Με την ευκαιρία της ηµέρας της γυναίκας,
µια πρόταση από 9 ευρωπαϊκές περιφέρειες.
Περιφερειακά Σχέδια Ισότητας
µε την συµµετοχή των Κέντρων Στήριξης Γυναικών
Οι στόχοι που αφορούν στην ισότητα των γυναικών στην Ευρώπη δεν έχουν επιτευχθεί
ακόµη. Αυτό αποτελεί ένα δεδοµένο που φαίνεται πρόδηλα από τους αριθµούς: έλλειµµα στη
συµµετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στην απασχόληση, στην ίση αµοιβή, στην κατοχή
κεφαλαίου και πόρων, στη δηµιουργία επιχειρήσεων, στην έρευνα και την καινοτοµία, στην
κατανοµή των οικογενειακών ευθυνών, στον συνδυασµό της επαγγελµατικής µε την
προσωπική ζωή. Ακόµη και σήµερα οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν µπορούν να αναγνωρίσουν
πλήρως έναν άλλο ρόλο στις γυναίκες, ισότιµο και δυναµικό.
Και µάλιστα υπάρχουν ειδικές ‘κατηγορίες’ γυναικών που βιώνουν ακόµη πιο δύσκολα την
καθηµερινότητά τους: οι γυναίκες της υπαίθρου, αυτές µε χαµηλά προσόντα και χωρίς
επαγγελµατική εξειδίκευση, όσες απέχουν µεγάλο χρονικό διάστηµα από την αγορά εργασίας
για την ανατροφή των παιδιών τους ή για την φροντίδα άλλων µελών των οικογενειών τους,
µονογονείς, γυναίκες που προέρχονται από πολιτισµικές ή εθνικές µειονότητες, θύµατα
οικογενειακής ή οποιασδήποτε άλλης µορφής βίας. Στερεότυπες αντιλήψεις κρατάνε στην
εφεδρεία τις πιο νέες και τις πιο ώριµες γυναίκες και συντηρητικά πρότυπα καθηλώνουν τις
γυναίκες σε παραδοσιακούς ρόλους και σε παραδοσιακούς τοµείς.
Στο Κέντρο Εργάνη που, από το 1991, στηρίζει γυναίκες σε θέµατα απασχόλησης και
επιχειρηµατικότητας ερχόµαστε καθηµερινά αντιµέτωπες µε την πολυπλοκότητα των
προβληµάτων των γυναικών που πολλές φορές εκφράζουν απογοήτευση και αδυναµία από
την έλλειψη διεξόδων και εναλλακτικών λύσεων.
20 και πλέον χρόνια υλοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών προγραµµάτων και δράσεων για
την προώθηση της ισότητας δεν συνεισέφεραν τα αναµενόµενα και ίσως ήρθε η στιγµή να
γίνει ένας ουσιαστικός απολογισµός για το τι έγινε και ένας νέος δηµιουργικός σχεδιασµός για
το τι πρέπει να γίνει στο µέλλον. Υπάρχει µια νέα µορφή διεκδίκησης; Υπάρχει τρόπος να
αξιοποιήσουµε τα θετικά του παρελθόντος, να κάνουµε κτήµα µας κατακτήσεις, να κερδίσουµε
από την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα, να κεφαλαιοποιήσουµε αποτελέσµατα και να
αξιολογήσουµε επιπτώσεις, να κρίνουµε και να ξεφύγουµε από προβλήµατα και αγκυλώσεις;
Υπάρχει ο ένας τρόπος, η µία αλήθεια, η µία γνώµη;
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Το Κέντρο Εργάνη, η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και οι υπόλοιποι 18 εταίροι του
ευρωπαϊκού έργου WINNET8 που προέρχονται από 8 ευρωπαϊκές χώρες και 9 περιφέρειες
πιστεύουν ότι µαγικές, έτοιµες -ή ακόµη καλύτερα ετοιµατζήδικες- και προκατασκευασµένες
λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχει µόνο ο άλλος τρόπος, αυτός της συνεργασίας και της
σύνθεσης, της µεταφοράς καλών πρακτικών και της κεφαλαιοποίησης εµπειριών, της
αξιοποίησης των πολλαπλών και διαφορετικών προτάσεων, της δικτύωσης σε όλα τα
επίπεδα. Οι περιφέρειες µπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήµατα των γυναικών µε
έναν νέο σχεδιασµό που πρέπει να περιλαµβάνει:
-

συµµετοχή και προτάσεις σε κάθε περιφέρεια από το σύνολο των φορέων του
‘τετραπλού έλικα’: δηµόσιο τοµέα, εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα, ιδιωτικό
τοµέα και τέλος από την κοινωνία των πολιτών

-

δικτύωση και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε άλλες περιφέρειες µε στόχο τη
διαρκή ανανέωση των προτάσεων και την όσο το δυνατόν πιο καινοτόµα προσέγγιση

-

τον συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µε στόχο τη διαρκή βελτίωσή
του

Ο στόχος µιας Περιφερειακής Πολιτικής για την Ισότητα είναι διπλός, από τη µια η βελτίωση
της θέσης των γυναικών και της εξάλειψης των ανισοτήτων και από την άλλη η
περιφερειακή ανάπτυξη µέσα από την αξιοποίηση του συνόλου των ανθρώπινων
πόρων της περιφέρειας. Ο στόχος αυτός είναι εφικτός; Οι εταίροι του έργου WINNET8
απαντάνε µε ενθουσιασµό θετικά.

Υπενθυµίζεται ότι το έργο WINNET8 χρηµατοδοτείται από το INTERREG IV C.
Στην Ελλάδα υλοποιείται πιλοτικά στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας από το Κέντρο
Εργάνη και την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας.
Στόχος του είναι να καταστρωθούν, για πρώτη φορά στα ευρωπαϊκά δεδοµένα, 9
Περιφερειακά Σχέδια Ισότητας αλλά και να τροφοδοτήσει τον σχεδιασµό των ευρωπαϊκών
διαρθρωτικών ταµείων για τη νέα χρηµατοδοτική περίοδο. Σαν βάση του χρησιµοποιείται η
εµπειρία των Κέντρων Στήριξης Γυναικών και οι καλές πρακτικές από τα
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και δράσεις που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν. Το
µοντέλο των Κέντρων Στήριξης Γυναικών αξιοποιεί όλη τη δυναµική των γυναικών µε στόχο να
ενσωµατώσει στην περιφερειακή ανάπτυξη νέους πόρους, που µέχρι σήµερα παραµένουν
παροπλισµένοι και αναξιοποίητοι.
Η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι από τον Ιανουάριου του 2010 µέχρι τον ∆εκέµβριο
του 2011.
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