελ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα αλαιάβνπλ
νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο, ρσξίο σζηόζν λα ζπλζιηβνύλ θάησ από ην βάξνο ηνπο.
Με απηά ηα δεδνκέλα ε Δπξσπατθή Έλσζε επελδύεη ζην αλζξώπηλν δπλακηθό
γηα ηελ αλάπηπμε θαη επεκεξία ηεο. Η νξζή δηαρείξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
είλαη πξσηαξρηθόο παξάγνληαο θαη νπζηαζηηθόο ζπληειεζηήο απηήο ηεο επηδίσμεο.
Γηα ην ιόγν απηό, ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζέζπηζαλ ην κνληέιν
ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο, ζε κηα πξνζπάζεηα κεγηζηνπνίεζεο ηεο
απόδνζεο ησλ επηδηώμεσλ θαη απνδόζεσλ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ.
Οη εξγαδόκελνη πάιεςαλ γηα δηθαηώκαηα όπσο ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή
πεξίζαιςε, ε ζύληαμε, ε άδεηα θαη είραλ ηελ επηπρία νη αγώλεο ηνπο λα δηθαησζνύλ
θαη λα λνκνζεηεζνύλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο.
Σήκεξα, πέξα από ηα θαηνρπξσκέλα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ,
απαηηνύληαη από ηηο επηρεηξήζεηο ζηξαηεγηθέο ηέηνηεο, πνπ λα εθθξάδνπλ θνηλσληθέο
θαη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο, θνηλσληθή αιιειεγγύε θαη δεκηνπξγία ζρέζεσλ
εκπηζηνζύλεο κε ην επξύηεξν θνηλσληθό ζύλνιν. Η λέα απηή πνιηηηθή, ε νπνία
αθνξά θαη ηνλ δεκόζην θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, εξγνδόηεο θαη επηρεηξήζεηο,
νλνκάζζεθε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε.
Η Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη αποηελεί μοπθή εθελονηικήρ δέζμεςζηρ
ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζηξαηεγηθέο πνπ εθθξάδνληαη κε πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ αλάπηπμε επλντθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη κάιηζηα γηα ηηο
γπλαίθεο, παξάγνληαο ν νπνίνο αλακέλεηε λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε
ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.
Μηα επηηπρεκέλε επηρείξεζε, πέξα από ην νπζηαζηηθό θνκκάηη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πξέπεη λα αλαπηύμεη θαη ην θνηλσληθό ηεο πξνθίι, ηηο ζρέζεηο
ηεο κε ηνπο εξγαδόκελνπο, ηνπο πειάηεο ηεο, ηελ θνηλσλία. Τα απνηειέζκαηα
πνιιαπιά, ηα θπξηόηεξα ησλ νπνίσλ είλαη: Αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ, αύμεζε ησλ πσιήζεσλ, δεκνζηόηεηα, θηι.
Σηελ Πξάζηλε Βίβιν ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο αλαθέξνληαη ηα κέηξαπξνθιήζεηο γηα ηηο εηαηξείεο, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή
Δπζύλε. Σπκπεξηιακβάλνληαη η ιζοπποπία μεηαξύ επγαζίαρ και οικογένειαρ, η ίζη
αμοιβή, οι πποοπηικέρ ζηαδιοδπομίαρ για ηιρ γςναίκερ, η εθαπμογή ηηρ απσήρ
ηων μη διακπίζεων, κ.α Οη πξαθηηθέο απηέο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ γπλαηθεία
επηρεηξεκαηηθόηεηα, ε αλάπηπμε ηεο νπνίαο πηζηεύνπκε όηη, θα ζςμβάλει γενικά
ζηην βιώζιμη οικονομική ανάπηςξη και κοινωνική ππόοδο ηων κπαηών ηηρ
Εςπώπηρ.
Δίλαη γλσζηό όηη, ν θαη εμνρήλ αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο ηεο αλάπηπμεο ηεο
γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο είλαη ν ζπγθεξαζκόο ηεο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ή θαξηέξαο ηεο γπλαίθαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, νη επζύλεο ηεο
νπνίαο ηελ βαξύλνπλ παξαδνζηαθά αιιά θαη νπζηαζηηθά.
Η Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε απνηειεί ηε λέα πξόθιεζε γηα ην Δζληθό
Δπηκειεηεξηαθό Γίθηπν Διιελίδσλ Γπλαηθώλ Δπηρεηξεκαηηώλ, αιιά θαη ηελ ειπίδα
όηη κέζα από απηή ηε λέα πνιηηηθή πξνζέγγηζε, ίζσο δνζεί δηέμνδνο ζην νπζηαζηηθό
πξόβιεκα ηεο αλάπηπμεο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.
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