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Η ισότητα των φύλων είναι θέµα ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη γενικότερα και η σχέση
µεταξύ ισότητας των φύλων και φτώχειας καθιστά επιτακτικότερη από ποτέ την ενσωµάτωση
της διάστασης αυτής στην αναπτυξιακή συνεργασία. Η ενσωµάτωση της διάστασης της
ισότητας των φύλων στην πολιτική και τον σχεδιασµό αποτελεί µία µακροπρόθεσµη και
σταδιακή προσέγγιση. Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι για την ενσωµάτωση των θεµάτων που
αφορούν την ισότητα των δύο φύλων στην κοινοτική συνεργασία για την ανάπτυξη:
–
Μία δυσανάλογη πλειονότητα των φτωχών παγκοσµίως είναι γυναίκες οι οποίες, σε
ορισµένες περιπτώσεις, όχι µόνο δεν έχουν πρόσβαση σε σηµαντικούς οικονοµικούς
και κοινωνικούς πόρους αλλά στερούνται κάθε ανθρωπίνου δικαιώµατος ως άτοµα.
–

–

Οι επενδύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών (παροχή εκπαίδευσης,
βελτίωση της υγείας και εξασφάλιση των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας και εργασίας)
οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και µείωση της παιδικής και
γυναικείας θνησιµότητας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της φτώχειας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει µακρόχρονη δέσµευση για την προώθηση της
ισότητας των φύλων και έχει διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στις διεθνείς διασκέψεις για
τα δικαιώµατα των γυναικών, κυρίως στο πλαίσιο της τέταρτης παγκόσµιας
διάσκεψης για τις γυναίκες, στο Μπεϊζίν το 1995. Είναι πλέον η στιγµή να δοθεί
προτεραιότητα στις θετικές ενέργειες και να ενσωµατωθούν τα θέµατα που άπτονται
της ισότητας των φύλων σε κάθε πτυχή της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει πολλές πολιτικές, κατευθυντήριες γραµµές και δηλώσεις που
ρητά υπαγορεύουν την ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων στην συνεργασία για την
ανάπτυξη. Τα µέσα αυτά έχουν ενισχυθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της πρόσφατης πολιτικής
της Κοινότητας για την ανάπτυξη (26 Απριλίου 2000, COM (2000) 212 τελικό), καθώς και
στο πλαίσιο συµφωνιών εταιρικής σχέσης µε τις αναπτυσσόµενες χώρες.
Το παρόν πρόγραµµα δράσης εκµεταλλεύεται τα επιτεύγµατα αυτά και προτείνει
συγκεκριµένες δράσεις για το µέλλον. Προτείνει να επικεντρωθεί το θέµα της ισότητας των
δύο φύλων σε τρεις βασικούς άξονες:
Ι. Ανάλυση και ένταξη του θέµατος της ισότητας των φύλων εντός των τοµέων
προτεραιότητας που προσδιορίζονται από την κοινοτική αναπτυξιακή πολιτική:
1.

στήριξη µακροοικονοµικών πολιτικών, στρατηγικών µείωσης της φτώχειας και
προγραµµάτων κοινωνικής ανάπτυξης για την υγεία και την εκπαίδευση·

2.

επισιτιστική ασφάλεια και βιώσιµη αγροτική ανάπτυξη·

3.

µεταφορές·
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4.

ανάπτυξη θεσµικών ικανοτήτων, χρηστή διακυβέρνηση και κράτος δικαίου·

5.

εµπόριο και ανάπτυξη και

περιφερειακή ενσωµάτωση και συνεργασία.
Η ισότητα των φύλων είναι θέµα που άπτεται και των έξι τοµέων.
6.

Οι µέθοδοι που προτείνονται για την ενσωµάτωση του θέµατος της ισότητας των φύλων
στους τοµείς αυτούς περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: αναθεώρηση των ήδη εφαρµοζόµενων
πολιτικών και κατευθυντηρίων γραµµών, την χρήση δεικτών που λαµβάνουν υπόψη τα
θέµατα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων και ξεχωριστών δεδοµένων για κάθε φύλο
κατά τις δραστηριότητες ανάλυσης, υλοποίησης και αξιολόγησης καθώς και την ανάπτυξη
µέσων για την εξασφάλιση και τη στήριξη της ποιότητας στον σχετικό τοµέα.
ΙΙ. Η ενίσχυση του θέµατος της ισότητας των φύλων σε σχέδια ή προγράµµατα που
εκπονούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο· Την κύρια ευθύνη για την προώθηση της
ισότητας των φύλων φέρουν οι εθνικές κυβερνήσεις ενώ η Επιτροπή έχει να διαδραµατίσει
σηµαντικό ρόλο για τη στήριξη των προτεραιοτήτων και των πρωτοβουλιών των
κυβερνήσεων των χωρών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στις προσπάθειές τους να
ενσωµατωθεί το θέµα της ισότητας των φύλων. ∆ιατυπώνονται προτάσεις για την
ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στον συνεχή διάλογο για τις πολιτικές
της ΕΚ µε τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών, και τα κράτη µέλη και οι χώρες
εταίροι ενθαρρύνονται να δηµιουργήσουν εταιρικές σχέσεις για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή
πληροφοριών και η από κοινού διάθεση των πόρων µε άλλους διεθνείς εταίρους και
οργανώσεις. ∆ίδεται έµφαση στη σηµασία εντοπισµού των ανησυχιών που άπτονται της
ισότητας των φύλων σε όλα τα στάδια προγραµµατισµού και διαχείρισης του κύκλου του
σχεδίου.
Η δηµιουργία ικανότητας στο θέµα της ισότητας των φύλων, που είναι µία σταδιακή
διαδικασία, θα ενισχύσει την ικανότητα της Επιτροπής να ενσωµατώσει αποτελεσµατικά τα
θέµατα ισότητας των φύλων συνολικά. Επισηµαίνονται ορισµένες µέθοδοι που µπορούν να
διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή, όπως η παροχή κατάρτισης που λαµβάνει υπόψη τη
διάσταση της ισότητας των δύο φύλων για όλο το προσωπικό των κεντρικών υπηρεσιών και
των αντιπροσωπειών.

III.

Το πρόγραµµα δράσης πρόκειται να εφαρµοστεί για µία πενταετή περίοδο (2001-2006). Με
µία ενδιάµεση και µία τελική αξιολόγηση θα εκτιµηθούν τα αποτελέσµατα υλοποίησης του
προγράµµατος δράσης σε όλα τα επίπεδα των προτεινόµενων δραστηριοτήτων.
Μία ισχυρή δέσµευση από την ΕΚ, τις αναπτυσσόµενες χώρες, τα κράτη µέλη και άλλους
χορηγούς θα αποδείξει ότι είναι εφικτή µία ευρύτερη ισότητα των δύο φύλων µέσω µίας
συστηµατικής και συνεκτικής προσέγγισης.
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κύριος στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής1 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι να προωθήσει
τη βιώσιµη ανάπτυξη που θα οδηγήσει στην εξάλειψη της φτώχειας στις αναπτυσσόµενες
χώρες. Η ενσωµάτωση του θέµατος της ισότητας των φύλων αποτελεί θεµελιώδες
χαρακτηριστικό του στόχου αυτού. Οι ενέργειες στον τοµέα αυτό επιδιώκουν τη συστηµατική
ενσωµάτωση των αντιστοίχων καταστάσεων, προτεραιοτήτων και αναγκών των γυναικών και
ανδρών σε όλες τις πολιτικές και τα µέτρα, ενώ παράλληλα θα λαµβάνονται υπόψη οι
επιπτώσεις των πολιτικών και των µέτρων στα δύο φύλα.
Τα γεγονότα σχετικά µε την ανισότητα των δύο φύλων στις αναπτυσσόµενες χώρες
εξακολουθούν να είναι πηγή ανησυχίας. Παρά τα διάφορα µέτρα που έχουν ληφθεί σε
παγκόσµιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αποκατασταθούν
οι ανισορροπίες στον τοµέα αυτό οι οποίες εξακολουθούν να επικρατούν στις
αναπτυσσόµενες χώρες. Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να προωθηθεί
αποτελεσµατικότερα και αποδοτικότερα.
Αν και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει επιτύχει κάποια πρόοδο στην ανάπτυξη και την τήρηση
των αρχών της πολιτικής σχετικά µε την ανισότητα των φύλων στην αναπτυξιακή
συνεργασία, οι βέλτιστες πρακτικές και τα µαθήµατα του παρελθόντος πρέπει να οδηγήσουν
σε περισσότερο ενισχυµένες ειδικές ενέργειες ώστε να εξασφαλιστούν αυξηµένα επίπεδα
επιτυχίας. Η ΕΚ, όπως και πολλοί άλλοι2 χορηγοί, αντιµετωπίζει την αποκαλούµενη "εξάτµιση
της πολιτικής ισότητας των φύλων" καθώς οι προθέσεις της χρηστής πολιτικής δεν
τηρούνται στην πράξη. Είναι πλέον η στιγµή να δοθεί προτεραιότητα στις θετικές ενέργειες
και να ενσωµατωθούν τα θέµατα που άπτονται της ισότητας των φύλων σε κάθε πτυχή της
αναπτυξιακής συνεργασίας.
Η παρούσα ανακοίνωση προσδιορίζει τρεις βασικούς τοµείς δράσης ώστε να εξασφαλιστεί
ότι η διάσταση της ισότητας των φύλων ενσωµατώνεται σε όλες της κοινοτικές πρωτοβουλίες
αναπτυξιακής συνεργασίας. Παραθέτει εν συντοµία το σκεπτικό για ουσιαστικότερη και
αποτελεσµατικότερη ενσωµάτωση του θέµατος της ισότητας των φύλων, υπογραµµίζει τα
µέτρα που έχει λάβει µέχρι τώρα η Κοινότητα και τις ειδικές παρεµβάσεις που απαιτούνται
ώστε να επιτευχθούν οι τρεις στόχοι συνολικά την προσεχή πενταετία (2001-2006).
2.

Η ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η ανισότητα των φύλων και η φτώχεια συνδέονται σαφώς αλλά µε δεσµούς εξαιρετικά
περίπλοκους. Η έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη του 1995, υπολογίζει ότι στο 1,5
δισεκατοµµύριο ατόµων που διαβιώνουν υπό συνθήκες ένδειας, το 70% είναι γυναίκες. Το
δυσανάλογο αυτό ποσοστό των φτωχών παγκοσµίως αντιµετωπίζουν επιπλέον άνιση
πρόσβαση στον πολιτικό λόγο και στους αναπτυξιακούς πόρους.
Τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν σαφώς τη στενή σχέση µεταξύ της ανισότητας των δύο
φύλων και του γενικού επιπέδου ένδειας των πληθυσµών στις διάφορες χώρες. Οι χώρες που
παρουσιάζουν χαµηλά επίπεδα ισότητας των φύλων, όπως η Σιέρα Λεόνε, η Μπουρκίνα
Φάσο ή το Μάλι, βρίσκονται επίσης στις χαµηλότερες βαθµίδες του δείκτη ανθρώπινης
φτώχειας.
1
2

COM(2000) 212 τελικό της 26.4.2000.
Development in Practice, Τόµος 7, αριθ. 2, 1997.
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Αντίθετα, οι χώρες µε υψηλότερο ποσοστό ισότητας µεταξύ των δύο φύλων, Κόστα Ρίκα,
Σιγκαπούρη, Τρινιντάντ & Τοµπάγκο, παρουσιάζουν σχετικά χαµηλότερα επίπεδα φτώχειας.
Οι αναπτυσσόµενες χώρες που εφαρµόζουν πολιτικές και πρακτικές ευαίσθητες σε θέµατα
ισότητας των φύλων παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσµατα στον τοµέα της υγείας, στα
ποσοστά αλφαβητισµού, στην οικονοµική παραγωγή και στις συναινετικές διαδικασίες
λήψεως αποφάσεων. Υπάρχει υψηλό επίπεδο µη αξιοποιηθεισών δυνατοτήτων στον τοµέα
αυτό. Μία µελέτη της UNICEF του 1998 επικεντρώνεται σε δέκα αναπτυσσόµενες χώρες µε
υψηλές αποδόσεις, οι οποίες παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά αλφαβητισµού και
φοίτησης στα σχολεία. Για παράδειγµα, η Σρι Λάνκα και το κρατίδιο της Κεράλα στην Ινδία,
παρουσιάζουν εντυπωσιακά επίπεδα φοίτησης στα ιδρύµατα πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, γεγονός αξιοσηµείωτο δεδοµένου ότι στην Νότιο Ασία το
επίπεδο εκπαίδευσης είναι πολύ χαµηλό, ιδίως για τις γυναίκες. Ένα σηµαντικό
χαρακτηριστικό των χωρών αυτών είναι
ότι υπάρχει σχετική αυτονοµία των γυναικών και
υψηλού επιπέδου ισότητα των φύλων.3
Στην Κένυα, οι γυναίκες που έλαβαν το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης και ίση πρόσβαση στη
γεωργική παραγωγή µε τους άνδρες αύξησαν την απόδοσή τους µέχρι και 22%. Οι χώρες της
Αφρικής νοτίως της Σαχάρας που δεν έχουν εξασφαλίσει πρόσβαση των κοριτσιών στην
εκπαίδευση παρουσίασαν µείωση της οικονοµικής ανάπτυξής τους κατά 0,7 τοις εκατό
ετησίως κατά τα τελευταία 30 έτη.
Έχει επίσης σαφώς αποδειχθεί η θετική σχέση µεταξύ της εκπαίδευσης των γυναικών, του
επιπέδου εισοδήµατος και των δραστηριοτήτων τεκνοποιίας και ανατροφής των παιδιών. Ως
εκ τούτου, σε χώρες όπου οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και
µεγαλύτερη οικονοµική αυτονοµία, τα παιδιά απολαύουν βελτιωµένου επιπέδου διατροφής
και σωµατικής ανάπτυξης. Αντίστροφα, ο περιορισµός της αυτονοµίας των γυναικών µέσα
στην οικογένεια οδηγεί σε υψηλό ποσοστό βρεφικής και παιδικής θνησιµότητας. Τα στοιχεία
στο παράρτηµα ΙΙ τονίζουν ορισµένες συµπληρωµατικές πτυχές της διάστασης της ισότητας
των φύλων στις αναπτυσσόµενες χώρες.
Σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες όπου το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και οι µεγαλύτερες
επενδύσεις στην κοινωνική ανάπτυξη επέτρεψαν στους υπερµάχους των θεµάτων ισότητας
των δύο φύλων να συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε άλλα περίπλοκα θέµατα
(πολιτική αντιπροσώπευση, ενσωµάτωση των θεµάτων ισότητας των δύο φύλων στο θεσµικό
τοµέα, εφαρµογή ποσοστώσεων). Ωστόσο, στις αναπτυσσόµενες χώρες, λόγω του εξαιρετικά
υψηλού επιπέδου φτώχειας η προσοχή επικεντρώθηκε σε βασικά θέµατα εξασφάλισης της
ισότιµης πρόσβασης και ελέγχου των θεµελιωδών πόρων και δικαιωµάτων. Συνεπώς υπάρχει
επείγουσα ανάγκη να αποδοθεί σηµασία στα θέµατα ισότητας των δύο φύλων στο Νότο και
να διορθωθούν ορισµένες από τις ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν.
3.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, απεδείχθη επανειληµµένα ότι τα αναπτυξιακά προγράµµατα
που επικεντρώνονταν αποκλειστικά στις γυναίκες δεν είχαν µεγάλη επιτυχία όσον αφορά τη
βελτίωση της θέσης τους στην κοινωνία, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ή την αύξηση
της ισότητας µεταξύ των δύο φύλων. Πρόσφατα το αντικείµενο των διεθνών συζητήσεων
µετακινήθηκε από την προσέγγιση WID (γυναίκες και ανάπτυξη) στην προσέγγιση GAD
3

Education for all: Policy Lessons from High-Achieving Countries, S. Mehrotra, UNICEF Working
Paper EPP EVL-98-05, UNICEF, 1998.
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(θέµατα

ισότητας των δύο φύλων και ανάπτυξη), πράγµα που είχε σηµαντική επίπτωση στον
τρόπο προγραµµατισµού, εκτέλεσης και εποπτείας των αναπτυξιακών παρεµβάσεων (βλέπε
τµήµα 4.1.).

Αναγνωρίζεται πλέον ότι η κατάσταση τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες πρέπει
να αναλυθεί και ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες θα πρέπει να συµµετέχουν ενεργά
στον καθορισµό στόχων, στη χάραξη στρατηγικών και σχεδίων έτσι ώστε οι αναπτυξιακοί
στόχοι να περιλαµβάνουν πάντα τα θέµατα της ισότητας των δύο φύλων. Κατ' αυτόν τον
τρόπο, εξετάζονται και περιλαµβάνονται οι προτεραιότητες και οι ανάγκες των δύο φύλων.
Αυτό θα συµβάλλει στην επίτευξη αποτελεσµατικών µακροπρόθεσµων και βιώσιµων
αναπτυξιακών παρεµβάσεων βασισµένων στην αρχή της ισότητας, που θα έχουν πραγµατικό
και θετικό αντίκτυπο στην καταπολέµηση της φτώχειας.
Η συστηµατική ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων σε όλες τις πτυχές
ενός θεσµού ή µίας οντότητας αποτελεί µία µακροπρόθεσµη και επαναλαµβανόµενη
διαδικασία. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει ένα µοναδικό πρότυπο προσέγγισης για την ένταξη
των θεµάτων που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων, που να µπορεί να εφαρµοστεί σε
όλες τις περιπτώσεις. Αντίθετα, κάθε προσέγγιση πρέπει να προσαρµόζεται στο πλαίσιο εντός
του οποίου πρόκειται να ενσωµατωθεί η διάσταση της ισότητας των δύο φύλων. Συνεπώς
πρόκειται για µακροπρόθεσµη διαδικασία που περιέχει διάφορα στάδια.
Υπάρχουν δύο κύριες συνεργειακές προσεγγίσεις που χρησιµοποιούνται για την ενσωµάτωση
των θεµάτων που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων στην κοινοτική συνεργασία για την
ανάπτυξη:
1.

2.

Στήριξη ειδικών προγραµµάτων που αποσκοπούν στην άµεση ενίσχυση της
κατάστασης των γυναικών (στον τοµέα της εκπαίδευσης, της δηµιουργίας
εισοδήµατος, της πολιτικής εξουσίας, των νοµικών δικαιωµάτων κ.λπ.). Η µέθοδος
αυτή παραµένει χρήσιµη διότι εφιστά την προσοχή στις υπάρχουσες ανισότητες και
επισηµαίνει τις δυνατότητες των γυναικών, επανορθώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις
πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και τις συµβατικές αντιλήψεις.
Ενσωµάτωση των θεµάτων ισότητας των δύο φύλων σε πολιτικές και στρατηγικές
αναπτυξιακής συνεργασίας µέσω διαπραγµατεύσεων µε εταίρους σε όλα τα στάδια
του κύκλου του έργου ή του προγράµµατος: προετοιµασία, υλοποίηση,
παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Το παρόν πρόγραµµα δράσης εντάσσεται στη δεύτερη προσέγγιση, προσδιορίζοντας τις
διάφορες δράσεις και τα µέσα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την πλήρη ενσωµάτωση
των θεµάτων ισότητας των δύο φύλων στην κοινοτική αναπτυξιακή συνεργασία.
4.

Ο

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους κύριους συντελεστές της διεθνούς συνεργασίας και
της αναπτυξιακής βοήθειας. Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη παρέχουν
περίπου το 55% της συνολικής διεθνούς επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας (ODA) και πάνω
από τα δύο τρίτα των µη επιστρεπτέων ενισχύσεων.
Το µερίδιο της ευρωπαϊκής βοήθειας το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) αυξήθηκε βαθµιαία από 7% πριν από τριάντα χρόνια σε 17% το
2000. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει την πολιτική και δηµοσιονοµική ευθύνη για το 10%
7

τουλάχιστον της συνολικής παγκοσµίου ODA, που σηµαίνει αύξηση από 5% 4που ήταν το
1985. Είναι επίσης ο µεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσµο.
Στην προσπάθειά τους να συµβάλλουν στην ισότητα των δύο φύλων µέσω αναπτυξιακών
παρεµβάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη καθοδηγούνται από συγκεκριµένες
αναλήψεις υποχρεώσεων και αποφάσεις που λαµβάνονται σε διεθνές, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια.
Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της πρακτικής εφαρµογής των πολιτικών δεν έχουν πλήρως
µετρηθεί µέχρι τώρα ούτε από την Επιτροπή ούτε από τα κράτη µέλη. Τα µέσα για την
εκπόνηση στατιστικών και συγκέντρωση άλλων δεδοµένων σχετικά µε τις πραγµατικές
δαπάνες της ΕΚ στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας για την ενσωµάτωση της διάστασης
της ισότητας των δύο φύλων θα εξεταστεί περαιτέρω στο πλαίσιο του παρόντος
προγράµµατος δράσης. Οι εργασίες για τις εισροές, τα αποτελέσµατα και τους δείκτες
επιδόσεων θα συνεχιστούν στο πλαίσιο των κατάλληλων φόρα, όπως της επιτροπής
αναπτυξιακής βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ.
4.1.

Πλαίσιο παγκόσµιας και περιφερειακής πολιτικής

Σηµαντικοί στόχοι για τη βελτίωση της κατάστασης σχετικά µε την ισότητα των δύο φύλων
τέθηκαν στο πλαίσιο των ακολούθων διασκέψεων: ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για τον Πληθυσµό και
την Ανάπτυξη, Κάιρο 1994, Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την Κοινωνική Ανάπτυξη, Κοπεγχάγη
1995 και Τέταρτη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τις Γυναίκες, Μπεϊζίν 1995.
Η διάσκεψη του Μπεϊζίν ήταν ριζοσπαστική στο µέτρο που µετακίνησε το αντικείµενο των
συζητήσεων από το θέµα των γυναικών στην ανάπτυξη στο θέµα της ισότητας των δύο
φύλων και της ανάπτυξης. Συνεπώς, η µεµονωµένη αντιµετώπιση των γυναικείων θεµάτων
µετατράπηκε σε έναν πολυπλοκότερο προβληµατισµό βάσει του οποίου, για να
αντιµετωπιστεί η αρχική αιτία της ανισότητας των δύο φύλων, θα πρέπει να συµµετάσχουν
στη διαδικασία τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες. Οι αρχές αυτές επαναβεβαιώθηκαν στα
τελικά συµπεράσµατα της ειδικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ για τις
γυναίκες (Μπεϊζίν συν επισκόπηση 5) που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο 2000.
Το 1996, η επιτροπή αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ επεσήµανε ορισµένους ποσοτικά
προσδιορίσιµους στόχους για την εξουδετέρωση της φτώχειας, µεταξύ άλλων τον περιορισµό
των ανισοτήτων µεταξύ ανδρών και γυναικών.5 Οι διεθνείς αναπτυξιακοί στόχοι περιέχουν
την ισότητα των φύλων ώστε "να δοθεί εξουσία στις γυναίκες και να εξαλειφθούν οι
ανισότητες των φύλων στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µέχρι το 2005".
4.2.

Πολιτικές ΕΚ, µέτρα και δραστηριότητες

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ (1998, άρθρο 3 παράγραφος 2) περιλαµβάνει ρητά την ισότητα
µεταξύ γυναικών και ανδρών στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδιορίζοντας
επίσης ότι η θετική δράση συνιστά νόµιµο εργαλείο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

4
5

COM(2000) 212 τελικό της 26.4.2000.
Shaping the 21st Century: the contribution of Development Co-operation, Μάιος 1996.
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Ο Χάρτης θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης6 καθορίζει τις αρχές της
ισότητας των δύο φύλων σε όλους τους τοµείς, και περιέχει ορισµένες διατάξεις που
στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών.
Σχετικά µε την αναπτυξιακή συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συµφώνησε για ένα ευρύ
πλαίσιο πολιτικής και παρουσίασε τα ακόλουθα βασικά έγγραφα: Ανακοίνωση προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την ένταξη θεµάτων που αφορούν τα
δύο φύλα στη συνεργασία για την ανάπτυξη, 18 Σεπτεµβρίου 1995 - COM (95) 423·τελικό
ψήφισµα του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1995 σχετικά µε την ένταξη θεµάτων που
αφορούν τα δύο φύλα στη συνεργασία για την ανάπτυξη· και κανονισµός του Συµβουλίου
(ΕΚ) αριθ. 2836/98 του 22 ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε την ένταξη θεµάτων που αφορούν τα
δύο φύλα στη συνεργασία για την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του τελευταίου αυτού κανονισµού,
η Επιτροπή δεσµεύεται να αναλάβει τακτική αξιολόγηση των χρηµατοδοτικών ενεργειών που
άπτονται θεµάτων ισότητας των δύο φύλων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας.
Η κοινοτική στρατηγική πλαίσιο για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών7 (2001-2005)
παρέχει ένα πλαίσιο δράσης στο οποίο θα µπορούν να συµβάλλουν όλες οι κοινοτικές
δραστηριότητες για την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης των ανισοτήτων και της
προώθησης της ισότητας των γυναικών και των ανδρών. Όλα τα τµήµατα της Επιτροπής
πρόκειται να προσαρµόσουν τις πολιτικές τους (ενσωµάτωση του θέµατος της ισότητας των
δύο φύλων) ή/και να εφαρµόσουν συγκεκριµένες ενέργειες µε στόχο τις γυναίκες (ειδικές
δράσεις). Για το σκοπό αυτό, έχει ενισχυθεί η διϋπηρεσιακή οµάδα για την ισότητα των δύο
φύλων µε επικεφαλής τη Γ∆ Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις. Βάσει του εν λόγω
κοινοτικού πλαισίου, εκπονούνται ετήσια προγράµµατα εργασίας από τις διάφορες
υπηρεσίες. Οι παρεχόµενες πληροφορίες θα χρησιµοποιηθούν για λόγους παρακολούθησης
και θα ενταχθούν στην ετήσια έκθεση που απαιτείται από το κοινοτικό πλαίσιο.
4.2.1.

Η ενσωµάτωση των θεµάτων ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή συνεργασία της
ΕΚ

Τα θέµατα ισότητας των δύο φύλων αποτελούν πλέον κατευθυντήρια αρχή της πολιτικής
συνεργασίας για την ανάπτυξη η οποία αναφέρει ρητά ότι η διάσταση της ισότητας των δύο
φύλων πρέπει να θεωρηθεί ως θέµα που άπτεται πολλών τοµέων
και να ενσωµατωθεί στο
προγραµµατισµό όλων των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών8. Οι βασικοί κανονισµοί και
συµφωνίες που διέπουν την συνεργασία για την ανάπτυξη (κανονισµός ΜΕDA 2000,
κανονισµός ALA 1992, συµφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, Κοτονού 2000)
περιλαµβάνουν το θέµα της ενσωµάτωσης της ισότητας των δύο φύλων. Το άρθρο 31 της
συµφωνίας του Κοτονού, καλεί ρητά για ανάληψη θετικών ενεργειών και για την
ενσωµάτωση της προσέγγισης και των ανησυχιών για θέµατα ισότητας των φύλων "σε κάθε
επίπεδο της αναπτυξιακής συνεργασίας, περιλαµβανοµένων και των µακροοικονοµικών
πολιτικών, των στρατηγικών και των δράσεων". Ορισµένου βαθµού "τοµεακή ενσωµάτωση"
στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας έχει ήδη αναληφθεί. Παραδείγµατος χάρη, στον
τοµέα της Εκπαίδευσης, οι στόχοι για το επόµενο έτος περιλαµβάνουν ενέργειες για την
ισορροπία µεταξύ των δύο φύλων στον τοµέα της αγωγής του πολίτη και την εξάλειψη των
συµβατικών στερεότυπων διακρίσεων µεταξύ των δύο φύλων στον τοµέα της εκπαίδευσης.

6

7
8

∆ιακηρύχθηκε από τους Προέδρους του Συµβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής κατά την
έναρξη της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Νίκαια στις 7 ∆εκεµβρίου 2000, ΕΕ αριθ.
C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
COM(2000) 335 τελικό του Ιουνίου 2000.
COM(2000) 212 τελικό της 26.4.2000.
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Η ECHO (Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), στις προσεχείς
ενέργειές της για το 2001, θα συνεχίσει να εστιάζει τις προσπάθειές της στην προάσπιση των
δικαιωµάτων και στη συνειδητοποίηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που
σχετίζονται µε θέµατα των δύο φύλων σε καταστάσεις ενόπλων συγκρούσεων, και στη
χρηµατοδότηση στοχοθετηµένης ανθρωπιστικής βοήθειας που προορίζεται για τις ειδικές
ανάγκες των γυναικών. Η πρωτοβουλία για τη φτώχεια και το περιβάλλον, που άρχισε το
1998 σε συνεργασία µε την UNDP, περιλαµβάνει την ισότητα των δύο φύλων ως θέµα που
άπτεται πολλών τοµέων, µε το σκεπτικό ότι η εξασφάλιση των εγγείων δικαιωµάτων και
τίτλων για τις γυναίκες θα έχει αναπόφευκτα θετικές επιπτώσεις στην προστασία του
περιβάλλοντος. Το Παράρτηµα ΙΙΙ παρέχει επιπλέον παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών και
εµπειριών όσον αφορά τα θέµατα που αφορούν την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της
αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΚ.
Πρόκειται για σηµαντικά θεσµικά επιτεύγµατα της ΕΚ µέχρι σήµερα όσον αφορά την
ενσωµάτωση των θεµάτων ισότητας των δύο φύλων στην αναπτυξιακή συνεργασία. Ένα από
αυτά είναι µια καλά µελετηµένη στρατηγική υλοποίησης. Ένα άλλο αφορά µια καλή έναρξη
της ενσωµάτωσης των θεµάτων ισότητας των δύο φύλων στις γενικές πολιτικές και
διαδικασίες, όπως στη διαχείριση του κύκλου των έργων, στην κατάρτιση - σε πιλοτικές
χώρες και τοµείς καθώς και έργα και προγράµµατα. Σε επίπεδο χώρας οι αποστολές τεχνικής
βοήθειας και στήριξής εργάστηκαν για την ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα θέµατα ισότητας
των δύο φύλων, τη διεξαγωγή ερευνητικών ενεργειών, τον προσδιορισµό τρόπων
ενσωµάτωσης των θεµάτων που αφορούν τα δύο φύλα, την εφαρµογή προγραµµάτων
κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση στα θέµατα ισότητας των δύο φύλων και τη δηµιουργία
θεσµικής ικανότητας. Η βοήθεια αυτή προσέφερε στις χώρες εταίρους συµβουλές για τον
τρόπο αξιολόγησης των αναγκών σε θέµατα ισότητας των φύλων και για την εκπόνηση
στρατηγικών για την υλοποίηση της ατζέντας των χωρών σχετικά µε τα θέµατα αυτά.
Η οµάδα εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών της ΕΕ σε θέµατα ισότητας των δύο φύλων
λειτουργεί µε συγκεκριµένο στόχο τη συζήτηση σχετικά µε την κοινοτική πολιτική
ανάπτυξης σε θέµατα ισότητας των δύο φύλων. Η οµάδα απαρτίζεται από υπαλλήλους της
Επιτροπής και από αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών µελών σε ετήσια βάση.
Ένα από τα βασικά θέµατα της οµάδας αφορά την ανάπτυξη και τη χρησιµοποίηση δεικτών
επιδόσεων.
Κατά το παρελθόν, η Κοινότητα χρησιµοποιούσε κονδύλια του ΕΤΕ και του προϋπολογισµού
της (εθνικά ενδεικτικά προγράµµατα, περιφερειακά ενδεικτικά προγράµµατα, ειδικά
κονδύλια του προϋπολογισµού) για σχέδια ή προγράµµατα στις αναπτυσσόµενες χώρες που
αφορούσαν αποκλειστικά τις γυναίκες. Παραδείγµατος χάρη, µετά την ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για
τον Πληθυσµό και την Ανάπτυξη του 1994, η ΕΕ διέθεσε περισσότερα από 780 εκατοµµύρια
ευρώ για ενέργειες που συµµορφώνονται µε πρόγραµµα δράσης του Καΐρου. Η Κοινότητα
επικεντρώνεται τη στιγµή αυτή σε έξι θέµατα υγείας που εντάσσονται στον τοµέα της
αναπαραγωγής, ένα εκ των οποίων είναι η αντιµετώπιση της βίας και της σεξουαλικής
κακοποίησης που οφείλονται στην ανισότητα των φύλων9.
Από την άποψη της ενσωµάτωσης των θεµάτων που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων η
Επιτροπή διαθέτει ένα µόνο µέσο µε καταλυτική λειτουργία. Το ειδικό κονδύλιο του
προϋπολογισµού B7-6220 "Ενσωµάτωση των θεµάτων ισότητας των δύο φύλων στην
9

Οι υπόλοιποι τοµείς είναι: πρόσβαση στις υπηρεσίες οικογενειακού προγραµµατισµού, εγκυµοσύνη και
τοκετός, υγεία των νέων όσον αφορά τον σεξουαλικό τοµέα και τον τοµέα της αναπαραγωγής,
περιορισµός των επιπτώσεων του HIV/AIDS και των σεξουαλικά µεταδιδόµενων ασθενειών, και
δηµιουργία εταιρικών σχέσεων µε την κοινωνία των πολιτών.
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αναπτυξιακή συνεργασία" χρησιµοποιήθηκε για την παροχή τεχνικής στήριξης ώστε να
περιληφθούν περισσότερο τα θέµατα ισότητας των φύλων στην κοινοτική συνεργασία για την
ανάπτυξη. Από το 1998, διατέθηκαν 10,2 εκατ. ευρώ από το εν λόγω κονδύλιο. Για το 2001,
ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 2,02 εκατ. ευρώ. Ο κανονισµός, που
αποτελεί τη νοµική βάση για το συγκεκριµένο κονδύλιο του προϋπολογισµού, παύει να ισχύει
στα τέλη του 2003. Μία συνολική αξιολόγηση των χρηµατοδοτικών παρεµβάσεων στον
τοµέα της ισότητας των φύλων θα αρχίσει το 2002 ώστε να δοθεί η δυνατότητα διατύπωσης
µίας πρότασης νέου κανονισµού για το εν λόγω κονδύλιο του προϋπολογισµού.
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να µετατραπεί
µία καλή πολιτική σε αποτελεσµατική πράξη. Το παρόν πρόγραµµα αποτελεί ένα βήµα προς
την κατεύθυνση αυτή.
5.

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

5.1.

Αρχές και στόχοι

Για να θεσµοθετηθεί πλήρως το θέµα της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής
συνεργασίας της ΕΚ, πρέπει να επιδιωχθούν οι ακόλουθοι τρεις στόχοι:
1.

Η ανάλυση και η ενσωµάτωση του θέµατος της ισότητας των φύλων στους έξι
τοµείς προτεραιότητας για δραστηριότητες αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΚ·

2.

Η ενσωµάτωση του θέµατος της ισότητας των φύλων σε σχέδια ή προγράµµατα που
εκπονούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο·

3.

Η δηµιουργία εσωτερικής ικανότητας της ΕΚ όσον αφορά την ισότητα των φύλων.

Οι τεθέντες στόχοι είναι πολύ συγκεκριµένοι, καθορίζοντας ένα ευρύ πλαίσιο πολιτικής εντός
του οποίου διατυπώνονται και συµφωνούνται βασικές αρχές (βλ. Τµήµα 4). Ειδικότερα ο
στόχος που σχετίζεται µε τη δηµιουργία εσωτερικής ικανότητας θα µπορούσε να αποτελέσει
δίοδο ή µέθοδο παρά έναν ξεχωριστό στόχο. Ωστόσο, όπως έχει αποδείξει η εµπειρία του
παρελθόντος, κανένα από τα στοιχεία της ευρύτερης πολιτικής δεν µπορούν να υλοποιηθούν
πλήρως αν δεν ενισχυθούν οι εσωτερικές ικανότητες. Ως εκ τούτου η Επιτροπή αναλαµβάνει
να εστιάσει σαφείς στόχους για την ενίσχυση της δικής της θεσµικής ικανότητας.
5.1.1.

Η ανάλυση και η ενσωµάτωση του θέµατος της ισότητας των φύλων στους έξι τοµείς
προτεραιότητας για δραστηριότητες αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΚ

Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας10 καθορίζει έξι τοµείς προτεραιότητας
στους οποίους θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της κοινοτικής συνεργασίας για την
ανάπτυξη. Οι τοµείς αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. Η σειρά κατάταξής τους
αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες της ενσωµάτωσης του θέµατος της ισότητας των φύλων
(στόχος, επιπτώσεις και χρονοδιάγραµµα) που τίθενται στους διάφορους τοµείς σε σχέση µε
το παρόν πρόγραµµα δράσης. ∆εδοµένου ότι η ενσωµάτωση του θέµατος της ισότητας των
φύλων έχει προχωρήσει περισσότερο στους τοµείς της κοινωνικής ανάπτυξης, της
επισιτιστικής ασφάλειας και της αγροτικής ανάπτυξης, θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε να
διατηρηθεί η κατάσταση αυτή. Καθώς ο τοµέας των µεταφορών συχνά ορίζεται ως τοµέας
προτεραιότητας στα εθνικά προγράµµατα, πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Σε κάθε τοµέα
10

COM(2000) 212 τελικό της 26.4.2000.
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θα παρουσιαστεί µία γενική προοπτική για την ενσωµάτωση του θέµατος της ισότητας
των δύο φύλων. Θα ακολουθήσουν δε πέντε συγκεκριµένες ενέργειες οι οποίες θα πρέπει
να αναληφθούν και στους έξι τοµείς.
1.

Στήριξη µακροοικονοµικών πολιτικών, στρατηγικών µείωσης της φτώχειας και
προγραµµάτων κοινωνικής ανάπτυξης για την υγεία και την εκπαίδευση: Υπάρχει

µεγάλη σαφής σχέση µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης και της επένδυσης σε
στρατηγικές εξουδετέρωσης της φτώχειας. Αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε θέµατα που
αφορούν την ισότητα των δύο φύλων, δεδοµένου ότι η µεγάλη πλειοψηφία απόρων
γυναικών βρίσκονται συχνά σε διπλά µειονεκτική θέση, αφενός λόγου του φύλου
τους και αφετέρου λόγω της µειονεκτικής κοινωνικής τους θέσης. Αναγνωρίζεται ότι
βραχυπρόθεσµα οι πολιτικές διαρθρωτικής προσαρµογής είχαν αρνητικές επιπτώσεις
στις γυναίκες κατά τη δεκαετία του 80 δεδοµένου ότι συχνά µειώθηκαν οι εθνικοί
προϋπολογισµοί για τις κοινωνικές παροχές
, την υγεία και την εκπαίδευση
("Engendering adjustment for the 1990s)11. Στο µέλλον, οι αναλύσεις για την
ισότητα των φύλων θα πρέπει να περιέχουν αξιολόγηση των µακροοικονοµικών
παραµέτρων (περιλαµβανοµένων των κυβερνητικών δηµοσιονοµικών
προτεραιοτήτων και δηµοσιονοµικών µηχανισµών) της εξάλειψης της φτώχειας και
της εξασφάλισης των πόρων διαβίωσης, ή/και αξιολόγηση του κατά πόσο στηρίζουν
την πρωτογενή υγειονοµική περίθαλψη, την αποχέτευση, την παροχή καθαρού
ύδατος και καυσίµων, δεδοµένου ότι όλα αυτά επηρεάζουν άµεσα την
παραγωγικότητα των γυναικών και κατά συνέπεια την ικανότητά τους να κερδίζουν
εισόδηµα και να διαδραµατίζουν το ρόλο τους στην κοινωνία.
Στον τοµέα της εκπαίδευσης, η ανισότητα µεταξύ των δύο φύλων είναι σηµαντική
και τα κορίτσια βρίσκονται συχνά σε µειονεκτική θέση όσον αφορά την εγγραφή
τους στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, την παρακολούθηση των µαθηµάτων και τις
ευκαιρίες απασχόλησης µετά το σχολείο. Σε γενικές γραµµές, οι γυναίκες
υποεκπροσωπούνται σε όργανα λήψης αποφάσεων στα υπουργεία και τα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Οι πολιτισµικοί παράγοντες (προώθηση της εκπαίδευσης
των αγοριών παρά των κοριτσιών), οι ανεπαρκείς εγκαταστάσεις και το φτωχό
εκπαιδευτικό υλικό εµποδίζουν περαιτέρω την πρόοδο. Ως απάντηση, η αναπτυξιακή
συνεργασία µπορεί να διαδραµατίσει βασικό ρόλο προωθώντας τη θέση των
γυναικών, παρέχοντας καλύτερες εγκαταστάσεις και εκπαιδευτικό υλικό, και
διατυπώνοντας αναλυτικά και στατιστικά στοιχεία για την αξιολόγηση της
κατάστασης των κοριτσιών. Όσον αφορά την εκπαιδευτική και αναπτυξιακή
πολιτική της, η ΕΕ έχει δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην προώθηση της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης και ειδικότερα για τα κορίτσια.
Στον τοµέα της υγείας, παράλληλα µε την ανάγκη ενίσχυσης των συστηµάτων υγείας
στο σύνολό τους, θεωρούνται ζωτικής σηµασίας και οι στόχοι της περιγεννητικής
περίθαλψης και της πρόληψης των σηµαντικότερων µεταδοτικών νόσων, όπως ο ιός
HIV/AIDS, η ελονοσία και η φυµατίωση. Ειδικότερα ο HIV/AIDS, αναγνωρίζεται
ότι δεν αποτελεί απλώς ένα ζήτηµα υγείας αλλά έχει επιπτώσεις σε άλλους τοµείς. Η
εξάπλωση του ιού HIV στις γεωργικές περιοχές έχει επιπτώσεις στον αυξανόµενο
αριθµό των νοικοκυριών στα οποία οι γυναίκες κερδίζουν το βασικό εισόδηµα της
οικογένειας. Η επιδείνωση της υγείας τους ή και ο θάνατός τους δηµιουργεί
προβλήµατα επιβίωσης των υπόλοιπών µελών της οικογένειας.
11

Έκθεση οµάδας εµπειρογνωµόνων της Κοινοπολιτείας για τις γυναίκες και τη διαρθρωτική
προσαρµογή, 1991.
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2.

3.

4.

παρά το ότι οι γυναίκες
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη γεωργική παραγωγή, δεν έχουν ίση πρόσβαση
και έλεγχο επί των πόρων, ούτε ασφαλή έγγεια δικαιώµατα. Έχουν συχνά πρόσβαση
σε µικρότερα, περιθωριακά και λιγότερο εύφορα αγροτεµάχια γεγονός που οδηγεί σε
χαµηλότερη απόδοση και µη ικανοποιητικές τεχνικές καλλιέργειας. Η έλλειψη
δεσµευτικών εγγείων τίτλων καθιστά ακόµη περισσότερο δύσκολη τη διαβίωσή τους
και τις εµποδίζει από την πρόσβαση σε σηµαντικές γεωργικές υπηρεσίες και
πληροφορίες, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της
παραγωγής τροφίµων που θα χρησιµοποιηθούν τόσο για ιδία κατανάλωση όσο και
για τη διάθεση στο εµπόριο. Στην πολιτική της για την αναπτυξιακή συνεργασία, η
Επιτροπή συνέστησε ρητά πολυκλαδική προσέγγιση σ' αυτόν τον τοµέα, µε βασικό
στοιχείο τα θέµατα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων.
Επισιτιστική ασφάλεια και βιώσιµη αγροτική ανάπτυξη:

Μεταφορές: παρόλο που φαινοµενικά ο τοµέας αυτός είναι ουδέτερες όσον αφορά τα
θέµατα ισότητας των δύο φύλων, οι πολιτικές στον τοµέα των µεταφορών συχνά
επαναλαµβάνουν τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες όσον αφορά τα δύο φύλα σε µια
κοινωνία, για παράδειγµα, µη λαµβάνοντας υπόψη τους διάφορους βαθµούς
κινητικότητας που επιτρέπονται για κάθε φύλο. Η µη επισήµανση αυτού του θέµατος
παρεµποδίζει τη µετακίνηση ατόµων και αγαθών και παρέχει περιορισµένη µόνο
πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες.
∆ηµιουργία θεσµικών ικανοτήτων, χρηστή διακυβέρνηση και κράτος δικαίου: οι
γυναίκες βρίσκονται συχνά στο περιθώριο όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων σε πολιτικό, οικονοµικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Αυτό µπορεί να
οδηγήσει σε πολιτικές που αγνοούν τη διάσταση «ισότητα των δύο φύλων» και που
εµποδίζουν τις γυναίκες να συµµετάσχουν ενεργά και παγιώνουν ακόµη
περισσότερο άνισες σχέσεις εξουσίας στην κοινωνία εν γένει. Ένα σηµαντικό βήµα
για τις αναπτυσσόµενες χώρες είναι να εγκρίνουν ή/και να µεταρρυθµίσουν και να
εφαρµόσουν ένα συνολικό νοµοθετικό πλαίσιο µε το οποίο εδραιώνεται η ισότητα
των φύλων και δίδεται προτεραιότητα στα ίσια δικαιώµατα και στις αρχές της µη
διακριτικής µεταχείρισης των γυναικών και των ανδρών. Η ένταξη της ισότητας των
φύλων σε ένα νοµοθετικό πλαίσιο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εδραίωση ή
την παγίωση µίας κατάστασης που προάγει και στηρίζει τις αρχές των ίσων
δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης.

Η ανάθεση εξουσιών στις γυναίκες και η αυτονοµία τους, καθώς και η βελτίωση της
πολιτικής θέσης τους, είναι θεµελιώδους σηµασίας για να επιτευχθεί χρηστή
διαχείριση και να επικρατήσει κράτος δικαίου τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους
άνδρες. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα περισσότερα κυβερνητικά επίπεδα και
σηµειώνουν µικρή πρόοδο όσον αφορά την απόκτηση πολιτικής εξουσίας στα
νοµοθετικά σώµατα. Η πολύ χαµηλή εκπροσώπηση των γυναικών πρέπει να
αντιµετωπιστεί µέσω της επικράτησης δηµοκρατικών καθεστώτων και της
βελτίωσης των θεσµικών ικανοτήτων στις αναπτυσσόµενες χώρες.
5.

Η ανάλυση των θεµάτων ισότητας των φύλων υπό την
προοπτική των κοινωνικών επιπτώσεων της παγκοσµιοποίησης είναι ζωτικής
σηµασίας προκειµένου να εντοπισθούν οι µηχανισµοί που διασφαλίζουν ότι το
εµπόριο και οι επενδύσεις στηρίζουν την ισότητα των φύλων. Τα οφέλη της
εµπορικής ανάπτυξης υπήρξαν διαφορετικά για τις γυναίκες και τους άνδρες,
γεγονός που σε µεγάλο βαθµό αντανακλά τις εσωτερικές κοινωνικές δοµές κάθε
χώρας. Η ΕΚ προτίθεται να στηρίξει τις µεταρρυθµίσεις της εµπορικής πολιτικής
στις αναπτυσσόµενες χώρες που περιλαµβάνουν στρατηγικές µε στόχο να
Εµπόριο και ανάπτυξη:

13

διασφαλιστεί η οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιµότητα των
εµπορικών και επενδυτικών πολιτικών. Προετοιµάζοντας τον επόµενο γύρο του
ΠΟΕ στο Κατάρ, το Νοέµβριο 2001, η ΕΚ θα επιδιώξει να προωθήσει τον διεθνή
διάλογο και την παροχή κινήτρων για την εµπορική και κοινωνική ανάπτυξη ώστε
να προωθηθεί η καλύτερη κατανόηση και να διασφαλιστεί µία θετική διάδραση. Στο
πλαίσιο της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ για παράδειγµα, οι προσεχείς
εµπορικές διαπραγµατεύσεις θα λάβουν υπόψη τις κοινωνικές και οικονοµικές
επιπτώσεις, περιλαµβανοµένων και των θεµάτων ισότητας των φύλων, που θα έχουν
τα εµπορικά µέτρα στις χώρες ΑΚΕ.
Η περιφερειακή ολοκλήρωση και
συνεργασία συµβάλλει στην ενσωµάτωση των αναπτυσσόµενων χωρών στην
παγκόσµια οικονοµία και διαδραµατίζουν αποφασιστικό ρόλο στην παγίωση της
ειρήνης και στην πρόληψη των συγκρούσεων. Παρέχουν στις εµπλεκόµενες χώρες
τη δυνατότητα αντιµετώπισης των διασυνοριακών προκλήσεων, ειδικότερα στον
τοµέα του περιβάλλοντος και της χρήσης και της διαχείρισης των φυσικών πόρων και κατά συνέπεια επηρεάζουν άµεσα τη ζωή των ανδρών και των γυναικών που
ζουν σε διασυνοριακές περιοχές. Οι θετικές επιπτώσεις των δράσεων στις περιοχές
αυτές θα αποδειχθούν όσον αφορά τη δηµιουργία θεσµικών ικανοτήτων, και όσον
αφορά την πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων. Τα θέµατα που αφορούν
την ισότητα των δύο φύλων άπτονται και των δύο αυτών τοµέων.
Περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία:

6.

Και για τους έξι τοµείς προτεραιότητας, η Επιτροπή θα αναλάβει τις ακόλουθες ενέργειες,
δίδοντας παράλληλα προτεραιότητα σε παρεµβάσεις που αφορούν συγκεκριµένες ανάγκες,
βέλτιστες πρακτικές και συγκεντρωθείσα εµπειρία:
•

εξέταση και ανάλυση κατευθυντήριων γραµµών πολιτικής, ανάλογα µε την θέση των
γυναικών και των ανδρών σε κάθε έναν από τους τοµείς προτεραιότητας της ΕΚ.

•

ενίσχυση της χρησιµοποίησης δεικτών, ευαίσθητους σε θέµατα ισότητας των φύλων,
µέτρησης των αποτελεσµάτων τοµεακών πολιτικών και στρατηγικών, που θα
χρησιµοποιηθούν επίσης για τον προσδιορισµό, την εφαρµογή και την παρακολούθηση
συγκεκριµένων σχεδίων ή προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας στον τοµέα αυτό.

•

ενίσχυση, σε επίπεδο αντιπροσωπείας, της ικανότητας διεξαγωγής διαλόγου για τις
τοµεακές πολιτικές µε τις κυβερνήσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µε
σκοπό να τεθούν τα θέµατα ισότητας των φύλων και τα θέµατα των γυναικών στο
προσκήνιο.

•

ενίσχυση µεθόδων για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των τοµεακών πολιτικών που είναι
ευαίσθητες σε θέµατα ισότητας των φύλων. Η ∆ιϋπηρεσιακή Οµάδα Ποιοτικής Στήριξης,
στο πλαίσιο της οποίας θα συζητούνται πριν από την έγκρισή τους τα έγγραφα
στρατηγικής για όλες τις χώρες, θα αξιολογούν συστηµατικά τα θέµατα ισότητας των
φύλων.

5.1.2.

Η ενσωµάτωση του θέµατος της ισότητας των φύλων σε σχέδια ή προγράµµατα που
εκπονούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο·

Η έσχατη αρµοδιότητα όσον αφορά τον καθορισµό προτεραιοτήτων και την υλοποίηση
εγκεκριµένων πολιτικών σχετικά µε την ισότητα των φύλων εναπόκειται στις
αναπτυσσόµενες χώρες. Η ΕΚ δεσµεύεται να στηρίξει τις χώρες εταίρους, τις κυβερνήσεις,
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τον ιδιωτικό τοµέα στην επιταχυνόµενη
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εφαρµογή των συµφωνηθεισών αναπτυξιακών πολιτικών. Παράλληλα, η Εκ δεσµεύεται να
περιλάβει στόχους ισότητας των φύλων στην χάραξη πολιτικών, προγραµµάτων και σχεδίων
για την αναπτυξιακή συνεργασία. Για να ενισχύσει τις διαδικασίες αυτές, έχουν καθοριστεί
ειδικές ενέργειες.
Εθνικό και περιφερειακό επίπεδο:

•

Οι υπάρχουσες και µελλοντικές κατευθυντήριες γραµµές προγραµµατισµού για την
αναπτυξιακή συνεργασία θα διαµορφωθούν έτσι ώστε να λαµβάνουν υπόψη το θέµα της
ισότητας των φύλων

•

Τέτοιες κατευθυντήριες γραµµές ευαίσθητες σε θέµατα ισότητας των φύλων θα δοθούν
στις αντιπροσωπείες και στις χώρες εταίρους που θα παροτρυνθούν να αντιµετωπίσουν το
θέµα αυτό κατά τα στάδια προετοιµασίας και επαναξιολόγησης των εγγράφων
στρατηγικής για τη µείωση της φτώχειας, των εγγράφων εθνικής στρατηγικής και των
εκθέσεων για την ετήσια πρόοδο·

•

Η ικανότητας των υπαλλήλων της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες πρέπει να ενισχυθεί. Θα
λειτουργήσουν ως καταλύτες, στηρίζοντας την ένταξη των θεµάτων ισότητας των δύο
φύλων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και ενισχύοντας την προετοιµασία και την
υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών στο συγκεκριµένο τοπικό περιβάλλον.

•

Η ικανότητα των εθνικών εµπειρογνωµόνων σε θέµατα ισότητας των φύλων οι οποίοι
εργάζονται σε σχετικές υπηρεσίες εντός των εθνικών υπουργείων θα ενισχυθεί και θα
συνδεθεί µε την εσωτερική ικανότητα δηµιουργίας δραστηριοτήτων για τους υπαλλήλους
της Επιτροπής (βλ. 5.1.3)·

•

Η τεχνική βοήθεια στο εσωτερικό της χώρας θα ενισχυθεί µέσω της βελτιωµένης
συµµετοχικής και βασιζόµενης στη δράση έρευνας και ανάπτυξης της γνώσης, της
στήριξης της ενηµέρωσης και της ανάπτυξης ικανοτήτων. Οι σύµβουλοι και οι ερευνητές
αναµένεται να παράσχουν πολύτιµη βοήθεια κατά τη διεξαγωγή διαλόγου για τη
διαµόρφωση πολιτικής και κατά την υλοποίησή της.

•

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει έντονα την επιτόπια συνεργασία και συντονισµό για την
επίτευξη των στόχων της ισότητας των φύλων µεταξύ άλλων χορηγών, περιλαµβανοµένων
και των κρατών µελών, των οργανώσεων των ΗΕ, της Παγκόσµιας Τράπεζας, της USAID
και άλλων. Για το σκοπό αυτό, θα αναληφθεί ενεργός ρόλος στο πλαίσιο των "οµάδων
εσωτερικού συντονισµού των χορηγών για θέµατα ισότητας των φύλων" ή, στην
περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος µηχανισµός, θα επιδιωχθεί η σύσταση ενός
συντονιστικού φορέα.

Επίπεδο σχεδιασµού και προγραµµατισµού:

•

Μια βασική µεθοδολογική προϋπόθεση που καθορίστηκε στην Πλατφόρµα ∆ράσης του
Μπεϊζίν είναι να πραγµατοποιηθούν αναλύσεις σχετικά µε την κατάσταση των γυναικών
και των ανδρών, για κάθε αναπτυξιακή παρέµβαση σε επίπεδο έργων και προγραµµάτων
(εκ των προτέρων µελέτες των βασικών κατευθύνσεων). Αυτό διευκολύνει την εκτίµηση
της πιθανής επίπτωσης των παρεµβάσεων στις γυναίκες και στους άνδρες και αποτελεί το
αποτελεσµατικότερο µέσο εξασφάλισης ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες µπορούν
να επηρεάσουν, να συµµετάσχουν και να επωφεληθούν από την αναπτυξιακή διαδικασία.

15

•

Η Επιτροπή θα ενισχύσει τη µελέτη του θέµατος της ισότητας των δύο φύλων κατά τη
διάρκεια όλου του κύκλου του έργου µε σκοπό την ανάλυση των προβληµάτων, τον
καθορισµό των οµάδων στόχων και των δικαιούχων, τον προσδιορισµό των στόχων, τη
διατύπωση δεικτών, την παρακολούθηση·

•

Η Επιτροπή θα διαδίδει συστηµατικά και θα χρησιµοποιεί αναθεωρηµένες κατευθυντήριες
γραµµές αξιολόγησης, ενώ όλα τα προγράµµατα και έργα πρέπει να παρακολουθούνται
και να αξιολογούνται από την άποψη της ισότητας των φύλων. Προς το σκοπό αυτό, οι
οµάδες αξιολόγησης θα πρέπει να περιλαµβάνουν στο µέτρο του δυνατού προσωπικό µε
σχετική εµπειρία ή ικανότητες σε θέµατα ισότητας των φύλων·

•

Η Επιτροπή θα αναπτύξει περαιτέρω δείκτες που λαµβάνουν υπόψη τα θέµατα που
αφορούν την ισότητα των δύο φύλων και ξεχωριστών δεδοµένων για κάθε φύλο κατά τις
δραστηριότητες προγραµµατισµού, εποπτείας και παρακολούθησης. Σκοπός είναι η
κατάρτιση δεικτών που µετρούν την ενσωµάτωση της διάστασης «ισότητα των δύο
φύλων» στις διάφορες εργασίες διαχείρισης (αναλύσεις, κατάρτιση προγράµµατος,
έγκριση, επιλογή εµπειρογνωµόνων, εποπτεία, αξιολόγηση κ.λπ.), και η αποφυγή δεικτών
που απλώς «µετρούν λέξεις» (γυναίκες, διάσταση «ισότητα των δύο φύλων») στα διάφορα
έγγραφα. Η χρησιµοποίηση ξεχωριστών για κάθε φύλο δεδοµένων θα χρησιµεύσει ως
βάση για να επισηµανθούν και να αναλυθούν οι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων, έτσι
ώστε να επινοηθούν περισσότερο καινοτόµες λύσεις και/ή στρατηγικές για τη µείωση των
ανισοτήτων µεταξύ των δύο φύλων.

5.1.3.

Η δηµιουργία εσωτερικής ικανότητας της ΕΚ όσον αφορά την ισότητα των φύλων,
µέσα και µέθοδοι.

Παρά το περιορισµένο ανθρώπινο δυναµικό, ορισµένα µέσα για την ενσωµάτωση του
θέµατος της ισότητας των φύλων έχουν αναπτυχθεί µε την πάροδο του χρόνου ή βρίσκονται
σε ανάπτυξη. Παραδείγµατος χάρη ένα σχέδιο βασικού εγγράφου για τα θέµατα που αφορούν
την ισότητα των δύο φύλων, εγχειρίδια και υλικό κατάρτισης προσαρµοσµένο σε διάφορες
καταστάσεις, και προτάσεις για κατευθυντήριες γραµµές του 9ου ΕΤΑ. Στο βαθµό που ήταν
σκόπιµο, εναρµονίστηκαν µε τις κατευθυντήριες γραµµές OΟΣΑ/ΕΑΒ για την ισότητα των
δύο φύλων στη συνεργασία για την ανάπτυξη. Η αναθεώρηση, η ανάπτυξη, η προσαρµογή
και ο συντονισµός των µέσων αυτών πρέπει να αποτελεί συνεχή διαδικασία. Εντούτοις, δεν
έχει ακόµα επιτευχθεί η ολοκλήρωση ορισµένων από τα εν λόγω µέσα, και για άλλα
χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία.
•

θα σχεδιαστεί δηµοσίευση βασικού εγγράφου για τα θέµατα που αφορούν την ισότητα των
δύο φύλων, που θα χρησιµεύει ως πηγή πληροφόρησης και σηµείο αναφοράς για όλο το
προσωπικό. Θα περιέχει τις βέλτιστες πρακτικές καθώς και σχετικές θεωρίες για την
ισότητα των φύλων στην εργασία και τις κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής στον
τοµέα αυτό. Η δηµοσίευση θα ενηµερώνεται τακτικά. το αναθεωρηµένο εγχειρίδιο
διαχείρισης του κύκλου του προγράµµατος (PCM) θα περιλαµβάνει κείµενα που αφορούν
την ενσωµάτωση των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων στις
συνήθεις διαδικασίες εργασίας. Τυποποιηµένοι όροι εντολής που λαµβάνουν υπόψη τα
θέµατα ισότητας των δύο φύλων θα χρησιµοποιηθούν για τις προκαταρκτικές µελέτες και
τις µελέτες σκοπιµότητας.

•

Θα αναβαθµιστεί και θα διατηρηθεί η θέση µε θέµατα που αφορούν την ισότητα των δύο
φύλων και την ανάπτυξη στο Intranet. Η θέση στο Intranet θα περιέχει το Βασικό Έγγραφο
για τα θέµατα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων, καθώς και συνδέσµους µε τα
σχετικά έγγραφα της Επιτροπής για τα θέµατα ισότητας των δύο φύλων. Θα παρέχεται
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κατάρτιση που λαµβάνει υπόψη τη διάσταση της ισότητα των δύο φύλων, τόσο σε
κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αντιπροσωπειών.
•

Σκοπός της κατάρτισης είναι η ευαισθητοποίηση του προσωπικού στα θέµατα που
αφορούν την ισότητα των δύο φύλων και συνεπώς η βελτίωση της ποιότητας των
αναπτυξιακών παρεµβάσεων ώστε να ικανοποιούν τις διάφορες ανάγκες και ενδιαφέροντα
των γυναικών και των ανδρών στις χώρες εταίρους. Η κατάρτιση αυτή θα επιτρέψει να
υπάρξει κάποια γλωσσική συνοχή µεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών ένταξης της εν
λόγω διάστασης, καθώς και µεταξύ των διαφόρων συµβούλων όσον αφορά αυτά τα
θέµατα. Η ύλη της κατάρτισης θα προσαρµόζεται στις εκάστοτε συνθήκες·

•

Η τεχνική βοήθεια σε επιφυλακή µε εµπειρογνώµονες σε θέµατα ισότητας των φύλων θα
ενισχυθεί τόσο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κεντρικών
υπηρεσιών.

•

Ένα σύνολο ειδικευµένων εξωτερικών συµβούλων θα παρέχει, εφόσον ζητείται, στήριξη
και θα βρίσκεται σε διάλογο µε τα τοµεακά και γεωγραφικά γραφεία, µε υπαλλήλους σε
περιφερειακό επίπεδο και αντιπροσωπείες.

•

Οι εταιρικές σχέσεις µε τα κράτη µέλη, τις υπηρεσίες των ΗΕ, τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών και άλλους φορείς µπορούν να βελτιώσουν τη διάδοση
πληροφοριών, ειδικότερα όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές και µεθόδους.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Με το παρόν πρόγραµµα δράσης, η Επιτροπή είναι αρµόδια για την εξασφάλιση της
απαραίτητης συνειδητοποίησης, δέσµευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων. Το βασικό
αποτέλεσµα θα είναι ότι το 2006 όλο το προσωπικό της Επιτροπής που εργάζεται στον τοµέα
της συνεργασίας για την ανάπτυξη θα έχει την επαγγελµατική ικανότητα - σε διάλογο µε τις
αναπτυσσόµενες χώρες - να προωθήσει την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών.
Η σύνταξη εκθέσεων για την υλοποίηση του παρόντος προγράµµατος δράσης θα αποτελέσει
αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την υλοποίηση της Κοινοτικής Αναπτυξιακής Πολιτικής
12
. Το πρόγραµµα δράσης θα παρακολουθείται στενά σύµφωνα µε το σχέδιο εργασίας που
παρουσιάζεται στο παράρτηµα VI και θα αξιολογείται τόσο ενδιάµεσα όσο και κατά τη λήξη.
Οι αξιολογήσεις αυτές θα εξετάζουν την ικανότητα, την αποτελεσµατικότητα, τις επιπτώσεις
και τη σχέση µε τα µέτρα ενσωµάτωσης του θέµατος της ισότητας των φύλων και παράλληλα
θα διατυπώνουν συστάσεις για ανάληψη βελτιωµένων δράσεων.
Το ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισµού για θέµατα ισότητας των δύο φύλων αποτελεί τον
καταλύτη για την ενσωµάτωση των θεµάτων αυτών, και θα χρησιµοποιηθεί, όπως και κατά το
παρελθόν, για τη διάθεση συµπληρωµατικής τεχνικής βοήθειας σε επιφυλακή. Για
επιτευχθούν σηµαντικά αποτελέσµατα όσον αφορά την ανάπτυξη µεθόδων, την εφαρµοσµένη
έρευνα, τις ειδικές µελέτες, καθώς και την κατάρτιση και ευαισθητοποίηση, τα ποσά που
διατίθενται στο πλαίσιο του ειδικού αυτού κονδυλίου θα διατηρηθούν για το 2001 και για το

6.

2002.

12

υµπέρασµα του Συµβουλίου της
Πολιτική», άρθρο 43.

10ης Νοεµβρίου 2000, «η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Αναπτυξιακή
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Λειτουργικές και καινοτόµες εταιρικές σχέσεις µε τα κράτη µέλη και άλλους χορηγούς θα
απαιτηθούν ώστε να κινητοποιηθούν συµπληρωµατικοί τεχνικοί πόροι και
εµπειρογνωµοσύνη.
7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η επιτυχία της εκπλήρωσης των στόχων διεθνούς ανάπτυξης για τη µείωση της φτώχειας θα
εξαρτηθεί σε σηµαντικότατο βαθµό από την ενσωµάτωση των θεµάτων που αφορούν την
ισότητα των δύο φύλων στη συνεργασία για την ανάπτυξη. Το παρόν έγγραφο επισηµαίνει τα
οφέλη και τις δυνατότητες που µπορεί να προσφέρει η ενσωµάτωση των θεµάτων που
αφορούν την ισότητα των δύο φύλων στη συνεργασία της ΕΚ και των χωρών εταίρων για την
ανάπτυξη, και πώς αυτή η διαδικασία µπορεί να προωθήσει τις προσπάθειες συνεργασίας για
την ανάπτυξη.
Σκοπός του προγράµµατος δράσης είναι η στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν οι
χώρες εταίροι για να προωθήσουν την ισότητα των δύο φύλων και τις διαδικασίες
ενσωµάτωσης της εν λόγω διάστασης σε εθνικό επίπεδο, για την ένταξη των εν λόγω
θεµάτων στις αναπτυξιακές πολιτικές και την ενίσχυση των ικανοτήτων της Επιτροπής σ'
αυτόν τον τοµέα. Το πρόγραµµα δράσης τονίζει ότι την ευθύνη για την προώθηση της
ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών φέρουν οι εθνικές κυβερνήσεις.
Το σχέδιο εργασίας του παρόντος προγράµµατος δράσης που παρουσιάζεται στο παράρτηµα
VI θα αποτελέσει πράγµατι τη βάση για την παρακολούθηση των προσπαθειών συνεργασίας
της ΕΚ για την ανάπτυξη, µε σκοπό την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στις χώρες
εταίρους. Θα παράσχει στήριξη στις προτεραιότητες και πρωτοβουλίες των εθνικών εταίρων,
κυβερνήσεων, ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Παράλληλα,
επιτρέπει την εξασφάλιση συνοχής µεταξύ των µέτρων της ΕΚ για τη θεσµοποίηση της
ενσωµάτωσης των θεµάτων ισότητας των δύο φύλων και των αντίστοιχων µέτρων των χωρών
εταίρων.
Μία ισχυρή δέσµευση από την ΕΚ, τις αναπτυσσόµενες χώρες, τα κράτη µέλη και άλλους
χορηγούς θα αποδείξει ότι είναι εφικτή µία ευρύτερη ισότητα των δύο φύλων µέσω µίας
προσέγγισης για συστηµατική και συνεκτική ενσωµάτωση του θέµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ενσωµάτωση των θεµάτων που αφορούν την ισότητα των φύλων : έννοια και ορισµοί

ΦΥΛΟ
Έννοια που αναφέρεται στις κοινωνικές διαφορές, σε αντίθεση µε τις βιολογικές, µεταξύ
ανδρών και γυναικών, οι οποίες έχουν εντοπιστεί, είναι µεταβλητές στο χρόνο και ποικίλλουν
σε µεγάλο βαθµό ανάλογα µε τις πολιτισµικές διαφορές.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Η µελέτη των διαφορών στις συνθήκες, στις ανάγκες, στα ποσοστά συµµετοχής, στην
πρόσβαση στους πόρους και την ανάπτυξη, στον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, στα
κέντρα λήψης αποφάσεων, κ.λπ., µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο του ρόλου τους
που υπαγορεύεται από το φύλο τους.
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΥΛΟ
Η συλλογή και ο διαχωρισµός των δεδοµένων και των στατιστικών πληροφοριών ανά φύλο
ώστε να καθίσταται δυνατή η συγκριτική ανάλυση ανά φύλο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Εξέταση των προτάσεων πολιτικής ώστε να φανεί κατά πόσο επηρεάζουν διαφορετικά τις
γυναίκες και τους άνδρες, µε σκοπό να προσαρµοστούν οι προτάσσεις αυτές για να
εξουδετερωθούν οι διακρίσεις και να προωθηθεί η ισότητα των φύλων.
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Η συστηµατική ενσωµάτωση των αντιστοίχων καταστάσεων προτεραιοτήτων και αναγκών
των γυναικών και ανδρών σε όλες τις πολιτικές, µε σκοπό την προώθηση της ισότητας µεταξύ
γυναικών και ανδρών και την κινητοποίηση όλων των γενικών πολιτικών και µέτρων µε
ειδικό στόχο την επίτευξη ισότητας, λαµβάνοντας ενεργά και ανοιχτά υπόψη, στο στάδιο
σχεδιασµού, τις επιπτώσεις τους στην αντίστοιχη
κατάσταση των γυναικών και των ανδρών
κατά το στάδιο εφαρµογής και εποπτείας 13.
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Ενεργός προσέγγιση του προγραµµατισµού που λαµβάνει το θέµα της ισότητας των φύλων
ως βασική µεταβλητή ή κριτήριο και που επιδιώκει να ενσωµατώσει µία σαφή διάσταση
ισότητας φύλων στη συγκεκριµένη πολιτική ή ενέργεια.

13

COM (1996) 67 τελικό, 21.2.1996.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Η διάσταση της ισότητας των φύλων στις αναπτυσσόµενες χώρες

Πολιτική αντιπροσώπευση:
• Το 1999 οι γυναίκες κατείχαν µόνο 12,7% των κοινοβουλευτικών εδρών σε παγκόσµιο επίπεδο,

και µόνο 8,7% στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες.

Τοµείς παραγωγής:
Οι γυναίκες ασκούν το 53% του συνόλου των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις
αναπτυσσόµενες χώρες, αλλά µόνον το ένα τρίτο περίπου της εργασίας τους µετράται και
αναγνωρίζεται επί του παρόντος στους εθνικούς λογαριασµούς, ενώ για τους άνδρες τα τρία
τέταρτα.
• Στη Λατινική Αµερική και στην Καραϊβική, µόνο 7-11% των πελατών επίσηµων πιστωτικών
ιδρυµάτων είναι γυναίκες. Σε πολλές αφρικανικές χώρες, παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν
περισσότερο από το 60% του εργατικού δυναµικού και συµβάλλουν µέχρι 80% της συνολικής
παραγωγής τροφίµων, οι γυναίκες εισπράττουν λιγότερο από 10% των πιστώσεων για τους
απασχολούµενους σε µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις και µόνο το 1% των συνολικών
πιστώσεων για τη γεωργία .
•

Υγεία/AIDS/Πληθυσµός:
•

•

Το ποσοστό των γυναικών που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV σε σχέση µε το αντίστοιχο
ποσοστό των ανδρών έχει διπλασιαστεί από το 1992 - σε περίπου 50% και στις φτωχότερες χώρες
ο αριθµός των νεαρών γυναικών που υποφέρουν από AIDS έχει κατά πολύ αυξηθεί, ιδίως στην
ηλικιακή οµάδα 14-20 ετών.
130 εκατοµµύρια γυναίκες υπέστησαν ακρωτηριασµό των γεννητικών τους οργάνων και ο
αριθµός αυξάνεται κατά δύο εκατοµµύρια ετησίως .

Εκπαίδευση:

Σε παγκόσµιο επίπεδο, το 24% των κοριτσιών σχολικής ηλικίας δεν φοιτούν ακόµη στο δηµοτικό,
σε σύγκριση µε το 16% των αγοριών.
• Στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, οι άρρενες ενήλικες που κατέχουν ανάγνωση και γραφή
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 61%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 41% .
• Στη Σρι Λάνκα, παρά την πολιτική αστάθεια, σηµειώθηκε καθαρό ποσοστό εγγραφής για τα
κορίτσια στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση κατά 97%, σε σύγκριση µε 70% στην περιοχή. Οµοίως,
το ποσοστό αναλφαβητισµού των κοριτσιών ήταν µόνο 7% σε σύγκριση µε 42% για την Νότιο
Ασία.
•

Περιβάλλον:
•

Τα αυξανόµενα ποσοστά απερήµωσης και υποβάθµισης του περιβάλλοντος έχουν σαν
αποτέλεσµα την αύξηση του φόρτου εργασίας για τις γυναίκες που συχνά είναι υπεύθυνες για την
παραγωγή των αναγκαίων προς το ζην και τη µεταφορά του νερού µέχρι το σπίτια.

Βία κατά των γυναικών:
•

Συνολικά, µια στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί βία κατά τη διάρκεια σαρκικής σχέσεως .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών και εµπειριών όσον αφορά τα θέµατα που αφορούν
την ισότητα των δύο φύλων στον τοµέα συνεργασίας της ΕΚ για την ανάπτυξη 14
∆ηµιουργία συνεργιών µε τα κράτη µέλη

Στη Νότιο Αφρική, ο συντονισµός των χορηγών βοήθειας µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ επέτρεψε
τη βελτίωση της ένταξης των θεµάτων των δύο φύλων στον τοµέα της συνεργασίας της ΕΕ για την
ανάπτυξη. Με πρωτοβουλία του Σουηδικού γραφείου διεθνούς ανάπτυξης, πραγµατοποιήθηκε
τακτικός συντονισµός µεταξύ των χορηγών βοήθειας για τα θέµατα που αφορούν τα δύο φύλα. Η
Αντιπροσωπεία της ΕΕ διαδραµάτισε ενεργό ρόλο, οργανώνοντας συνεδριάσεις συντονισµού των
χορηγών βοήθειας και συµµετέχοντας σε µια µελέτη για τα θέµατα ισότητας των δύο φύλων που
άρχισαν οι χορηγοί βοήθειας σε θέµατα συνεργασίας για την ανάπτυξη στη Νότιο Αφρική.

Περιβάλλον

Στο δασοκοµικό τοµέα στις Νήσους του Σολοµώντος, η έρευνα όσον αφορά τα θέµατα που αφορούν
τα δύο φύλα, που διεξήχθη σε συνεργασία µε τους τοπικούς παράγοντες, επεσήµανε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν οι γυναίκες που κουβαλούν στο κεφάλι τους κοµµένα ξύλα. Η άµεση αντίδραση των
ειδικών στον εν λόγω τοµέα και του προσωπικού του προγράµµατος ήταν να αναθέσουν αυτή την
εργασία σε άνδρες. Εντούτοις, από τη συζήτηση προέκυψε ότι οι δασοκοµικές εργασίες αποτελούν
την κύρια πηγή εισοδήµατος των γυναικών και, ως εκ τούτου, η Αντιπροσωπεία της ΕΕ εξέτασε το
ενδεχόµενο τελειοποίησης της τεχνολογίας προς χρήση των γυναικών - ήτοι τη δηµιουργία ενός
συστήµατος τροχαλίας και έτσι να εξακολουθήσουν να απασχολούνται γυναίκες σ' αυτήν τη
δραστηριότητα.

Εκπαίδευση

Από τις ξεχωριστές συνεδριάσεις διαβουλεύσεων µε φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστήµιου
Τεχνολογίας στο Lae (UNITECH) στην Παπούα Νέα Γουϊνέα προέκυψαν σηµαντικά διαφορετικές
ανάγκες, πράγµα που έχει επιπτώσεις στα σχέδια για την ανάπτυξη της υποδοµής που καταρτίζονται
επιτόπου και χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ. Οι άρρενες φοιτητές δήλωσαν τις ανάγκες τους όσον
αφορά τις γενικές εγκαταστάσεις: εγκαταστάσεις για γυµναστική, ηλεκτρονικός εξοπλισµός. Ο
βασικός προβληµατισµός των φοιτητριών ήταν η ανάγκη για εγκαταστάσεις προς αποκλειστική χρήση
των γυναικών, συνεπεία των κρουσµάτων βίας και κακοποίησης των γυναικών. Για το λόγο αυτό
ζητούσαν ασφαλή περίφραξη των κοιτώνων και εξασφάλιση βασικού εξοπλισµού, π.χ. υπολογιστών,
εντός του περιφραγµένου χώρου για βραδινή µελέτη. Ο ρόλος των γυναικών στην αναπαραγωγή
υπαγόρευσε επίσης διάφορα αιτήµατα. Και τα δύο φύλα ζήτησαν να λαµβάνονται µέτρα για τα
παντρεµένα ζευγάρια, αλλά οι γυναίκες ιδιαίτερα τόνισαν την ανάγκη για χώρους που θα µπορούν να
χρησιµοποιούν οι µητέρες και τα παιδιά.

Υγεία/AIDS/Πληθυσµός

Τα κονδύλια του προϋπολογισµού της ΕΚ για το HIV/AIDS και τα τροπικά δάση των χωρών της
Ασίας και της Λατινικής Αµερικής (ΑΛΑ), καθώς και των µεσογειακών χωρών έχουν συµπεριλάβει
τα θέµατα που αφορούν τα δύο φύλα ως όρο για χρηµατοδότηση από την ΕΚ. Εάν δεν πληρούται ο εν
λόγω όρος, το πρόγραµµα δεν γίνεται αποδεκτό για χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση διοχετεύεται
επίσης σε σχέδια που αφορούν ειδικά τις γυναίκες, για παράδειγµα σχέδια µε στόχο τον
ακρωτηριασµό των γεννητικών οργάνων των γυναικών.

14

Περαιτέρω τεκµηρίωση για τις ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΚ
σε επίπεδο χωρών σάς παραπέµπουµε στο εγχειρίδιο A Review of Mainstreaming Gender at Country

Level, Volume 1, Main Report, Royal Tropical Institute (KIT), March 1999.
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Θεσµοποίηση και ενσωµάτωση των θεµάτων ισότητας των φύλων στην αγροτική
ανάπτυξη

Στη Γουϊνέα Κονάκρι, η ΕΚ δηµιούργησε το δίκτυο GIGED (διαπρογραµµατική οµάδα για τα θέµατα
που αφορούν τα δύο φύλα και την ανάπτυξη) που περιλαµβάνει µόνιµη οµάδα 2 έως 3 εθνικών
συµβούλων (γραφείο GIGED) και έναν µεταβλητό αριθµό ατόµων που απασχολούνται στο πλαίσιο
των χωρών ΕΕ-ΑΚΕ σε διάφορα επίπεδα και διάφορους τοµείς (προγράµµατα και έργα, Εθνικός
∆ιατάκτης και Αντιπροσωπεία). Στόχος του προγράµµατος GIGED ήταν η εξασφάλιση της ένταξης
των θεµάτων που αφορούν τα δύο φύλα στη συνεργασία για την ανάπτυξη της δικαιούχου χώρας
ΑΚΕ, σύµφωνα µε το ψήφισµα του Συµβουλίου, τη σύµβαση της Λοµέ και την εθνική πολιτική. Μετά
από ένα πρώτο δοκιµαστικό έτος, άρχισε να εφαρµόζεται το πρόγραµµα GIGED 2. Χρηµατοδοτήθηκε
στο πλαίσιο του Εθνικού Ενδεικτικού Προγράµµατος και επιθεωρήθηκε από εθνική ΜΚΟ µε στόχο
την ενίσχυση των προσπαθειών των πρωταγωνιστών της συνεργασίας ΕΕ-Γουϊνέας (Εθνικός
∆ιατάκτης, Αντιπροσωπεία, προγράµµατα και έργο) όσον αφορά την ένταξη των θεµάτων που
αφορούν τα δύο φύλα στις δραστηριότητές τους. Το δίκτυο GIGED έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα
καταργηθεί προοδευτικά όταν ολοκληρωθεί η δηµιουργία ικανοτήτων και η οικονοµική ανεξαρτησία.
∆εδοµένης της επιτυχίας της Γουϊνέας Κονάκρι, η εν λόγω πειραµατική ενέργεια επαναλαµβάνεται
στο Μάλι και τη Μαδαγασκάρη.

22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Έγγραφα, κανονισµοί και πράξεις της ΕΚ σχετικά µε θέµατα ισότητας των φύλων
Κατάλογος των υφιστάµενων εγγράφων ΕΚ σχετικά µε θέµατα ισότητας των φύλων

Ανακοίνωση προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την ένταξη
θεµάτων που αφορούν τα δύο φύλα στη συνεργασία για την ανάπτυξη, 18 Σεπτεµβρίου 1995
- COM (95) 423· τελικό
ψήφισµα του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1995 σχετικά µε την ένταξη θεµάτων που
αφορούν τα δύο φύλα στη συνεργασία για την ανάπτυξη·
Έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1997, ένταξη των θεµάτων ισότητας των δύό
φύλων στη συνεργασία για την ανάπτυξη·
κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2836/98 του 22 ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε την
ένταξη θεµάτων που αφορούν τα δύο φύλα στη συνεργασία για την ανάπτυξη.
Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Απρίλιος 26 2000 –
COM (2000) 212 τελικό.
Συµφωνία ΕΕ-ΑΚΕ του Κοτονού, 2000.
Κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Συµβουλίου της 10ης Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε την
πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας της Κοινότητας.
Ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για ένα κοινοτικό πρόγραµµα πλαίσιο σχετικά
µε την ισότητα των φύλων, COM (2000) 335 τελικό.
Υπό εκπόνηση ή αναθεώρηση µέσα για την ενσωµάτωση του θέµατος ισότητας των
φύλων στην Επιτροπή

Σχέδιο/Γενικές κατευθύνσεις για τη δηµοσίευση βασικού εγγράφου για θέµατα ισότητας των
φύλων
Τροποποίηση του εγχειριδίου διαχείρισης του κύκλου του έργου και του εντύπου υποβολής
των χρηµατοδοτικών προτάσεων ("ενσωµατωµένο" εγχειρίδιο PCM).
Τα φύλλα προσδιορισµού του έργου.
∆ηµιουργία θέσης στο εσωτερικό δίκτυο Intranet της Επιτροπής σχετικά µε το θέµα «ισότητα
των φύλων και ανάπτυξη».
Εκπαιδευτικό υλικό προσαρµοσµένο σε διάφορες καταστάσεις.
Κατευθυντήριες γραµµές για τον προγραµµατισµό του 9ου ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ανάπτυξης).
Σκιαγράφηση των χωρών από την άποψη της ισότητας των φύλων.
Έντυπο αξιολόγησης των επιπτώσεων του θέµατος ισότητας των φύλων και κατευθυντήριες
γραµµές.
Οι γενικοί όροι εντολής για αξιολογήσεις και µελέτες σκοπιµότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Κατάλογος ακρωνυµίων
ACP
AIDCO
AIDS
ALA
DAC

Κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
Γραφείο συνεργασίας EuropeAid
Σύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας
Πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας των χωρών της
Ασίας και της Λατινικής Αµερικής
Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας

Γ∆

Υπουργείο του Ηνωµένου Βασιλείου για τη διεθνή
ανάπτυξη
Γενική ∆ιεύθυνση

ΑΕΕ

Αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµων

ΕΚ

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

DFID

ΕΤΑ

Υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης

EΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ECHO

FAO
FWCW

Οργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για τη διατροφή και τη
γεωργία
Τέταρτη παγκόσµια διάσκεψη για τις γυναίκες, Μπεϊζίν
1995

GAD
GIGED
GSD
HAP
HIV
ICPD
IDS
MEDA

Ισότητα των φύλων και ανάπτυξη
∆ιαπρογραµµατική οµάδα για τα θέµατα που αφορούν τα
δύο φύλα και την ανάπτυξη
∆ηµοσίευση βασικού εγγράφου για θέµατα ισότητας των
φύλων
Υγεία/AIDS/Πληθυσµός
Ιός ανοσοποιητικής ανεπάρκειας του ανθρώπου
∆ιεθνής διάσκεψη για τον πληθυσµό και την ανάπτυξη,
Κάιρο 1994
Ινστιτούτο αναπτυξιακών µελετών, Πανεπιστήµιο του
Σάσεξ, ΗΒ
πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας των χωρών της
Μεσογείου
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NAO

Εθνικός διατάκτης

ΜΚΟ

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

ΕΕΠ

Εθνικό ενδεικτικό πρόγραµµα

ΟΟΣΑ

Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και την
Ανάπτυξη

RELEX

Εγχειρίδιο διαχείρισης του κύκλου του έργου
Γενική ∆ιεύθυνση εξωτερικών σχέσεων

ΠΕΠ

Περιφερειακό ενδεικτικό πρόγραµµα

ΣΣΠ

Στρατηγικός σχεδιασµός και προγραµµατισµός

ΣΜΑ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενες ασθένειες

UNDP

Πρόγραµµα Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών

PCM

UNESCO
UNICEF
WID
WSSD

Εκπαιδευτικός, Επιστηµονικός και Πολιτιστικός
Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών
Ταµείο των Ηνωµένων Εθνών για την προστασία του
παιδιού
Γυναίκες και ανάπτυξη
Παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την κοινωνική
ανάπτυξη, Κοπεγχάγη 1995
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα

Πρόγραµµα εργασίας για περαιτέρω ενσωµάτωση : στόχοι, δράσεις, χρονοδιάγραµµα και καθορισµός εσωτερικών δεικτών επιδόσεων
Στόχος
∆ράσεις
ΘΕΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΕΚ

Θέµατα ισότητας των φύλων στους έξι
τοµείς προτεραιότητας για δραστηριότητες
αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΚ
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εξέταση και ανάλυση κατευθυντήριων γραµµών πολιτικής, ανάλογα µε
την θέση των γυναικών και των ανδρών σε κάθε έναν από τους τοµείς
προτεραιότητας της ΕΚ·
Ανάπτυξη συστήµατος για συνεχή αναλυτική και κανονιστική εργασία
σχετικά µε την εξέλιξη των πολιτικών και των στρατηγικών, τα νέα
µέσα, τις ανακοινώσεις και τους κανονισµούς µε σκοπό ΄την ενίσχυση
και την παρακολούθηση τοµεακών παρεµβάσεων σε σχέση µε την
ισότητα των φύλων
Ενίσχυση της χρησιµοποίησης ευαίσθητων σε θέµατα ισότητας
δεικτών για την µέτρηση των αποτελεσµάτων τοµεακών πολιτικών και
στρατηγικών
ενίσχυση, σε επίπεδο αντιπροσωπείας, του διαλόγου για τις τοµεακές
πολιτικές µε τις κυβερνήσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών µε σκοπό να τεθούν τα θέµατα ισότητας των φύλων και τα
θέµατα των γυναικών στο προσκήνιο·
Ενίσχυση µέσων για την εξασφάλιση της ποιότητας των τοµεακών
πολιτικών

ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ
ΣΜΟΥ

Χρονοδιάγρα
µµα:

Η ενσωµάτωση του θέµατος της ισότητας
των φύλων σε σχέδια ή/και προγράµµατα
που εκπονούνται σε εθνικό ή περιφερειακό
επίπεδο·
Ενσωµάτωση υφιστάµενων και µελλοντικών κατευθυντηρίων γραµµών
Εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
για τον προγραµµατισµό της αναπτυξιακής συνεργασίας
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02

03

∆είκτες:
04

05

06

διαθέσιµα
έγγραφα
ενσωµατωµένης πολιτικής
Αυξηµένη διαβούλευση για
θέµατα ισότητας των φύλων
κατά την εκπόνηση βασικών
εγγράφων και µέσων
∆ιαθέσιµα ποσοτικά και
ποιοτικά
στοιχεία
και
παραποµπές σε θέµατα
ισότητας
Θέµατα ισότητας ως στοιχείο
της ατζέντας κατά τον διάλογο
για τη χάραξη πολιτικής µε
τους εταίρους στην ανάπτυξη
και προβολή τους στο
αποτέλεσµα του διαλόγου
∆ιϋπηρεσιακή
Οµάδα
Ποιοτικής
Στήριξης
ενισχυόµενη/στηριζόµενη µε
ικανότητες για θέµατα ισότητας
των φύλων

∆ιαθέσιµες κατευθυντήριες
γραµµές "φιλικές προς την
ισότητα των φύλων"

ενσωµάτωση της διάστασης «ισότητα των δύο φύλων» κατά την
προετοιµασία και επαναξιολόγηση των Εγγράφων Στρατηγικής για τη
Μείωση της Φτώχειας, των Εγγράφων Εθνικής Στρατηγικής, των
Ετησίων Προγραµµάτων Εργασίας και των εκθέσεων επιδόσεων·
Ενίσχυση του διαλόγου για την πολιτική και τον προγραµµατισµό µε
τις εθνικές κυβερνήσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
µέσω των Αντιπροσωπειών, µε σκοπό να αποτελέσουν τα θέµατα
ισότητας των φύλων και τα θέµατα των γυναικών βασικό θέµα της
εθνικής και περιφερειακής πολιτικής
Ενίσχυση της ικανότητας του προσωπικού της Επιτροπής στις
Αντιπροσωπείες ώστε να λειτουργήσουν ως καταλύτες, στηρίζοντας
την ένταξη των θεµάτων ισότητας των δύο φύλων σε εθνικό ή
περιφερειακό επίπεδο

Ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών εµπειρογνωµόνων σε θέµατα
ισότητας των φύλων οι οποίοι εργάζονται σε σχετικές υπηρεσίες εντός
των εθνικών υπουργείων µέσω σύνδεσης µε τις εσωτερικές
δραστηριότητες δηµιουργίας ικανοτήτων για τους υπαλλήλους της
Επιτροπής

Επιτόπια συνεργασία και συντονισµός µεταξύ Επιτροπής και άλλων
χορηγών για την επίτευξη των στόχων της ισότητας των φύλων µέσω
"οµάδων επιτόπιου συντονισµού των χορηγών για θέµατα ισότητας
των φύλων"
Στήριξη της δηµιουργίας τέτοιων οµάδων όταν ο µηχανισµός αυτός
είναι ανύπαρκτος
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CSP,
ετήσια
προγράµµατα
εργασίας
προσαρµοσµένα στις τοπικές
ανάγκες όσον αφορά την
ισότητα των φύλων ∆ιαθέσιµες
παραποµπές του θέµατος σε
εκθέσεις επιδόσεων
Θέµατα ισότητας των φύλων
προβάλλουν στο αποτέλεσµα
του πολιτικού διαλόγου µε
αντιπροσώπους της χώρας και
των ΜΚΟ
Αυξηµένη συνειδητοποίηση
των θεµάτων που άπτονται της
ισότητας των φύλων µεταξύ
υπαλλήλων της ΕΚ
Βέλτιστες πρακτικές και
εµπειρία της χώρας που
µοιράζονται
και
τροφοδοτούνται κατά τη
διαδικασία ενσωµάτωσης
Θέµατα
ισότητας
που
ενσωµατώνονται
στην
εφαρµογή των εθνικών
στρατηγικών στο ιδιαίτερο
τοπικό πλαίσιο
Μεγαλύτερη συνειδητοποίηση
των
σχετικών
τοπικών
ανησυχιών µεταξύ των εθνικών
υπαλλήλων
και
των
παραγόντων
λήψεως
αποφάσεων
Μεταρρυθµίσεις
εθνικής
πολιτικής για την προώθηση
µεγαλύτερης ισότητας στα
δικαιώµατα ανδρών και
γυναικών σε όλους τους τοµείς
Συστάσεις των "οµάδων
επιτόπιου συντονισµού των
χορηγών για θέµατα ισότητας
των φύλων" που καταλήγουν
σε διάλογο για την ανάπτυξη
της χώρας
PRSP,

Θέµατα
εφαρµογής

ΘΕΣΜΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

Επίπεδο σχεδιασµού και προγραµµατισµού

∆ιεξαγωγή συστηµατικής ανάλυσης της κατάστασης ανδρών και
γυναικών σε σχέση µε όλες τις παρεµβάσεις ανάπτυξης σε επίπεδο
έργου και προγράµµατος (εκ των προτέρων µελέτες των βασικών
κατευθύνσεων), για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση των ενδεχόµενων
επιπτώσεων της παρέµβασης στις γυναίκες και τους άνδρες, και να
διασφαλιστεί ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες µπορούν να
επηρεάζουν, να συµµετέχουν και να επωφελούνται από την
αναπτυξιακή διαδικασία.
Ενίσχυση της µελέτης του θέµατος της ισότητας των δύο φύλων κατά
τη διάρκεια όλου του κύκλου του έργου µε σκοπό την ανάλυση των
προβληµάτων, τον καθορισµό των οµάδων στόχων και των
δικαιούχων, τον προσδιορισµό των στόχων, τη διατύπωση δεικτών, την
παρακολούθηση·
Συστηµατική διάδοση και χρησιµοποίηση αναθεωρηµένων
κατευθυντήριων γραµµών αξιολόγησης, ενώ όλα τα προγράµµατα και
έργα πρέπει να αξιολογούνται από την άποψη της ισότητας των φύλων.
Ενσωµάτωση στις οµάδες αξιολόγησης, στο µέτρο του δυνατού,
προσωπικού µε σχετική εµπειρία ή ικανότητες σε θέµατα ισότητας των
φύλων·
Ανάπτυξη δεικτών που λαµβάνουν υπόψη τα θέµατα που αφορούν την
ισότητα των δύο φύλων και ξεχωριστών δεδοµένων για κάθε φύλο
κατά τις δραστηριότητες προγραµµατισµού, εποπτείας και
παρακολούθησης. Τα δεδοµένα αυτά θα είναι επίσης θεµελιώδους
σηµασίας για το στάδιο µετά τον προγραµµατισµό και για την
αξιολόγηση της διαδικασίας.

∆ιαθέσιµες
ενσωµάτωσης
προκαταρκτικές
σκοπιµότητας

∆ηµοσίευση Βασικού Εγγράφου για τα θέµατα που αφορούν την
ισότητα των δύο φύλων

∆ιαθέσιµη
δηµοσίευση
βασικού εγγράφου για θέµατα
ισότητας των φύλων

Ανάπτυξη εσωτερικής ικανότητας
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µελέτες
και
µελέτες

Ένταξη της προοπτικής
ισότητας των φύλων στο
εγχειρίδιο του κύκλου του
έργου (PCM)
Θέµατα ισότητας των φύλων
περιλαµβάνονται στους όρους
εντολής για την αξιολόγηση.
Ενσωµάτωση των θεµάτων στις
εκθέσεις αξιολόγησης
∆ιαθέσιµοι ποσοτικοί και
ποιοτικοί δείκτες ισότητας των
φύλων
∆ιαθέσιµες στατιστικές µε
ξεχωριστά στοιχεία για κάθε
φύλο
Εποπτεία
στην
οποία
λαµβάνεται υπόψη η διάσταση
της ισότητας των δύο φύλων,
µε σκοπό να εξακριβώνεται
κατά πόσον η παρέµβαση
απέφερε βιώσιµα και ίσα οφέλη
στις γυναίκες και στους άνδρες

Αναθεώρηση του εγχειριδίου για τη διαχείριση του συνόλου των
φάσεων του προγράµµατος

∆ηµιουργία θέσης στο Intranet για το θέµα «ισότητα των δύο φύλων
και ανάπτυξη»

Κατάρτιση στα θέµατα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων:
Αναθεώρηση και τροποποίηση του κύκλου κατάρτισης των
υπηρεσιών Relex για την ενσωµάτωση των θεµάτων που
αφορούν την ισότητα των δύο φύλων
•
Πρόβλεψη βασικής κατάρτισης στα θέµατα ισότητας των δύο
φύλων, που απευθύνεται στο προσωπικό τω υπηρεσιών Relex
•
Εκδηλώσεις προσαρµοσµένες στους τοµείς ενδιαφέροντος (π.χ.
ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων στους
εθνικούς προϋπολογισµούς)
Ενίσχυση της εµπειρίας του προσωπικού της ΕΚ σε θέµατα ισότητας
των φύλων

•

∆ιάθεση τεχνικής βοήθειας σε επιφυλακή
Ενίσχυση εταιρικής σχέσεως µε τα κράτη µέλη
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Ενσωµάτωση στο εγχειρίδιο
PCM ενός κειµένου σχετικά µε
τις βέλτιστες πρακτικές στον
τοµέα της ισότητας των δύο
φύλων
Ενσωµάτωση µιας άποψης για
τον καλύτερο τρόπο ένταξης
των θεµάτων ισότητας των δύο
φύλων σε ολόκληρο τον κύκλο
του έργου, στο εγχειρίδιο
κατάρτισης PCM
Θέση στο Intranet για τα
θέµατα ισότητας των δύο
φύλων, τα οποία µπορούν να
συµβουλεύονται οι χρήστες και
τα οποία ενηµερώνονται
συνεχώς από την αρµόδια
µονάδα
Κοινή βάση γνώσεων όσον
αφορά τα θέµατα ισότητας των
δύο φύλων για όλο το
προσωπικό των παρεµβάσεων
και τους διευθύνοντες

∆ιαθέσιµη εµπειρία σε θέµατα
φύλων στα αρµόδια κλιµάκια
του προσωπικού του κέντρου
και των Αντιπροσωπειών
Ειδική εµπειρογνωµοσύνη σε
θέµατα ισότητας των φύλων
διαθέσιµη για συµβουλές και
στήριξη
Σύστηµα τακτικής ανταλλαγής
πληροφοριών µε τα κράτη µέλη

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ Παρακολούθηση και
ΣΗ
προγράµµατος δράσης

εποπτεία

του
Μεσοπρόθεσµη αξιολόγηση
Τελική αξιολόγηση

Καθιέρωση
επιτόπου
συστηµάτων για την ανίχνευση
και την παρακολούθηση της
ένταξης των θεµάτων ισότητας
των φύλων στην αναπτυξιακή
συνεργασία της ΕΚ σε θεσµικό
επίπεδο,
επίπεδο προγραµµατισµού
και επίπεδο υλοποίησης

30

