
Kartika LIOTARD (NL) 
αναπληρώτρια

Cornelia ERNST (DE) 
αναπληρώτρια

Ilda FIGUEIREDO (PT) 
συντονίστρια GUE/NGL 

Eva-Britt SVENSSON (SV) 
πρόεδρος 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ENΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ / BOPEIA ΠPAΣINH ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
rue Wiertz 43, B-1047 Βρυξέλλες
T +32-(0)228-42683
F +32-(0)228-41774

Παραγωγή του Γραφείου Tύπου ΕΕA/BΠA:  
GUENGL-Communications@europarl.europa.eu
Φωτογραφίες: iStockphoto, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκές Κοινότητες
Σχεδιασμός: Dominique Boon
Εκτύπωση: Dossche Printing 
© GUE/NGL – Βρυξέλλες 2010
Τυπώθηκε σε ανακυκλωμένο χαρτί

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που περι-
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Η Ομάδα GUE/NGL στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από 
35 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προερχόμενους από 
12 κράτη μέλη της ΕΕ που εργάζονται για την ειρήνη, την αλληλεγγύη, 
την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, τη δημοκρατία και τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Το έργο μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Κοινοβουλευτικό έργο  
Η Ομάδα GUE/NGL συνιστά ζωτική δύναμη για τη διασφάλιση της τοπο-
θέτησης των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων στις 
κορυφαίες θέσεις της ατζέντας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Καταρτί-
ζουμε σχέδια κοινοβουλευτικών εκθέσεων και ερωτήσεις, παρεμβαίνουμε 
κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών και συνόδων Ολομέλειας 
και διοργανώνουμε συζητήσεις και σεμινάρια με αυτούς τους στόχους 
και τις αρχές. 

Προβολή των αγώνων των γυναικών
Η ενασχόληση με την ισότητα των φύλων αφορά επίσης τη χειραφέτη-
ση των γυναικών, την παροχή δικαιώματος λόγου στις γυναίκες όλων 
των ηλικιών και την ευρύτερη προβολή των εναλλακτικών λύσεων που 
δημιουργούνται από γυναίκες που εργάζονται –μαζί με άνδρες που 
στηρίζουν το φεμινιστικό κίνημα– στην πολιτική, την οικονομία, τις 
κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες περίθαλψης, για ένα βιώσιμο 
περιβάλλον, και σε θέματα συγκρούσεων και ειρήνης.

Διαμόρφωση συνασπισμών
Η Ομάδα GUE/NGL ευνοεί τη στενή συνεργασία με τις γυναικείες ορ-
γανώσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα ευρύτερα κοινωνικά 
κινήματα. Για να αλλάξουμε την κοινωνία μας, οφείλουμε να ενώσουμε 
τις δυνάμεις μας και να κινητοποιηθούμε μαζί. 

Τα μέλη της Ομάδας GUE/NGL στην  
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας  
των Φύλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Η Αριστερά ανοίγει  
τον δρόμο



Ισότητα, αλληλεγγύη, δράση

Ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών σε όλους τους τομείς της 
ζωής βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών κινημάτων που επιδιώ-
κουν την καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας, την επίτευξη αλλαγών 
και την οικοδόμηση κοινωνιών με βάση την αλληλεγγύη και χωρίς απο-
κλεισμούς. Για τον λόγο αυτό, η Αριστερά δίνει πάντα προτεραιότητα 
στην καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών, το-
νίζοντας τους αγώνες των γυναικών και αποσκοπώντας στην επίτευξη 
κοινωνικής προόδου και ισότητας για όλους. 

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασί-
νων των Βορείων Χωρών (GUE/NGL) ενεργούν με αποφασιστικότητα 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τα δικαιώματα των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των σεξουαλικών και ανα-
παραγωγικών δικαιωμάτων, της καταπολέμησης της βίας κατά των 
γυναικών, της ενίσχυσης των οικονομικών δικαιωμάτων και της ανε-
ξαρτησίας των γυναικών, και για τη διασφάλιση της ίσης συμμετοχής 
και εκπροσώπησης. 

Ο φεμινισμός είναι ένα κίνημα της Αριστεράς. 
Η Αριστερά είναι ένα φεμινιστικό κίνημα.

Προτάσεις της Ομάδας GUE/NGL για  
την προώθηση της ισότητας των φύλων

➜  Ενισχυμένα εργασιακά δικαιώματα για τις γυναίκες. 

➜  Αυξημένη και δικαιότερη ανακατανομή του πλούτου και αύξηση 
των επενδύσεων στις δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών περίθαλψης, υγείας και εκπαίδευσης.

➜  Το δικαίωμα των γυναικών να αποφασίζουν ελεύθερα για το σώμα 
τους και να έχουν πρόσβαση σε νόμιμη άμβλωση και σε υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.

➜  Τερματισμός όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.

➜  Τερματισμός των διαφόρων μορφών διακρίσεων λόγω φύλου, 
ηλικίας, σεξουαλικής ταυτότητας, εθνότητας, καθεστώτος μετανά-
στευσης κ.λπ.

➜  Εγγυημένη ισορροπία μεταξύ των φύλων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

➜  Πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης που θα ενισχύουν τα δικαι-
ώματα των μεταναστριών και των γυναικών από εθνοτικές μειο-
νότητες.

➜  Η τοποθέτηση της ισότητας των φύλων στο επίκεντρο της εξωτε-
ρικής πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής και 
της αναπτυξιακής πολιτικής.

Οι προκλήσεις 

Τα κυρίαρχα σήμερα νεοφιλελεύθερα οικονομικά δόγματα, έχουν ιδι-
αίτερα σοβαρές συνέπειες εις βάρος των γυναικών. Η πλειονότητα των 
ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας είναι γυναίκες, πολλές από 
αυτές ηλικιωμένες.  

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εξακολουθεί να είναι 18 % κατά μέσο όρο, με τις συνθήκες εργασί-
ας για τις γυναίκες να καθίστανται όλο και πιο επισφαλείς.

Η βία των ανδρών κατά των γυναικών προκαλεί περισσότερους από 
χίλιους θανάτους γυναικών στην Ευρώπη ετησίως. Η βία αυτή αποτε-
λεί τόσο συνέπεια της ανισότητας όσο και εμπόδιο προς την ισότητα.

Σε αρκετές χώρες της ΕΕ οι γυναίκες στερούνται το δικαίωμα να απο-
φασίζουν ελεύθερα για το σώμα τους και τη σεξουαλικότητά τους και 
δεν έχουν καθόλου, ή έχουν εξαιρετικά περιορισμένη, πρόσβαση σε 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας, συμπεριλαμβα-
νομένης της άμβλωσης. 

Οι γυναίκες εξακολουθούν να προσφέρουν το μεγαλύτερο μέρος περί-
θαλψης και φροντίδας χωρίς να αμείβονται. Η έλλειψη προσβάσιμων 

και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών φροντίδας 
αποτελεί πανευρωπαϊκή πραγματικότητα. 

Οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύ-
σκολες συνθήκες εργασίας, διακρίσεις, και συχνά 
αδυνατούν να αποκτήσουν το δικό τους ανεξάρ-
τητο νομικό καθεστώς. 

Ο πόλεμος, οι συγκρούσεις και η αύξηση της 
στρατιωτικοποίησης εξακολουθούν να κατα-
στρέφουν τις ζωές των γυναικών και των κορι-
τσιών σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Οι κοινοτικές και οι εθνικές δομές λήψης απο-
φάσεων εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από 

εξαιρετικές ανισότητες από την άποψη του φύλου. Οι γυναίκες αντι-
προσωπεύουν κατά μέσο όρο μόνο το 23 % των βουλευτών εθνικών 
κοινοβουλίων (2009).

Οι διακρίσεις σε βάρος των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφι-
φυλόφιλων και των τρανσεξουαλικών (ΛΟΑΤ) ατόμων, που βασίζονται 
σε μεγάλο βαθμό σε στερεότυπα των φύλων και σε πατριαρχικές ιδέες 
για το φύλο και την ισότητα των φύλων, εξακολουθούν να υφίστανται 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. 


