
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η ομιλία της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Φωτεινής Κούβελα,  

στην 60η Σύνοδο της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών 

 

Στο πλαίσιο συμμετοχής της στην 60
η
 

Σύνοδο της Επιτροπής για το Καθεστώς των 

Γυναικών, που λαμβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη, η 

Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή 

Κούβελα, απηύθυνε ομιλία την Παρασκευή 17 

Μαρτίου για την προώθηση της ισότητας των 

φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. 

 

 Παρά την αναγνώριση της προόδου που 

έχει σημειωθεί κατά την προηγούμενη περίοδο (σύμφωνα με τους Αναπτυξιακούς Στόχους 

της Χιλιετίας), η Γενική Γραμματέας τόνισε την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων, αφού 

γυναίκες και κορίτσια εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και βία σε όλο τον κόσμο. 

 

 Η Γενική Γραμματέας, με αφετηρία τις απαιτήσεις της νέας ατζέντας βιώσιμης 

ανάπτυξης, επεσήμανε ότι  

 

«Η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την επίτευξη της 

ουσιαστικής ισότητας των φύλων» 

 

 Επίσης, αναφερόμενη στον αγώνα εξόδου της 

Ελλάδας από τη σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση 

που διανύει, η οποία πλήττει ιδιαίτερα τις νεαρές γυναίκες 

(με ποσοστό ανεργίας πάνω από 60%), η Γενική 

Γραμματέας εντοπίζει ως σημαντικότερες αιτίες 

υποβάθμισης της θέσης των γυναικών την άνιση πρόσβαση 

στην αμειβόμενη εργασία, τις χαμηλότερες αποδοχές, την 

έλλειψη κοινωνικής προστασίας και τη διατήρηση των 

στερεοτυπικών ρόλων των δύο φύλων.  

 

 Παράλληλα, η Γενική Γραμματέας έθεσε τις βασικές προτεραιότητες της Ελλάδας 

αναφορικά με την ισότητα των φύλων, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στο, υπό 

επεξεργασία, νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της ΓΓΙΦ, με άξονες 

προτεραιότητας την κοινωνική συνοχή, την εξάλειψη της φτώχειας και τη διαχείριση της 

προσφυγικής κρίσης από τη σκοπιά του φύλου, δίνοντας έμφαση και σε άλλες μορφές 

διακρίσεων, όπως το ρατσισμό και την ξενοφοβία. 

Τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη της κοινής διαχείρισης, σε συνεργασία με την ΕΕ και τη 

διεθνή κοινότητα, το θέμα των προσφυγικών ροών και τις προσπάθειες της Γενικής 
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Γραμματείας Ισότητας για συνεργασία με άλλους φορείς για την παροχή κατάλληλων 

συνθηκών διαβίωσης προς τους πρόσφυγες.  

 

 Τέλος, με αναφορές της σε ποικίλες δράσεις της ΓΓΙΦ, που ως κοινή συνισταμένη 

τους έχουν την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλες τις εκφάνσεις του 

βίου, η Γενική Γραμματέας επεσήμανε ότι η ισότητα θα συνεχίσει να αποτελεί κομβικό 

σημείο αναφοράς και ανάδειξης, προς την κατεύθυνση της πραγματικής αξιοποίησης των 

γυναικών στην κοινωνία και την καλυτέρευση της θέσης τους, εν γένει, με όρους 

ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας. 

 

Επίσης την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση, με τη συνδρομή της 

Πρέσβειρας της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη, κας Κατερίνας Μπούρα, με 

γυναίκες της Ομογένειας, της Φιλόπτωχου Αδελφότητας και της οργάνωσης Leadership 100. 

 

Στη διάρκεια της αλληλοενημέρωσης που έγινε από όλες  τις παρευρισκόμενες για 

το έργο που πραγματοποιούν, οι γυναίκες της ομογένειας, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για 

την δημιουργία κοινών δράσεων για την στήριξη των Ελληνίδων και των γυναικών 

προσφύγων αλλά και για το έργο που έχει ξεκινήσει η ΓΓΙΦ με το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και αφορά την ένταξη των γυναικών αγροτισσών στο επιχειρείν και την 

αναβάθμιση και στήριξη των Γυναικείων αγροτικών Συνεταιρισμών. 

 

Συζητήθηκαν  επίσης  κάποιες πρώτες σκέψεις και προτάσεις για την από κοινού με 

τη Γενική Γραμματεία δημιουργία δράσεων στήριξης και άλλων μορφών γυναικείας 

επιχειρηματικότητας.  Συμφωνήθηκε να υπάρχει  συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με 

τη Γενική Γραμματεία Ισότητας για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων. Επίσης, 

τηλεφωνική επικοινωνία είχε η Γενική Γραμματέας με την Υπεύθυνη του γυναικείου 

τμήματος της Ομοσπονδίας των σωματείων, κα. Κωστάκη. 

 

Η Γενική Γραμματέας Φωτεινή Κούβελα ευχαρίστησε την Πρέσβη για την πολύτιμη 

βοήθεια για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας και δικτύωσης με τις γυναίκες της 

Ομογένειας. 
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