
Η θέση της Γυναίκας την εποχή της πανδημίας του COVID-19. 
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Τις τελευταίες δεκαετίες οι γυναίκες έχουμε κατορθώσει πολλά. 

Μειώσαμε το εκπαιδευτικό χάσμα με τους άνδρες, διακριθήκαμε σε 

επαγγέλματα που θεωρούνται από την κοινωνία «ανδρικά», κάναμε και 

κάνουμε ασκήσεις ισορροπίας ανάμεσα σε καριέρα και οικογένεια και 

αποδείξαμε ότι μπορούμε να καταλάβουμε ηγετικές θέσεις με εξαιρετικά 

αποτελέσματα. 

Τα δικαιώματα των γυναικών είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα τόσο 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό και έχει σημειωθεί σημαντική 

πρόοδος. Η πανδημία θέτει ωστόσο σε κίνδυνο τα επιτεύγματα των τελευταίων 

δεκαετιών. Η πανδημία του κορονοϊού έχει επιφέρει δυσανάλογες επιπτώσεις στις 

γυναίκες. 

Εκτός από τα επίμονα προϋπάρχοντα κοινωνικά και συστημικά εμπόδια στη 

συμμετοχή και την ηγεσία των γυναικών, έχουν προκύψει νέα εμπόδια με την 

πανδημία COVID-19. Σε όλον τον κόσμο οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυξημένη 

ενδοοικογενειακή βία, καθήκοντα μη αμειβόμενης φροντίδας, ανεργία και 

φτώχεια.  

Επιπρόσθετα, οι γυναίκες οι οποίες υπερεκπροσωπούνται σε βασικές 

υπηρεσίες που εκτείνονται από τις πωλήσεις έως τις υπηρεσίες φροντίδας 

βρίσκονται στις πρώτες γραμμές της κρίσης COVID-19. Η πανδημία έχει 



επισημάνει τόσο την κεντρική θέση των γυναικών, αλλά και τις δυσανάλογες 

επιβαρύνσεις που δέχονται.  

 Από την άλλη, οι γυναίκες ηγέτες και οι γυναικείες οργανώσεις έχουν δείξει 

τις δεξιότητές τους, τις γνώσεις τους, για να οδηγήσουν αποτελεσματικά στις 

προσπάθειες ανταπόκρισης και ανάκαμψης του COVID-19. Σήμερα υπάρχει η 

μεγαλύτερη αποδοχή από ποτέ, ότι οι γυναίκες φέρνουν στο τραπέζι διαφορετικές 

εμπειρίες, προοπτικές και δεξιότητες και συμβάλλουν αναντικατάστατα σε 

αποφάσεις, πολιτικές και νόμους που λειτουργούν καλύτερα για όλους και όλες. 

Οι γυναίκες όχι μόνο μπορούν να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε κρίση, αλλά 

πρέπει να βρίσκονται και στην πρώτη γραμμή της μελλοντικής πολιτικής.  

Για να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες λόγω φύλου απαιτείται 

μακρόχρονη διαδικασία, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουμε όλες και 

όλοι, γυναίκες και άνδρες, συλλογικά και ατομικά, κράτος και πολίτες, 

καθώς για την ευημερία μιας κοινωνίας θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο 

το σύνολο του πληθυσμού. Η ισότητα των ευκαιριών προϋποθέτει την 

ισότητα των φύλων. Χωρίς αυτήν την εξίσωση δεν μπορούν να 

δημιουργηθούν υγιείς συνθήκες ανάπτυξης. Καμία οικονομία και κοινωνία 

δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να αξιοποιεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό 

της στο μέγιστο. 

Αδιαμφισβήτητα η αξία των γυναικών έχει καθιερωθεί στις 

συνειδήσεις πολλών. Δυστυχώς, όμως σε άλλες τόσες δεν συμβαίνει το ίδιο. 

Γι’ αυτό οφείλουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια όσο εκεί έξω υπάρχουν 

κατάλοιπα πατριαρχικών κοινωνιών που μας θέλουν να μένουμε πίσω με 

συμπλέγματα μειονεξίας. Άλλωστε εμείς κυοφορούμε και τεκνοποιούμε τη 

ζωή και αυτό από μόνο του είναι το υπέροχο κοινό μας όπλο. Για μια 



καλύτερη ζωή με ίσες ευκαιρίες για όλους θα συνεχίσουμε να 

αγωνιζόμαστε! 


