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ΕΙΑΓΩΓΗ
Θ ζρευνα με τίτλο «Οι Ζμφυλεσ Διακρίςεισ ςτθν Εργαςία και Απαςχόλθςθ» ζχει διεξαχκεί
ςτο διάςτθμα Οκτωβρίου 2011 – Φεβρουαρίου 2012, από τθν Ζδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για τθν
Λςότθτα και τθν Ενδυνάμωςθ των Φφλων, του Ρανεπιςτθμίου Κφπρου, για λογαριαςμό τθσ
Επιτροπισ Λςότθτασ Φφλων ςτθν Εργαςία και Απαςχόλθςθ του Υπουργείου Εργαςίασ και
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων με δείγμα 1500 εργαηομζνουσ ςτο δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα.
Τα δεδομζνα για τθν ανιςότθτα ςτθν εργαςία και απαςχόλθςθ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ,
και ειδικότερα ςτθν Κφπρο, είναι ιδθ ςτατιςτικά κατεγραμμζνα και δείχνουν ότι, παρά τθν
πρόοδο που ςταδιακά ςθμειϊνεται, οι γυναίκεσ, παρόλο που υπερτεροφν ςε κζματα
εκπαίδευςθσ, εξακολουκοφν να υςτεροφν κατά πολφ ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ ςτα
ποςοςτά απαςχόλθςθσ, όπωσ επίςθσ και ςτισ αμοιβζσ. Ακόμθ, οι γυναίκεσ με μικρά παιδιά
εργάηονται ςε μικρό ποςοςτό ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ και υφίςτανται ςτο χϊρο τθσ
εργαςίασ και τθσ οικογζνειασ δυςμενείσ διακρίςεισ.
Θ διαπιςτωμζνθ ανιςότθτα είναι καλά εδραιωμζνθ ςε κουλτοφρα καταπίεςθσ και
θγεμονίασ, θ οποία ζχει βακιζσ ιςτορικζσ ρίηεσ, με πολιτικζσ, κοινωνικζσ και οικονομικζσ
προεκτάςεισ. Στθν κουλτοφρα αυτι ανιχνεφονται τάςεισ απαξίωςθσ τθσ γυναίκασ,
αρνθτικά ςτερεότυπα και εισ βάροσ τθσ προκαταλιψεισ, οι οποίεσ δυςχεραίνουν τόςο τθν
κατανόθςθ του προβλιματοσ όςο και τθν επίλυςι του. Στθν ενδυνάμωςθ τθσ κουλτοφρασ
ανιςότθτασ ςυντελοφν οι πατριαρχικζσ δομζσ τθσ κοινωνίασ, αλλά και τθσ οργανωμζνθσ
πολιτείασ, οι οποίεσ παραμζνουν ανδροκρατοφμενεσ και ανδροςτρεφείσ.
Θ ανιςότθτα ερμθνεφεται ωσ πολυδιάςτατο γεγονόσ, το οποίο κεμελιϊνεται ςε
ςυμφζροντα, προκαταλιψεισ, κεςμικζσ αγκυλϊςεισ και δυςκαμψία του ςυςτιματοσ.
Συνεπϊσ, θ οποιαδιποτε ςτρατθγικι για άμβλυνςθ των ζμφυλων διακρίςεων ςτο χϊρο
τθσ εργαςίασ και απαςχόλθςθσ αποβλζπει ςε αλλαγι νοοτροπίασ, κακϊσ θ ιςότθτα δεν
είναι κζμα ελεθμοςφνθσ και παραχωριςεων προσ τθ γυναίκα αλλά προςφοράσ τθσ
γυναίκασ προσ τθν κοινωνία και τθν ανάπτυξθ, αλλά και ανκρϊπινο δικαίωμα, το οποίο
παραβιάηεται, παρά τθ ρθτορικι περί του αντικζτου.
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Θ παροφςα ζρευνα ζχεισ ωσ βαςικό ςκοπό να ςυμβάλει ςτθ βακφτερθ κατανόθςθ των
προβλθμάτων και ιδιαίτερα των αιτίων που ςυνδζονται με τα ςτερεότυπα και τον
εργαςιακό ρατςιςμό εισ βάροσ τθσ γυναίκασ. Μζςα από ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ είναι
δυνατό να επιςθμανκοφν και να πείςουν για τθν εφαρμογι τουσ μζτρα, πολιτικζσ και
δράςεισ που κα διευκολφνουν τθν υπζρβαςθ των προβλθμάτων και τθν εφαρμογι
πολιτικϊν ιςότθτασ και κουλτοφρασ ιςοτιμίασ.

Κακθγιτρια Μαίρθ Κουτςελίνθ
Διευκφντρια τθσ Ζδρασ ΟΤΝΕΚΟ
για τθν Ιςότθτα και Ενδυνάμωςθ των Φφλων
Πανεπιςτιμιο Κφπρου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. Θ ζρευνα με τίτλο «Οι Ζμφυλεσ Διακρίςεισ ςτθν Εργαςία και Απαςχόλθςθ» ζχει
διεξαχκεί ςτο διάςτθμα Οκτωβρίου 2011 – Φεβρουαρίου 2012, από τθν Ζδρα
ΟΥΝΕΣΚΟ για τθν Λςότθτα και τθν Ενδυνάμωςθ των Φφλων, του Ρανεπιςτθμίου
Κφπρου, για λογαριαςμό τθσ Επιτροπισ Λςότθτασ Φφλων ςτθν Εργαςία και
Απαςχόλθςθ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων.
2. κοπόσ τθσ ζρευνασ είναι θ αποτφπωςθ/εκτίμθςθ τθσ κζςθσ τθσ γυναίκασ ςτο χϊρο
εργαςίασ ςτθν Κφπρο, μζςα από τθν παρουςίαςθ πραγματικϊν δεδομζνων και τθν
ανίχνευςθ ςτερεοτφπων. Οι επιμζρουσ ςτόχοι τθσ ζρευνασ είναι: (α) Θ αναςκόπθςθ
τθσ ζννοιασ τθσ ιςότθτασ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθ διεκνι
βιβλιογραφία (equality, equity, gender mainstreaming), (β) Θ διερεφνθςθ τθσ ζννοιασ
που προςδίδουν εργοδότεσ και εργοδοτοφμενοι, άνδρεσ και γυναίκεσ ςτθν ζννοια
Λςότθτα Φφλων ςτο χϊρο εργαςίασ, (γ) Θ καταγραφι τθσ ερμθνείασ των
ςυμμετεχόντων/ςυμμετεχουςϊν ςτθν ζρευνα για τθ ςτατιςτικά κατεγραμμζνθ
ανιςότθτα ςε διάφορουσ τομείσ, (δ) Θ ανίχνευςθ ςτερεότυπων αντιλιψεων για το
ρόλο τθσ γυναίκασ και του άνδρα εργοδοτουμζνων ςτο χϊρο εργαςίασ, (ε) Ο
εντοπιςμόσ ζμφυλων διακρίςεων ςτθν πρόςλθψθ, κατάρτιςθ, ανζλιξθ, αμοιβι με
επιμζρουσ παραμζτρουσ τθν οικογενειακι κατάςταςθ, τθν καταγωγι, και τθν θλικία
(ςτ) Θ διερεφνθςθ διάκριςθσ επαγγελμάτων με βάςθ το φφλο, τθν εκνότθτα, το
γενετιςιο προςανατολιςμό, (η) Θ ανίχνευςθ ζμφυλων άμεςων και ζμμεςων
διακρίςεων με βάςθ τθν οικογενειακι κατάςταςθ, τθν θλικία και το χϊρο εργαςίασ, (θ)
Θ καταγραφι ζμφυλων διακρίςεων με κριτιριο τα επαγγελματικά προςόντα και τθν
προχπθρεςία, (κ) Θ διερεφνθςθ τθσ γνϊςθσ, πλθροφόρθςθσ και ςυνειδθτοποίθςθσ
των προνοιϊν τθσ νομοκεςίασ, τοπικισ και ευρωπαϊκισ, κακϊσ και των πρακτικϊν για
ιςότθτα φφλων από εργοδότεσ και εργοδοτοφμενουσ, (ι) Θ διερεφνθςθ ςυνκθκϊν
εκτόσ εργαςίασ που επθρεάηουν τουσ ρόλουσ και τθ κζςθ ςτο χϊρο εργαςίασ, όπωσ
ρόλοι ςτθν οικογζνεια, πατριαρχικι οικογζνεια, εκπαίδευςθ, είδοσ επαγγζλματοσ, (κ)
Θ διερεφνθςθ των πραγματικϊν ςυνκθκϊν ςυμφιλίωςθσ οικογζνειασ και εργαςίασ και
των ςτάςεων απζναντι ςε καλζσ πρακτικζσ για τθ ςυμφιλίωςθ, (λ) Θ καταγραφι του
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αρικμοφ ανδρϊν και γυναικϊν ςε κζςεισ διοικθτικζσ και λιψθσ αποφάςεων ςτα
διάφορα επαγγζλματα και θ ερμθνεία του φαινομζνου, (μ) Θ διερεφνθςθ τθσ
ςυναίςκθςθσ και τθσ γνϊςθσ που ζχουν άνδρεσ και γυναίκεσ για τθν ανιςότθτα ςτο
χϊρο εργαςίασ και τθσ ςτάςθσ τουσ απζναντι ςτο φαινόμενο, (ν) Θ αντίλθψθ των
ςυμμετεχόντων για το ρόλο τθσ Επιτροπισ Λςότθτασ των Φφλων ςτθν Απαςχόλθςθ και
ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και (ξ) Θ επιςιμανςθ/πρόταςθ καλϊν πρακτικϊν για
ιςότθτα φφλων ςτον εργαςιακό χϊρο.
3. Ο πλθκυςμόσ τθσ ζρευνασ είναι ο πλθκυςμόσ του δθμόςιου, θμικρατικοφ και ιδιωτικοφ
τομζα τθσ Κφπρου. Σο δείγμα τθσ ζρευνασ περιλαμβάνει εργαηόμενουσ ςτο δθμόςιο,
θμικρατικό και ιδιωτικό τομζα ςτθν Κφπρο ςε κζςεισ υπαλλιλου, διευκυντι και
ιδιοκτιτθ επιχείρθςθσ. Συγκεκριμζνα, το ανϊνυμο ερωτθματολόγιο δόκθκε ςε 1530
άτομα (870 γυναίκεσ και 660 άντρεσ), ςτισ τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ ςυμμετείχαν 271
άτομα, 124 άνδρεσ (45.8%) και 147 γυναίκεσ (54.2%)

και ςτισ προςωπικζσ

ςυνεντεφξεισ 9 άτομα (9 γυναίκεσ). Χρθςιμοποιικθκε μικτι μεκοδολογία, ποςοτικι και
ποιοτικι. Για τθν ανάλυςθ των ποςοτικϊν δεδομζνων τθσ παροφςασ ζρευνασ που
ςυγκεντρϊκθκαν από το Ερωτθματολόγιο με τισ 72 ερωτιςεισ και τισ τθλεφωνικζσ
ςυνεντεφξεισ χρθςιμοποιικθκε το ςτατιςτικό πακζτο SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) για Ρεριγραφικι και Ραραγοντικι Ανάλυςθ. Το ποιοτικό μζροσ
περιλαμβάνει τισ προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ γυναικϊν που δζχτθκαν διάκριςθ ςτθν
ανζλιξθ, διάκριςθ λόγω μθτρότθτασ και ςεξουαλικι παρενόχλθςθ. Το ποιοτικό μζροσ
αναλφκθκε με τισ μεκόδουσ Ανάλυςθ Ρεριεχομζνου (Content Analysis) και Ανάλυςθ
Λόγου (Discourse Analysis).
4. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, ςε ςχζςθ με το ςκοπό και τουσ ςτόχουσ που ζχουν
τεκεί, ζδειξαν ότι θ ανιςότθτα γυναικϊν και ανδρϊν ςτο χϊρο εργαςίασ και ςτθν
απαςχόλθςθ είναι γεγονόσ που ςυνεχίηεται και κεμελιϊνεται ςε προκαταλιψεισ,
ςτερεότυπα, πατριαρχικζσ δομζσ και αντιλιψεισ και υποςτθρίηεται από τθν ζλλειψθ
λογοδότθςθσ των εργοδοτϊν και γενικά όςων ςυμβάλλουν ςτθν ανιςότθτα. Θ
λογοδότθςθ μπορεί να παρατθρθκεί μόνο μετά από καταγγελία, και προσ τον τομζα
αυτό ςυμβάλλει ςθμαντικά, τα τελευταία χρόνια, θ Επιτροπι Λςότθτασ Φφλων ςτθν
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Εργαςία και Απαςχόλθςθ, παρόλο ότι θ ζρευνα ζδειξε ότι χρειάηεται να καταςτιςει
περιςςότερο αιςκθτι τθν παρουςία τθσ ςτθν κοινωνία.
5. Σφμφωνα με τθν ποςοτικι ανάλυςθ, τα αποτελζςματα που προκφπτουν είναι τα εξισ:
Λιγότεροι από τουσ μιςοφσ ςυμμετζχοντεσ γνωρίηουν τι είναι και τι κάνει θ Επιτροπι
Ιςότθτασ Φφλου (ΕΛΦ), με το ποςοςτό των ανδρϊν και των γυναικϊν να ανζρχεται
περίπου ςτα ίδια επίπεδα.
Αναφορικά με το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ είναι ενθμερωμζνοι για το κζμα τθσ
ιςότθτασ ςτθν εργαςία, 1 ςτουσ 3 δεν ενθμερϊνεται κακόλου, ενϊ περιςςότεροι από
τουσ μιςοφσ δθλϊνουν ότι είναι ενθμερωμζνοι ςε ικανοποιθτικό βακμό. Θ ενθμζρωςι
τουσ προζρχεται κατά κφριο λόγο από τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, ενϊ μόνο
περίπου 1 ςτουσ 100 ςυμμετζχοντεσ ζχει ενθμερωκεί από τθν Επιτροπι Λςότθτασ.
Πςον αφορά το μορφωτικό επίπεδο και τισ μιςκολογικζσ απολαβζσ των
ςυμμετεχόντων καταλιγουμε ςτα πιο κάτω ςυμπεράςματα: Αναφορικά με το επίπεδο
μόρφωςθσ των ςυμμετεχόντων, παρατθροφνται ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτο επίπεδο
μόρφωςθσ ανδρϊν και γυναικϊν, με το ποςοςτό των γυναικϊν εργαηομζνων που
τελείωςαν μόνο το Δθμοτικό, μόνο το Λφκειο, τθ Νοςθλευτικι Σχολι και το ACCA να
είναι μεγαλφτερο από αυτό των ανδρϊν, ενϊ το ποςοςτό των ανδρϊν που τελείωςαν
τθν Τεχνικι Σχολι να είναι πολφ μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο ποςοςτό των γυναικϊν.
Ραρόλα αυτά, τα ποςοςτά ανδρϊν και γυναικϊν που τελείωςαν Ρανεπιςτιμιο
(προπτυχιακό επίπεδο), Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό είναι μεγαλφτερο από αυτό
των ανδρϊν.
Υπάρχουν, επίςθσ, ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν όςον αφορά
ςτισ μιςκολογικζσ τουσ απολαβζσ. Σχεδόν διπλάςιεσ γυναίκεσ από τουσ άνδρεσ
λαμβάνουν τον κατϊτατο μιςκό (μζχρι 1000 ευρϊ), ενϊ ςτουσ μιςκοφσ πζραν των
3000 ευρϊ, θ εικόνα αντιςτρζφεται με το φψοσ των απολαβϊν των ανδρϊν να είναι
μεγαλφτερο. Εδϊ κα πρζπει, επίςθσ, να τονιςτεί ότι λιγότεροι από τουσ μιςοφσ
ςυμμετζχοντεσ/ςυμμετζχουςεσ διλωςαν ότι γνωρίηουν ότι υπάρχει μεγαλφτερθ

7

μιςκολογικι διαφορά εισ βάροσ των γυναικϊν ςτθν Κφπρο από ό,τι ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ.
Ραρατθρϊντασ τα ποςοςτά των γυναικϊν που εργοδοτοφνται ανάλογα με τθ χϊρα
καταγωγισ τουσ, προκφπτει ότι γενικά υπάρχει ςαφισ προτίμθςθ προσ τισ Κφπριεσ
γυναίκεσ, ενϊ οι αλλοδαπζσ μθ Ευρωπαίεσ παρουςιάηουν τα μικρότερα ποςοςτά
προτίμθςθσ για εργοδότθςθ ςτθν Κφπρο, γεγονόσ που κεμελιϊνεται ςθμαντικά ςτισ
προκαταλιψεισ, που κατζδειξε θ ζρευνα, εισ βάροσ ατόμων με διαφορετικι
εκνικότθτα ι φυλι.
Μζςα από τθν εξζταςθ των αντιλιψεων των Κφπριων εργαηομζνων για τθν ιςότθτα
ανδρϊν και γυναικϊν ςτο χϊρο εργαςίασ και απαςχόλθςθσ φάνθκε ότι υπάρχουν
ιςχυρζσ προκαταλιψεισ εισ βάροσ τθσ γυναίκασ, όπωσ:
 Ανωτερότθτα ανδρϊν ςτο χϊρο εργαςίασ
 Αποδοχι εργαςιακϊν ανιςοτιτων εισ βάροσ των γυναικϊν και ενοχοποίθςθ τθσ
γυναίκασ
 Ανιςότθτα ευκαιριϊν ανζλιξθσ – κατάρτιςθσ υπζρ των ανδρϊν
 Διάκριςθ ςε ανδρικά / γυναικεία επαγγζλματα
 Ρροκατάλθψθ εισ βάροσ των πολφτεκνων
 Ρροτίμθςθ ευπαρουςίαςτων ατόμων χωρίσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ
 Θλικιακόσ ρατςιςμόσ εισ βάροσ ατόμων μεγαλφτερων των 40 ετϊν ( από εργοδότεσ
και άντρεσ εργαηομζνουσ)
 ατςιςμόσ εισ βάροσ των «άλλων» (ατόμων με διαφορετικι εκνικότθτα / φυλι και
αποκλίνουςεσ ςεξουαλικζσ προτιμιςεισ)
 Θλικιακόσ ρατςιςμόσ εισ βάροσ νζων ατόμων μικρότερων των 40 ετϊν (ειδικότερα
από γυναίκεσ)
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Αναλυτικότερα, μζςω τθσ διερεφνθςθσ ςχετικά με το κατά πόςο υπάρχουν διαφορζσ
ανάμεςα ςτα δφο φφλα ςε ςχζςθ με τισ πιο πάνω αντιλιψεισ, φάνθκε ότι ςε ςφγκριςθ
με τισ γυναίκεσ, οι άνδρεσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ζχουν τθν αντίλθψθ ότι οι
άνδρεσ είναι ανϊτεροι ςτο χϊρο εργαςίασ, δείχνουν μεγαλφτερθ προτίμθςθ ςε
ευπαρουςίαςτα άτομα χωρίσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ, αποδζχονται τθν ανιςότθτα
ευκαιριϊν και ςυνκθκϊν εργαςίασ εισ βάροσ των γυναικϊν και το ρατςιςμό εισ βάροσ
των «άλλων» και είναι πιο επιρρεπείσ ςε ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ αναφορικά με τα
ανδρικά και τα γυναικεία επαγγζλματα. Αντίκετα, οι γυναίκεσ, πολφ περιςςότερο από
τουσ άνδρεσ, παρουςιάηουν απόψεισ που καταμαρτυροφν θλικιακό ρατςιςμό εισ βάροσ
των νζων ατόμων.
Διαφορζσ ςτισ αντιλιψεισ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με τον τομζα
απαςχόλθςισ τουσ (βιομθχανία, καταςκευζσ, εκπαίδευςθ, υπθρεςίεσ, τουριςμόσ,
εμπόριο, δθμόςια υπθρεςία, θμικρατικοί οργανιςμοί και ιδιωτικζσ επιχειριςεισ)
υπάρχουν όςον αφορά τθν ανωτερότθτα ανδρϊν ςτο χϊρο εργαςίασ, τθν ανιςότθτα
ευκαιριϊν και ςυνκθκϊν εργαςίασ υπζρ των ανδρϊν και το ρατςιςμό εισ βάροσ των
«άλλων» (ατόμων με διαφορετικι εκνικότθτα / φυλι και αποκλίνουςεσ ςεξουαλικζσ
αποκλίςεισ). Συγκεκριμζνα, οι εργαηόμενοι/εσ ςτθ βιομθχανία και ςτο εμπόριο
αςπάηονταν περιςςότερο τθν άποψθ περί ανωτερότθτασ των ανδρϊν ςτο χϊρο
εργαςίασ ςε ςφγκριςθ με τουσ εργαηόμενουσ ςτθ δθμόςια υπθρεςία και τουσ
θμικρατικοφσ οργανιςμοφσ. Οι εργαηόμενοι/εσ ςτθ βιομθχανία, ςτισ υπθρεςίεσ και ςτο
εμπόριο ιταν πιο δεκτικοί ςε ανιςότθτεσ ευκαιριϊν ανζλιξθσ – κατάρτιςθσ υπζρ των
ανδρϊν ςε ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ εργαηομζνουσ/εσ ςτθ δθμόςια
υπθρεςία και τουσ θμικρατικοφσ οργανιςμοφσ. Τζλοσ, οι εργαηόμενοι/εσ ςτο εμπόριο
είναι πιο κετικοί απζναντι ςε ανιςότθτεσ ευκαιριϊν ανζλιξθσ

ςε ςχζςθ με τουσ

εργαηόμενουσ ςτισ υπθρεςίεσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ και
τουσ εργαηόμενουσ ςε θμικρατικοφσ οργανιςμοφσ.
Διαφορζσ ςτισ αντιλιψεισ ανάλογα με τθ κζςθ εργαςίασ τουσ (υπάλλθλοσ, ιδιοκτιτθσ,
διευκυντισ/τρια) υπάρχουν όςον αφορά τθν αποδοχι εργαςιακϊν ανιςοτιτων εισ
βάροσ των γυναικϊν, ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ αναφορικά με τα ανδρικά και
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γυναικεία επαγγζλματα, προτίμθςθ ευπαρουςίαςτων ατόμων χωρίσ οικογενειακζσ
υποχρεϊςεισ, ανιςότθτα ευκαιριϊν και ςυνκθκϊν εργαςίασ υπζρ των ανδρϊν,
ρατςιςμόσ εισ βάροσ των «άλλων» (ατόμων με διαφορετικι εκνικότθτα / φυλι και
αποκλίνουςεσ ςεξουαλικζσ αποκλίςεισ). Ειδικότερα, και ςτουσ δφο πρϊτουσ
παράγοντεσ, οι διευκυντζσ παρουςίαηαν λιγότερο ζντονεσ αντιλιψεισ ςε ςχζςθ με τουσ
ιδιοκτιτεσ και τουσ υπαλλιλουσ, ενϊ και ςτουσ τρεισ τελευταίουσ παράγοντεσ, οι
ιδιοκτιτεσ είχαν εντονότερεσ απόψεισ ςε ςχζςθ τόςο με τουσ διευκυντζσ όςο και με
τουσ υπαλλιλουσ.
Εξετάςτθκε, επίςθσ, ο βακμόσ ςτον οποίο οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κεωροφν ότι
ςυγκεκριμζνοι παράγοντεσ προκαλοφν ανιςότθτα εισ βάροσ των γυναικϊν ςτον
εργαςιακό χϊρο, ο βακμόσ φπαρξθσ ανιςότθτασ εισ βάροσ τθσ γυναίκασ ςε
ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, οι αντιλιψεισ τουσ για τα μζτρα που μποροφν να
υποβοθκιςουν τισ γυναίκεσ να ςυνδυάςουν καριζρα και οικογζνεια και οι πεποικιςεισ
τουσ για τουσ παράγοντεσ που ςυμβάλουν ςτθ μειοψθφία των γυναικϊν ςτα διοικθτικά
ςυμβοφλια μεγάλων εταιρειϊν. Για κακεμία από τισ προαναφερκείςεσ κατθγορίεσ ζγινε
ςφγκριςθ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν.
Οι παράγοντεσ που προκαλοφν ανιςότθτα εισ βάροσ των γυναικϊν ςτο χϊρο εργαςίασ
ςφμφωνα με το μεγαλφτερο ποςοςτό όςων ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα είναι θ φπαρξθ
ανδρικϊν και γυναικείων επαγγελμάτων, οι προκαταλιψεισ εισ βάροσ των γυναικϊν και
θ υποτίμθςθ των ικανοτιτων των γυναικϊν. Ρεριςςότεροι από τουσ μιςοφσ
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ αναφζρονται ςτθν πατριαρχικι κοινωνία τθσ Κφπρου, ενϊ
ςχεδόν οι μιςοί ςτισ λιγότερεσ ικανότθτεσ των γυναικϊν ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ.
Οι γυναίκεσ κεωροφν ςε μεγαλφτερο βακμό από τουσ άνδρεσ ότι παρατθροφνται
προκαταλιψεισ εισ βάροσ τουσ, ότι θ κοινωνία μασ είναι πατριαρχικι και ότι
υποτιμοφνται οι ικανότθτεσ των γυναικϊν, γεγονότα που ςυμβάλλουν ςε ανιςότθτεσ εισ
βάροσ των γυναικϊν ςτο χϊρο εργαςίασ και απαςχόλθςθσ. Αντίκετα, οι άνδρεσ
πιςτεφουν περιςςότερο από τισ γυναίκεσ ότι θ ανιςότθτα μεταξφ των φφλων ςτο χϊρο
εργαςίασ οφείλεται ςτισ λιγότερεσ ικανότθτεσ των γυναικϊν, αντίλθψθ θ οποία ωσ ζνα
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βακμό ερμθνεφει και τισ διακρίςεισ εισ βάροσ τουσ, μια και κατά κανόνα οι εργοδότεσ
είναι άντρεσ.
Πςον αφορά το κατά πόςο υπάρχει ανιςότθτα εισ βάροσ των γυναικϊν ςε κζματα
αμοιβϊν, προςλιψεων, εκπαίδευςθσ και εργαςιακϊν ςχζςεων, 3 ςτουσ 4
ςυμμετζχοντεσ υποςτθρίηουν ότι υπάρχει ανιςότθτα ςτθν αμοιβι, ενϊ 1 ςτουσ 2 ςτισ
προςλιψεισ και ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ. Λιγότεροι από τουσ μιςοφσ πιςτεφουν ότι
υπάρχει διάκριςθ ςτθν κατάρτιςθ-επαγγελματικι εκπαίδευςθ και τθν ανζλιξθ. Οι
γυναίκεσ πιςτεφουν ςε μεγαλφτερο βακμό από τουσ άνδρεσ ότι υπάρχει ανιςότθτα εισ
βάροσ τουσ ςε όλουσ τουσ τομείσ που εξετάςκθκαν.
Σχεδόν οι μιςοί ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ δθλϊνουν ότι γνωρίηουν τι ςθμαίνει ο όροσ
«υμφιλίωςθ οικογζνειασ και καριζρασ», τον οποίο ερμθνεφουν ωσ διαχείριςθ, από
τθ γυναίκα κατά κανόνα, των δφο, οφτωσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να τα ςυνδυάηει
αποτελεςματικά. Θ ανάλθψθ κοινισ ευκφνθσ των ςυηφγων για τθν οικογζνεια είναι
ζννοια τθν οποία αποδζχονται εκ των υςτζρων, αφοφ προτακεί από τουσ ερευνθτζσ,
γεγονόσ που δείχνει ότι τα ςτερεότυπα και θ ςφνδεςθ μόνο τθσ γυναίκασ με τθν
οικογζνεια, εισ βάροσ τθσ καριζρασ, είναι πολφ ιςχυρά.
Οι προκαταλιψεισ αυτζσ φαίνονται και ςτα μζτρα που προτείνονται για ςυμφιλίωςθ
καριζρασ και οικογζνειασ. Σχεδόν όλοι όςοι ςυμμετείχαν πιςτεφουν ότι τα κοινοτικά
νθπιαγωγεία ςε κάκε ενορία κα διευκολφνουν τισ εργαηόμενεσ να ςυνδυάςουν
οικογζνεια και καριζρα. Άλλοι παράγοντεσ που αναφζρονται για τθν προαγωγι τθσ
ιδζασ τθσ ςυμφιλίωςθσ από πολφ μεγάλο ποςοςτό είναι θ προςφορά αυξθμζνων
ευκαιριϊν εκπαίδευςθσ προσ τισ μθτζρεσ, οι διευκολφνςεισ με ευζλικτα ωράρια και
τζλοσ θ ανάλθψθ των ίδιων υποχρεϊςεων από τουσ άνδρεσ.
Οι γυναίκεσ ςυμφωνοφν ςε μεγαλφτερο βακμό από τουσ άνδρεσ ότι θ ανάλθψθ των
ίδιων υποχρεϊςεων από τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ αποτελεί μζτρο που κα
μποροφςε να βοθκιςει τθν Κφπρια γυναίκα να ςυνδυάςει οικογζνεια και καριζρα.
Αντίκετα, οι άνδρεσ πιςτεφουν ότι θ πρακτικι θ οποία κα επιτρζπει ςτισ γυναίκεσ να
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ζχουν καριζρα είναι θ εκοφςια επιλογι τουσ να μθν παντρεφονται και να μθν κάνουν
παιδιά.
Σχεδόν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κεωροφν ότι θ μειωμζνθ εκπροςϊπθςθ των
γυναικϊν ςτα διοικθτικά ςυμβοφλια μεγάλων εταιρειϊν οφείλεται ςτισ οικογενειακζσ
υποχρεϊςεισ των γυναικϊν. Ακόμθ, 3 ςτουσ 4 πιςτεφουν ότι οι γυναίκεσ δεν ζχουν
λιγότερεσ διοικθτικζσ ικανότθτεσ από τουσ άνδρεσ ι λιγότερα εκπαιδευτικά προςόντα,
αλλά ότι θ πατριαρχικι κοινωνία και θ υποτίμθςθ των ικανοτιτων τθσ γυναίκασ
ςυμβάλλουν ςτθν υπο-εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτα διοικθτικά ςυμβοφλια
μεγάλων εταιρειϊν. Λιγότεροι, όμωσ, από τουσ μιςοφσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ δζχονται
ότι υπάρχουν ςτερεότυπα εισ βάροσ τθσ γυναίκασ.
Οι γυναίκεσ υποςτθρίηουν, ςε μεγαλφτερο βακμό από τουσ άνδρεσ, ότι τα ςτερεότυπα
εισ βάροσ τουσ, θ πατριαρχικι κοινωνία, αλλά και θ υποτίμθςθ των ικανοτιτων τουσ,
αποτελοφν ςτοιχεία τα οποία οδθγοφν ςτθν άνιςθ εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτα
διάφορα διοικθτικά ςυμβοφλια μεγάλων εταιρειϊν. Αντίκετα, οι άνδρεσ πιςτεφουν ότι
αυτι θ υπό-εκπροςϊπθςθ είναι ςυνζπεια των μειωμζνων διοικθτικϊν ικανοτιτων των
γυναικϊν.
Θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ είναι κατά κφριο λόγο γυναικείο φαινόμενο, αλλά όχι
μόνο γυναικείο. Για κάκε ζναν άνδρα που διλωςε ότι δζχτθκε κάποιασ μορφισ
ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ του, τρεισ γυναίκεσ ζπραξαν το ίδιο,
ποςοςτό 12% περίπου (11,88) του δείγματοσ. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι ςε
περιςςότερεσ από τισ μιςζσ περιπτϊςεισ παρενόχλθςθσ εισ βάροσ των γυναικϊν
αναφζρκθκε παρενόχλθςθ με πολλαπλοφσ τρόπουσ, όπωσ λεκτικά, μθνφματα, ςκθνζσ
ηθλοτυπίασ, προβολι ιςτοςελίδων αιςχροφ περιεχομζνου, ψυχολογικό πόλεμο,
χειρονομίεσ, αλλά και βιαςμό. Επιπρόςκετα, περιςςότερεσ από τισ μιςζσ περιπτϊςεισ
που κατιγγειλαν ότι δζχτθκαν ςεξουαλικι παρενόχλθςθ εργοδοτοφνται ςτθ δθμόςια
υπθρεςία. Ακολουκοφν με μικρότερα ποςοςτά εμφάνιςθσ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ,
οι θμικρατικοί οργανιςμοί, οι υπθρεςίεσ και θ εκπαίδευςθ.
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Πςον αφορά ςτουσ παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ οφείλεται θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ
ςτο χϊρο εργαςίασ, πάνω από το 70% των ςυμμετεχόντων/ουςϊν, ανδρϊν και
γυναικϊν, κεωρεί ότι οι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ,
αρχίηοντασ από αυτόν που ςυγκζντρωςε το μικρότερο ποςοςτό, είναι: δικαιολογίεσ
των γυναικϊν για να κρφψουν τισ όποιεσ αδυναμίεσ μπορεί να ζχουν, δικαιολογίεσ των
γυναικϊν για να επιτφχουν κάποια άλλα οφζλθ ςτθ δουλειά τουσ, οφείλεται ςτισ ίδιεσ
τισ γυναίκεσ οι οποίεσ καταγγζλλουν τουσ άνδρεσ για δικεν ςεξουαλικι παρενόχλθςθ,
οι ίδιεσ οι γυναίκεσ προκαλοφν τθ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ, οι γυναίκεσ εργαηόμενεσ
κα ανεχτοφν τθν όποια ςεξουαλικι παρενόχλθςθ προκειμζνου να μθ χάςουν τθ
δουλειά τουσ, θ εκμετάλλευςθ των γυναικϊν από τουσ προϊςτάμενοφσ τουσ, κάποιοι
άνδρεσ κεωροφν τισ γυναίκεσ ωσ αντικείμενα του ςεξ.
Οι άνδρεσ, πιςτεφουν ςε μεγαλφτερο βακμό ότι θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ που
παρατθρείται ςτον εργαςιακό χϊρο είναι (α) αποτζλεςμα τθσ ςυμπεριφοράσ των ίδιων
των γυναικϊν, (β) δεν υφίςταται, αλλά είναι δικαιολογία, για να ωφελοφνται ςε
προςωπικό επίπεδο, (γ) δεν υφίςταται, αλλά είναι δικαιολογία για να κρφψουν
διάφορεσ αδυναμίεσ τουσ και (δ) είναι αποτζλεςμα τθσ ςτάςθσ των γυναικϊν να
ψεφδονται για δικεν ςεξουαλικι παρενόχλθςθ, όταν δεν καταφζρουν να δεςμεφςουν
τον άνδρα ςε μια ςχζςθ.
Ππωσ τα ποςοςτά μαρτυροφν, οι εργαηόμενοι/εσ δεν ενθμερϊνονται για κζματα
ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ, κακϊσ περιςςότεροι άνδρεσ ςε ςχζςθ με τισ γυναίκεσ
ιδιοκτιτεσ/τριεσ, αλλά και διευκυντζσ/τριεσ επιχείρθςθσ ανζφεραν ότι ζχουν τον
Κϊδικα Σεξουαλικισ Ραρενόχλθςθσ ςτθν επιχείρθςι τουσ, με τα ποςοςτά τουσ ωςτόςο
να είναι χαμθλά.
6. Με βάςθ τθν ποιοτικι ανάλυςθ των ςυνεντεφξεων των 9 γυναικϊν που ςυμμετείχαν,
ωσ μελζτεσ περίπτωςθσ ςτθν ζρευνα, τα αποτελζςματα που προκφπτουν είναι τα
ακόλουκα:
Μζςω των προςωπικϊν ςυνεντεφξεων γυναικϊν που βίωςαν τθ διάκριςθ είτε ςτθν
ανζλιξθ είτε λόγω μθτρότθτασ είτε μζςω ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ φαίνεται ότι οι
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γυναίκεσ, ςτο χϊρο εργαςίασ, αιςκάνονται αναςφαλείσ. Επίςθσ, δεν αιςκάνονται ότι
ζχουν επαρκι πλθροφόρθςθ, υποςτιριξθ και ςυμπαράςταςθ. Ακόμα κι αν βρουν
υποςτιριξθ, αυτι είναι μόνο φραςτικι, χωρίσ πραγματικό αποτζλεςμα, δθλαδι
δικαίωςθ και τιμωρία των ενόχων.
Αναλυτικότερα, όςεσ ςυμμετείχαν ςτθ ςυνζντευξθ και βίωςαν διάκριςθ ςτθν ανζλιξθ
τθν αποδίδουν ςτθν ανδροκρατοφμενθ κοινωνία, ςτον παράγοντα «μθτρότθτα», αλλά
κυρίωσ ςτισ αποτυχθμζνεσ διεκδικιςεισ. Επιπρόςκετα, θ αμφιςβιτθςθ ότι κα
δικαιωκοφν μζςα από τθν καταγγελία είναι εμφανισ, κακϊσ όπωσ οι ίδιεσ με πικρία,
κυμό και απογοιτευςθ ιςχυρίηονται το μόνο αποτζλεςμα που είχε θ καταγγελία ι
διαμαρτυρία τουσ ιταν ο ψυχολογικόσ πόλεμοσ και θ ειρωνεία που δζχτθκαν από τουσ
προϊςταμζνουσ τουσ, ο εκφοβιςμόσ από τον «ανταγωνιςτι» και ο φόβοσ «κακιλωςθσ»
ςτθ κζςθ χωρίσ ανζλιξθ. Με λόγο φανερά απελπιςμζνο, τονίηουν πωσ ακόμα κι αν
βρουν ςυμπαράςταςθ από κάποια άτομα ι κάποιο οργανιςμό, αυτό

δεν ζχει

πρακτικό αντίκριςμα. Μζςα από τα λεγόμενά τουσ, επίςθσ, φαίνεται ότι αιςκάνονται
αδφναμεσ και απλθροφόρθτεσ. Ο λόγοσ των γυναικϊν παρουςιάηεται ςυναιςκθματικά
φορτιςμζνοσ, κακϊσ θ πικρία, θ απογοιτευςθ, θ παραίτθςθ, ο κυμόσ, θ αγανάκτθςθ,
και θ απόγνωςθ είναι ςυναιςκιματα που εκδθλϊνονται ςτισ ςυνεντεφξεισ.
Θ νοοτροπία και ο χαρακτιρασ του εργοδότθ, κακϊσ και το ςυμφζρον και το κζρδοσ
τθσ επιχείρθςισ του, είναι οι λόγοι ςτουσ οποίουσ αναφζρονται όςεσ ςυμμετείχαν ςτισ
ςυνεντεφξεισ, για να εξθγιςουν τθ διάκριςθ (απόλυςθ) που βίωςαν λόγω μθτρότθτασ.
Ο λόγοσ τουσ είναι ςυναιςκθματικά φορτιςμζνοσ κατά τθ διάρκεια των ςυνεντεφξεων
και καταγγζλλει τισ ακραίεσ αντιδράςεισ των εργοδοτϊν τουσ μετά τθν καταγγελία.
Απογοθτευμζνεσ είναι, επίςθσ, από τθν αςτυνομία και τουσ δικθγόρουσ. Νιϊκουν
απροςτάτευτεσ, αγανακτιςμζνεσ και αμφιβάλλουν για το αν κα βρουν υποςτιριξθ και
το δίκαιό τουσ, με τθν παραίτθςθ να παρουςιάηεται ωσ επιλογι. Τονίηουν ότι
«αναγκάηονται» ςε ανοχι τθσ διάκριςθσ είτε λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ είτε του
φόβου ότι κα χάςουν τθ δουλειά τουσ.
Θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ για τθ γυναίκα είναι τραυματικι και αξεπζραςτθ εμπειρία,
χωρίσ δικαίωςθ και διαφυγι από τισ ςυνζπειζσ τθσ.
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Οι ςυμμετζχουςεσ ςτθ ςυνζντευξθ κεωροφν ότι οι λόγοι ςτουσ οποίουσ οφείλεται θ
ςεξουαλικι παρενόχλθςθ είναι ότι οι άνδρεσ εκμεταλλεφονται τθν υψθλόβακμθ κζςθ
τουσ ι ότι είναι για αυτοφσ τρόποσ να επιβεβαιϊςουν τον ανδριςμό τουσ ι ότι ο
χαρακτιρασ κάποιων ανδρϊν τουσ επιτρζπει να κεωροφν ότι όποια γυναίκα τουσ
αρζςει είναι δικι τουσ, αλλά ακόμθ ότι πικανόν οι άνδρεσ να παρεξθγοφν τθ
ςυμπεριφορά των γυναικϊν, που είναι αυκόρμθτεσ και ζχουν «ανοιχτό» χαρακτιρα.
Αναφζρονται ςε αυτοφσ τουσ λόγουσ με κυμό και αγανάκτθςθ.
Ρροβλθματίηονται ςοβαρά για το αν πρζπει να καταγγείλουν τα γεγονότα εισ βάροσ
τουσ, επειδι ζχουν ςοβαρζσ αμφιβολίεσ για το αν κα βρουν υποςτιριξθ, κακϊσ και
ανθςυχία για το αν κα τισ κατθγοριςει ο κόςμοσ, θ οικογζνειά και ο ίδιοσ ο ςφηυγόσ
τουσ. Κεωροφν ότι ο κφτθσ ζχει πολλοφσ τρόπουσ να δικαιολογιςει τθ ςυμπεριφορά
του και πολλοφσ οι οποίοι κα τον βοθκιςουν να τθν αρνθκεί. Οι γυναίκεσ που
προχϊρθςαν ςε καταγγελία νιϊκουν αγανάκτθςθ για τθν αδράνεια τθσ αςτυνομίασ και
αποκάρρυνςθ από τουσ δικθγόρουσ. Επίςθσ, είναι εμφανισ θ αδυναμία αντιμετϊπιςθσ
αυτισ τθσ κατάςταςθσ με αποτζλεςμα τθ μόνιμθ ανιςορροπία τουσ ςτθν
επαγγελματικι και ςτθν προςωπικι τουσ ηωι.
7. Ωσ γενικό ςυμπζραςμα μπορεί να λεχκεί με βάςθ τα γεγονότα τθσ ζρευνασ ότι θ
γυναίκα ςιμερα ςτθν Κφπρο χρειάηεται να αποδομιςει ζνα πατριαρχικό και
ανδρόςτροφο εργαςιακό περιβάλλον, το οποίο ενκαρρφνεται από κακιερωμζνεσ
πατριαρχικζσ πρακτικζσ εισ βάροσ τθσ, από προκαταλιψεισ και ςτερεότυπα. Ραρόλο
ότι δεν υςτερεί ςε επαγγελματικά και εκπαιδευτικά προςόντα, αμείβεται λιγότερο και
ανελίςςεται αργότερα και ςπανιότερα, αναγκάηεται να εγκαταλείψει τθν εργαςία
ι/και τισ επαγγελματικζσ τθσ φιλοδοξίεσ και υφίςταται τθ δυςμενι διάκριςθ και
μεταχείριςθ.
8. Διακρίςεισ και αρνθτικζσ ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ ανιχνεφονται, επίςθσ ςε κζματα
εκνικισ καταγωγισ, οικογενειακισ κατάςταςθσ, ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ και
θλικίασ των εργαηομζνων.
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9. Μζςα από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αλλά και τθ διεκνι εμπειρία είναι δυνατόν να
εντοπιςτοφν μζτρα και πρακτικζσ, τα οποία μποροφν βελτιϊςουν τθν υπάρχουςα
κατάςταςθ και να ςυμβάλουν ςε ιςότθτα και ιςοτιμία: α) Νομοκεςία για Ετιςια
Ζκκεςθ-λογοδότθςθ ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα για κζματα ιςότθτασ, με βάςθ
αιτιςεισ, προςλιψεισ, ανελίξεισ, προςόντα, μιςκολόγιο, απολφςεισ, διευκολφνςεισ
εργαηομζνων, β) Κοινωνικά μζτρα και διαφϊτιςθ για τθ ςυμφιλίωςθ καριζρασ και
οικογζνειασ με αφξθςθ κοινοτικϊν νθπιαγωγείων και βρεφοκομικϊν ςτακμϊν και
επιδόματα/φοροαπαλλαγζσ για τθ φοίτθςθ των παιδιϊν ςε αυτά, γ) Ειςαγωγι τθσ
διάςταςθσ και τθσ προοπτικισ του φφλου ςε νομοκεςίεσ που διζπουν τουσ κεςμοφσ
κοινωνικοποίθςθσ, όπωσ ελζγχου του περιεχομζνου των προγραμμάτων των
ραδιοτθλεοπτικϊν ςτακμϊν και των ςχολικϊν εγχειριδίων, τθσ ιςότθτασ
αντιπροςϊπευςθσ ανδρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν κατά τισ προεκλογικζσ περιόδουσ δ)
Δραςτικζσ παρεμβάςεισ, ζλεγχοσ τθσ διερεφνθςθσ καταγγελιϊν για ςεξουαλικι
παρενόχλθςθ και δθμοςιοποίθςθ του αρικμοφ καταγγελιϊν κατά τομζα, ε) Στόχοι ςτισ
δραςτθριότθτεσ όλων των Υπουργείων για καταπολζμθςθ του φυλετικοφ ρατςιςμοφ,
τθσ πεποίκθςθσ ότι οι διαφορζσ φφλου κακορίηουν και διαφορετικά επιτεφγματα με
τρόπο που το φφλο να κακορίηει ςχζςεισ ανωτερότθτασ και κατωτερότθτασ, ςτ) Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ για διεκδίκθςθ, θ οποία να ςυμπεριλαμβάνει προςδοκϊμενα
αποτελζςματα, χρονοδιαγράμματα, μζςα και μζτρθςθ αποτελεςμάτων και
κεςμοποίθςθ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου, η) Υποχρεωτικι ςυμμετοχι
γυναικϊν με ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα ιςότθτασ ςε όλεσ τισ επιτροπζσ προςλιψεων,
ανελίξεων, αξιολόγθςθσ, θ) Quota ςε ανελίξεισ γυναικϊν με ίςα προςόντα.
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10. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ
Ρίνακασ 1. Αρικμόσ υμμετεχόντων/ουςϊν με Βάςθ τον Σομζα Απαςχόλθςθσ, τθ Θζςθ και το
Φφλο
Ρίνακασ 2. Ποςοςτό των Συμμετεχόντων/ουςϊν ςτθν Ζρευνα Ανάλογα με τον Τομζα
Απαςχόλθςισ τουσ
Ρίνακασ 3. Ποςοςτά Ανδρϊν και Γυναικϊν ανά Σομζα Απαςχόλθςθσ
Ρίνακασ 4. Ποςοςτά υμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με το Μθνιαίο Μιςκό τουσ
Ρίνακασ 5. Ροςοςτά Μθνιαίων Απολαβϊν κατά Τομζα Απαςχόλθςθσ
Ρίνακασ 6. Ανάλυςθ Ποςοςτϊν υμμετεχόντων/ουςϊν που Τπζςτθςαν εξουαλικι
Παρενόχλθςθ κατά Είδοσ Παρενόχλθςθσ
Ρίνακασ 7. Ποςοςτά εξουαλικισ Παρενόχλθςθσ κατά Σομζα Απαςχόλθςθσ
Ρίνακασ 8. Ανάλυςθ Ποςοςτϊν υμμετεχόντων/ουςϊν που Διλωςαν ότι υγγενικά τουσ
Πρόςωπα Τπζςτθςαν εξουαλικι Παρενόχλθςθ (Κατά Είδοσ Παρενόχλθςθσ)
Ρίνακασ 9. Ποςοςτό Επιπζδου Εκπαίδευςθσ Κατά Φφλο και υνολικά
Ρίνακασ 10. Αρικμόσ Εργοδοτουμζνων και Σφποσ Εργοδότθςθσ
Ρίνακασ 11. Αρικμόσ Εργοδοτουμζνων Γυναικϊν και Χϊρα Καταγωγισ
Ρίνακασ 12. Παραγοντικζσ Φορτίςεισ των 64 Δθλϊςεων ςτουσ Εννζα Παράγοντεσ που
Εξιχκθςαν με Ορκογϊνια Περιςτροφι (Varimax)
Ρίνακασ 13. Μζςοι Όροι, Συπικζσ Αποκλίςεισ και Σιμζσ Εςωτερικισ Αξιοπιςτίασ των Εννζα
Παραγόντων
Ρίνακασ 14. Ζλεγχοσ θμαντικότθτασ των Διαφορϊν ςτουσ Οκτϊ Παράγοντεσ που υνκζτουν
τισ Αντιλιψεισ για τθν Ιςότθτα Ανδρϊν και Γυναικϊν ςτο Χϊρο Εργαςίασ Ανάλογα με το Φφλο
τουσ
Ρίνακασ 15. Ζλεγχοσ θμαντικότθτασ των Διαφορϊν ςτουσ Οκτϊ Παράγοντεσ που υνκζτουν
τισ Αντιλιψεισ για τθν Ιςότθτα Ανδρϊν και Γυναικϊν ςτο Χϊρο Εργαςίασ Ανάλογα με τον Σομζα
Απαςχόλθςθσ
Ρίνακασ 16. Ζλεγχοσ θμαντικότθτασ των Διαφορϊν ςτουσ Οκτϊ Παράγοντεσ που υνκζτουν
τισ Αντιλιψεισ για τθν Ιςότθτα Ανδρϊν και Γυναικϊν ςτο Χϊρο Εργαςίασ Ανάλογα με τθ Θζςθ
Εργαςίασ
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Ρίνακασ 17. Ζλεγχοσ θμαντικότθτασ των Διαφορϊν ςτουσ Οκτϊ Παράγοντεσ που υνκζτουν
τισ Αντιλιψεισ για τθν Ιςότθτα Ανδρϊν και Γυναικϊν ςτο Χϊρο Εργαςίασ Ανάλογα με τθν Θλικία
τουσ
Ρίνακασ 18. Σθλεφωνικζσ: Ποςοςτά υμμετεχόντων/ουςϊν του Δείγματοσ ανά Θλικιακι Ομάδα
Ρίνακασ 19. Σθλεφωνικζσ: Ποςοςτό των υμμετεχόντων/ουςϊν ςτθν Ζρευνα Ανάλογα με τον
Σομζα Απαςχόλθςισ τουσ
Ρίνακασ 20. Σθλεφωνικζσ: Ποςοςτά Ανδρϊν και Γυναικϊν ανά Σομζα Απαςχόλθςθσ
Ρίνακασ 21. Σθλεφωνικζσ: Ποςοςτά υμμετεχόντων/ουςϊν του Δείγματοσ ανάλογα με το
Μθνιαίο Μιςκό τουσ
Ρίνακασ 22. Σθλεφωνικζσ: Ποςοςτά Μθνιαίων Απολαβϊν κατά Σομζα Απαςχόλθςθσ
Ρίνακασ 23. Σθλεφωνικζσ: Ποςοςτά Ικαγζνειασ Δείγματοσ
Ρίνακασ 24. Σθλεφωνικζσ: Ανάλυςθ Ποςοςτϊν υμμετεχόντων/ουςϊν που Τπζςτθςαν
εξουαλικι Παρενόχλθςθ κατά Είδοσ Παρενόχλθςθσ
Ρίνακασ 25. Σθλεφωνικζσ: Ποςοςτά εξουαλικισ Παρενόχλθςθσ κατά Σομζα Απαςχόλθςθσ
Ρίνακασ 26. Σθλεφωνικζσ: Ποςοςτό Επιπζδου Εκπαίδευςθσ Κατά Φφλο και υνολικά
Ρίνακασ 27. Διάκριςθ ςτθν Ανζλιξθ
Ρίνακασ 28. Καταγγελία
Ρίνακασ 29. Αποτελζςματα Καταγγελίασ
Ρίνακασ 30. Διακρίςεισ εισ Βάροσ τθσ Γυναίκασ
Ρίνακασ 31. Αίτια Διάκριςθσ ςτθν Ανζλιξθ
Ρίνακασ 32. υναιςκιματα
Ρίνακασ 33. υμπεριφορά Εργοδότθ Μετά τθν Καταγγελία
Ρίνακασ 34. Αντίδραςθ – Τποςτιριξθ Άλλων Προςϊπων και Φορζων
Ρίνακασ 35. Αίτια Διάκριςθσ Λόγω Μθτρότθτασ
Ρίνακασ 36. υναιςκιματα
Ρίνακασ 37. Είδοσ Παρενόχλθςθσ
Ρίνακασ 38. Τποςτιριξθ – Αντίδραςθ Άλλων Προςϊπων και Φορζων
Ρίνακασ 39. Αίτια εξουαλικισ Παρενόχλθςθσ
Ρίνακασ 40. υναιςκιματα
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΑΕΩΝ
Γραφικι Παράςταςθ 1. Ροςοςτά ςυμφωνίασ του δείγματοσ ανάλογα με τουσ παράγοντεσ που
κεωροφν ότι προκαλοφν ανιςότθτα.
Γραφικι Παράςταςθ 2. Ροςοςτά ςυμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με το βακμό πεποίκθςθσ
φπαρξθσ ανιςότθτασ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ.
Γραφικι Παράςταςθ 3. Ροςοςτά ςυμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με τουσ φορείσ ενθμζρωςθσ
για τθν ιςότθτα ςτθν εργαςία.
Γραφικι Παράςταςθ 4. Ροςοςτά ςυμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με το βακμό πεποίκθςθσ
κετικισ επίδραςθσ των πιο κάτω παραγόντων ςτθν εφαρμογι του όρου «ςυμφιλίωςθ».
Γραφικι Παράςταςθ 5. Ροςοςτά ςυμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με το βακμό πεποίκθςθσ
των παραγόντων που ςυμβάλουν ςτθ μειωμζνθ εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτα διοικθτικά
ςυμβοφλια μεγάλων εταιρειϊν.
Γραφικι Παράςταςθ 6. Ροςοςτά ςυμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με το βακμό πεποίκθςθσ
των παραγόντων που ςυμβάλλουν ςτθ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Θ παροφςα ζρευνα ζχει επίκεντρο τθν αποτφπωςθ και εκτίμθςθ τθσ κζςθσ τθσ γυναίκασ ςτο
χϊρο εργαςίασ ςτθν Κφπρο, με ςκοπό να βοθκιςει τθν Επιτροπι Λςότθτασ των Φφλων να
προςδιορίςει τισ δράςεισ τθσ με τρόπουσ που κα αντανακλοφν τθν πραγματικότθτα του
εργαςιακοφ χϊρου τθσ Κφπρου και κα ςυμβαδίηουν με το ςφνολο των πολιτικϊν ιςότθτασ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Επομζνωσ, θ Αναςκόπθςθ Βιβλιογραφίασ κα εξετάςει τθν ζννοια τθσ
ιςότθτασ των φφλων (gender equality) και τθ ςχζςθ τθσ με τθν ζννοια τθσ ιςότθτασ και
δικαιοφροςφνθσ ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των φφλων (gender equity), κακϊσ και εφαρμογισ τθσ
ζννοιασ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε όλεσ τισ πολιτικζσ (gender mainstreaming), τόςο
κεωρθτικά όςο και ςε ςχζςθ με το πϊσ αυτά εφαρμόηονται ςτθν Κφπρο και τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ. Ταυτόχρονα, κα αναδείξει ςχετικά ερωτιματα και προβλθματιςμοφσ, εξθγϊντασ πϊσ
θ παροφςα ζρευνα ςυνειςφζρει ςτθ διερεφνθςθ και επίλυςι τουσ.

Α. Λςότθτα των Φφλων – Λςτορικι Αναδρομι και Μδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Θ ιςότθτα των φφλων είναι ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ, κακϊσ και ζνασ από τουσ
πυλϊνεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Το 1996 αναφζρεται ωσ θ πρϊτθ επίςθμθ αναφορά για τθν
ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν ςτο ςφνολο των κοινοτικϊν
πολιτικϊν και ςτόχων (Βουγιοφκα, 2006,ς. 8) και ζκτοτε αποτελεί αναπόςπαςτθ διάςταςθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Στρατθγικισ για τθν Απαςχόλθςθ και ζνασ από τουσ τζςςερεισ πυλϊνεσ των
πολιτικϊν απαςχόλθςθσ ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Θ ζννοια τθσ ιςότθτασ των φφλων δεν είναι ανεξάρτθτθ από τα ιςτορικά, κοινωνικά και
πολιτιςμικά πλαίςια και γεγονότα. Ππωσ επιςθμαίνει θ De Beauvoir (1997), κα αναμενόταν
ότι θ Γαλλικι Επανάςταςθ κα άλλαηε τθν κατάςταςθ των γυναικϊν, αλλά κάτι τζτοιο δεν ζγινε
(ςελ. 139). Γενικά, το πρϊτο κφμα φεμινιςμοφ κεωρείται ότι διιρκεςε από τα τζλθ του 19 ου
αιϊνα ωσ τθ δεκαετία του 1920, και ςτόχευε κυρίωσ ςτο να υπάρξει τυπικι και νομικι ιςότθτα
μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν.
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Θ Mary Wollstonecraft (1792/2004), που αποκαλείται και θ «μθτζρα» του φεμινιςτικοφ
κινιματοσ, πίςτευε ότι το γεγονόσ ότι οι γυναίκεσ φαίνονται να είναι λιγότερο ζξυπνεσ,
δυνατζσ ι λογικζσ από τουσ άνδρεσ είναι αποτζλεςμα του πϊσ ανατρζφονται και μορφϊνονται.
Συνεχίηει λζγοντασ ότι οι γυναίκεσ διδάςκονται ότι πρζπει να είναι όμορφεσ (ςελ. 58 και 72),
να χαμογελοφν (ςελ. 73) και ηουν περιοριςμζνεσ και εν αγνοία τθσ πραγματικότθτασ τθσ ηωισ
(ςελ. 58), μακριά από τθ δράςθ, κάτι που τισ κάνει να φαίνονται πιο αδφναμεσ ςτθ ςωματικι
διάπλαςθ (ςελ. 54). Μόνο με τθν άςκθςθ του μυαλοφ και του ςϊματοσ μπορεί μια γυναίκα,
ζτςι όπωσ ζχουν τα πράγματα, να γίνει ίςθ με τον άνδρα (ςελ. 40). Ρρζπει, όμωσ, θ γυναίκα να
χαίρει τθσ ίδιασ προςταςίασ από το νόμο (ςελ. 182) και να μπορεί να βγάηει μόνθ τθσ το ψωμί
τθσ, εργαηόμενθ γιατί όχι και ωσ γιατρόσ (ςελ. 185). Και για τον Mill (2006), ο τρόποσ με τον
οποίο ανατρζφονται οι γυναίκεσ προκαλεί τθν ανιςότθτα, με αποτζλεςμα θ λεγόμενθ
«γυναικεία φφςθ» να είναι ζνα φτιαχτό καταςκεφαςμα (ςελ. 155). Ο Mill (2006) διατυπϊνει
τθν πεποίκθςθ, που πρζπει να φαινόταν πραγματικά ανατρεπτικι και ριηοςπαςτικι για τον 19 ο
αιϊνα, ότι θ κζςθ του ανκρϊπου ςτθν κοινωνία δεν πρζπει να κακορίηεται από το αν ζχει
γεννθκεί άνδρασ ι γυναίκα, μαφροσ ι λευκόσ, ευγενισ ι λαϊκόσ (ςελ. 152).
Εν τοφτοισ, χρειάςτθκαν αρκετά χρόνια μζχρι να αρχίςουν οι γυναίκεσ να γίνονται δεκτζσ ςτθ
δθμόςια και πολιτικι ηωι. Σε αυτό το διάςτθμα, μεςολάβθςαν γεγονότα, όπωσ το δεφτερο
κφμα φεμινιςμοφ και θ ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Το δεφτερο κφμα φεμινιςμοφ είναι
όροσ που χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τθν περίοδο ςυλλογικοφ πολιτικοφ ακτιβιςμοφ
που ξεκίνθςε κατά τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960 και αςχολοφνταν με τθ γυναικεία
απελευκζρωςθ από κοινωνικζσ δομζσ και πολιτιςμικοφσ κανόνεσ που περικωριοποιοφςαν τθ
γυναίκα. Το δεφτερο κφμα φεμινιςμοφ ηθτοφςε κοινωνικι αλλαγι και αντιλαμβανόταν τισ
διαφορζσ μεταξφ των φφλων ωσ πολιτιςμικά καταςκευάςματα.
Θ ιςότθτα των δφο φφλων ανακθρφχκθκε ωσ βαςικό ανκρϊπινο δικαίωμα από το Καταςτατικό
των Θνωμζνων Εκνϊν που υπογράφτθκε ςτο Σαν Φρανςίςκο το 1945. Ρολλζσ ςυμβάςεισ ζχουν
υπογραφεί και τεκεί ςε εφαρμογι με ςτόχο τθν εξάλειψθ των διακρίςεων κατά τθσ γυναίκασ,
τόςο από οργανωμζνα ςφνολα ςε τοπικό, εκνικό επίπεδο όςο και ςε παγκόςμιο (UNDP,
UNICEF, UNESCO ). Μία από τισ ςθμαντικότερεσ αποτελεί θ ςυνκικθ που αναφζρεται ςτον
περιοριςμό όλων των ειδϊν διακρίςεων απζναντι ςτθ γυναίκα CEDAW (2010) (Convention on
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the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

Επιπρόςκετα, οι ςτόχοι

ανάπτυξθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθ Χιλιετθρίδα, όπωσ «Ρραγματοποίθςθ Ραγκόςμιασ
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ», «Ρροϊκθςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ των δφο φφλων και
ενδυνάμωςθ τθσ γυναίκασ» παρουςιάηουν το τεράςτιο ενδιαφζρον τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ
για τθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων των κοριτςιϊν και των γυναικϊν (Κουτςελίνθ κ.ά , 2011,
ς.30).
Επίςθσ, θ «προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν αποτελεί δζςμευςθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ιδθ από τθ Συνκικθ τθσ ϊμθσ το 1957 (Αποςτολίδου κ.ά, 2006). Θ
Συνκικθ του Άμςτερνταμ (1997) κατζςτθςε τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ωσ ςτόχο
και βαςικι αρχι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ραρομοίωσ, θ Συνκικθ τθσ Λιςςαβόνασ (2009)
περιλαμβάνει τθν ιςότθτα μεταξφ των φφλων ςτισ αξίεσ και ςτόχουσ τθσ.

Β. Ρρόςφατεσ Εξελίξεισ και Επίτευξθ Λςότθτασ
Τα πιο πρόςφατα ζγγραφα βάςει των οποίων ενιςχφεται θ δζςμευςθ για τθν ιςότθτα των
φφλων είναι τα εξισ:

o Χάρτα των Δικαιωμάτων τθσ Γυναίκασ (2010)
Επαναλαμβάνεται θ αναγνϊριςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ωσ βαςικό
δικαίωμα (όπωσ περιζχεται ςτο Άρκρο 2 τθσ Συνκικθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτο
Άρκρο 23 του Χάρτθ Βαςικϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ). Θ Ευρωπαϊκι
Επιτροπι δεςμεφεται να ςτθρίξει τισ ακόλουκεσ αρχζσ ιςότθτασ: οικονομικι
ανεξαρτθςία, ίςθ αμοιβι για εργαςία ίςθσ αξίασ, ιςότθτα ςτθ λιψθ αποφάςεων,
αξιοπρζπεια, ακεραιότθτα και τζλοσ ςτθ βία μεταξφ των φφλων, ιςότθτα ςε χϊρεσ
εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Commission Communication, 2010, ς. 3-6).
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o τρατθγικι για τθν Ιςότθτα Μεταξφ Ανδρϊν και Γυναικϊν 2010-2015
Το ζγγραφο αυτό προςδιορίηει δράςεισ που ςτθρίηουν τουσ ςτόχουσ τθσ Χάρτασ
Δικαιωμάτων τθσ Γυναίκασ, για παράδειγμα με δζςμευςθ για τθν προϊκθςθ τθσ
γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ και τθ ςφνταξθ εκκζςεων για τισ υπάρχουςεσ δομζσ
φφλαξθσ παιδιϊν ςτα κράτθ μζλθ (ςελ. 14) και τον κακοριςμό Ευρωπαϊκισ Μζρασ για τθν
Μςθ Αμοιβι (ςελ. 16). (European Commission, 2010).

o χζδιο Δράςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν Ιςότθτα των Φφλων 2010-2015
Το Σχζδιο επιςθμαίνει υπάρχουςεσ ανιςότθτεσ και είναι ζνα επιχειρθςιακό ζγγραφο που
κζτει ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και μια τρίπτυχθ προςζγγιςθ ςτθν ιςότθτα: πολιτικό και
ςτρατθγικό διάλογο, ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ / οπτικισ του φφλου (gender
mainstreaming) και ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ, όπωσ ςυλλογι δεδομζνων και ςυγκεκριμζνεσ
παρεμβάςεισ που κα προςτατεφουν τισ γυναίκεσ και τα κορίτςια (ςελ. 3-10). (European
Commission, 2010).

o Νζα Ευρωπαϊκι υνκικθ για τθν Ιςότθτα Ανδρϊν και Γυναικϊν για τθν περίοδο 20112020
Με τθ ςυνκικθ αυτι, που υιοκετικθκε ςτισ 7 Μαρτίου 2011, το Συμβοφλιο επαναλαμβάνει
ότι θ ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν είναι βαςικι αξία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και
ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ (ςελ. 1). Επικεντρϊνεται ςε ςυγκεκριμζνεσ προτεραιότθτεσ (ςελ.
2) και δεςμεφεται να διορκϊςει τθ διαφορά που υπάρχει μεταξφ των φφλων ςτθν εργαςία,
κοινωνικζσ παροχζσ και αμοιβι. Υπάρχει επίςθσ μνεία για τθν εκπαίδευςθ, τθ μείωςθ τθσ
φτϊχειασ και τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ (ςελ. 3). (Council of the European Union, 2011).
Ραρά τουσ ςθμαντικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προωκεί και εντάςςει
τθν ιςότθτα των φφλων ςτισ αξίεσ, ςτόχουσ και δράςεισ τθσ, θ ουςιαςτικι ιςότθτα μεταξφ
ανδρϊν και γυναικϊν δεν ζχει ακόμα επιτευχκεί. Στθν Ζκκεςθ Προόδου για τθν Ιςότθτα
Μεταξφ Ανδρϊν και Γυναικϊν του 2010 (European Commission, 2010), θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςθμειϊνει χαμθλι εργοδότθςθ γυναικϊν ςε ςφγκριςθ με τουσ άνδρεσ (ςελ. 6) και ςυνζχιςθ τθσ
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διαφοράσ ςτισ αμοιβζσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν (ςελ. 10) που δε φαίνεται να ζχει μειωκεί
τα τελευταία χρόνια. Θ Κφπροσ βρίςκεται ψθλά ςτισ χϊρεσ όπου υπάρχει αυτό το χάςμα ςτθν
αμοιβι (ςελ. 9). Επίςθσ, ζρευνα που ζγινε το 2009 (και δθμοςιεφκθκε το 2010) για το πϊσ
αντιλαμβάνονται τθν ιςότθτα των φφλων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οι Ευρωπαίοι/εσ ζδειξε ότι το
62% πιςτεφουν ότι υπάρχει ανιςότθτα (European Commission - Strategy, 2010). Θ Γκαςοφκα
(2008) επιςθμαίνει ότι ακόμα,
*ε+ίναι ορατι θ διαίρεςθ των επαγγελμάτων ςε ανδρικά και γυναικεία, θ
επαγγελματικι ςταςιμότθτα των γυναικϊν, και θ μειωμζνθ παρουςία τουσ ςε
διευκυντικζσ κζςεισ εργαςίασ, θ αυξθμζνθ ςυμμετοχι τουσ ςε άτυπεσ μορφζσ
απαςχόλθςθσ, κ.ά. … Σε όλα τα κράτθ-μζλθ το ποςοςτό ανεργίασ των γυναικϊν
παραμζνει ςθμαντικά ψθλότερο ςε ςχζςθ με αυτό των ανδρϊν … (ςελ. 10).
Θ ουςιαςτικι ιςότθτα δε ςυμπίπτει, λοιπόν, με τθ νομικι ιςότθτα. Σφμφωνα με τισ Kramarae
και Treichler (1985), ιςότθτα πρζπει να ςθμαίνει και ιςότθτα ωσ προσ τα αποτελζςματα (ςελ.
140). Υπάρχει διαφωνία ςχετικά με το τι αφορά θ ζννοια τθσ ιςότθτασ: ςθμαίνει ότι οι άνδρεσ
και γυναίκεσ είναι το ίδιο ι πρζπει οι διαφορζσ τουσ να λαμβάνονται υπόψθ; Το δεφτερο,
ςφμφωνα με τον οδθγό των Θνωμζνων Εκνϊν (UNDP,2007), “Gender Mainstreaming in
Practice: A Toolkit.” θ διαφορετικότθτα παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν κάκε κοινωνία και
ςυμπεριλαμβάνει τισ διαφορζσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν (ςελ. 71). Άνδρεσ και γυναίκεσ
πρζπει να ζχουν ιςότθτα δικαιωμάτων, ευκαιριϊν, αξίασ (θ ςυνειςφορά τουσ ςτθν οικογζνεια
και τθν κοινωνία να αμείβεται εξίςου), επιλογϊν και αποτελεςμάτων, και ικανότθτασ να
διεκδικοφν και να προςδιορίηουν τισ πράξεισ τουσ (ςελ. 65-69).

Γ. Ζννοια τθσ Λςότθτασ και Δικαιοφροςφνθ (Gender Equity)
Είναι ςθμαντικό να ςυγκεκριμενοποιιςουμε τθν ζννοια τθσ ιςότθτασ, λζει θ Lamont (2011),
διότι απλά με το να ςυγκρίνουμε τθ κζςθ των γυναικϊν με αυτι των ανδρϊν αγνοοφμε τθ
διαφορετικότθτά τουσ, και τισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ διαφορζσ που ςυνεπάγονται και τισ
δομικζσ διαφορζσ. Οι ςυνκικεσ που επιτρζπουν τθν ανιςότθτα πρζπει να αμφιςβθτθκοφν. Για
παράδειγμα, αντί οι νόμοι να είναι ουδζτεροι ωσ προσ το φφλο, να αναγνωρίηεται θ
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διαφορετικότθτα των φφλων και να υπάρχει διάταξθ που να διορκϊνει τθν κατάςταςθ (ςελ.
172).
Επομζνωσ, θ ζννοια τθσ ιςότθτασ τελικά διζπεται από και υποκζτει τθν ζννοια τθσ ιςότθτασ και
ευκυδικίασ / δικαιοφροςφνθσ μεταξφ των φφλων (ςτο εξισ gender equity). Θ ζννοια του
gender equity μπορεί ίςωσ να παρομοιαςτεί με ζνα χάρτθ πορείασ προσ τθν ιςότθτα των
φφλων: αναγνωρίηει ότι γυναίκεσ και άνδρεσ ζχουν διαφορετικζσ ανάγκεσ και διαφορετικό
βακμό ιςχφοσ ςτθν οικογζνεια και το κοινωνικό ςφνολο και ότι αυτζσ οι διαφορζσ πρζπει να
εντοπιςκοφν και να αντιμετωπιςκοφν με τρόπο που να διορκϊνει τθν ανιςότθτα μεταξφ των
φφλων.

Άρα το gender equity περιλαμβάνει τθν εξαςφάλιςθ δικαιοςφνθσ και δίκαιασ

μεταχείριςθσ ςτθν κατανομι των ωφελθμάτων και ευκυνϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν
(European Commission - Strategy, 2010). Για τον Dias (1985), ςυχνά θ λζξθ equity είναι
ςυνϊνυμθ τθσ δικαιοςφνθσ (ςελ. 319). Γενικά, θ νομολογικι ζννοια του equity ταυτίηεται με
ζνα ςφςτθμα αξιϊν και κανόνων που διορκϊνει τθν αδικία που μπορεί να προκφπτει με τθν
αυςτθρι και απρόςωπθ εφαρμογι ενόσ νομοκετικοφ κανόνα. Επίςθσ, το equity επιδιϊκει μια
ανκρωπιςτικι και φιλελεφκερθ ερμθνεία του νόμου, θ οποία διαμορφϊνεται κατά τθ διάρκεια
τθσ εφαρμογισ του νόμου (Dias, 1985).
Για τισ Cook και Hegtvedt (1983), τθ δικαιοςφνθ που αφορά τθν κατανομι δικαιωμάτων,
ευκυνϊν κτλ. (distributive justice) διζπουν οριςμζνοι κανόνεσ, τουσ οποίουσ ξεχωρίηουν ςε:
κανόνα τθσ ιςότθτασ (equality rule) που ςθμαίνει αντικειμενικι δικαιοςφνθ, κανόνα τθσ
ευκυδικίασ (equity rule) που ςθμαίνει ςχετικι ιςότθτα, δθλαδι ιςότθτα που κακορίηεται από
τθν ξεχωριςτι περίπτωςθ κάκε ατόμου, και κανόνα των αναγκϊν (needs rule) και ςθμαίνει
υποκειμενικι δικαιοςφνθ, διότι αφορά τισ ανάγκεσ του κάκε ατόμου (ςελ. 220).
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Συνεπϊσ, το equity νομολογικά και ετυμολογικά εμπεριζχει τθν αρχι ότι το κάκε ςφςτθμα
κανόνων πρζπει να προςαρμόηεται με το πλαίςιο και τισ ςυνκικεσ εφαρμογισ του, ϊςτε να
επιτευχκοφν τα επικυμθτά αποτελζςματα. Για παράδειγμα, το gender equity μπορεί να
περιλαμβάνει ιςότθτα ωσ προσ τθ μεταχείριςθ, μπορεί όμωσ και να περιλαμβάνει μεταχείριςθ
που είναι διαφορετικι, αλλά κεωρείται ιςάξια και ιςότιμθ όςον αφορά τα δικαιϊματα,
ωφελιματα, υποχρεϊςεισ και ευκαιρίεσ (UNESCO, 2000). Διότι ιςότθτα ευκαιριϊν, ακόμα και
αν υπάρχει, δεν περιλαμβάνει πραγματικι ιςότθτα, όταν τα εμπόδια, για τθν ιςότιμθ
εκμετάλλευςθ ευκαιριϊν είναι διαφορετικά.

Εδϊ είναι που ςυναντοφμε τθν ζννοια τθσ

δικαιοςφνθσ, όχι μόνο τθσ ιςότθτασ (Bailyn, 2003) ςτθν κακιερωμζνθ ζννοια του όρου equity.
Το gender equity περιλαμβάνει τθν ενοποίθςθ τθσ δθμόςιασ ςφαίρασ (αμειβόμενθ εργαςία)
και τθσ ιδιωτικισ ςφαίρασ τθσ οικογζνειασ, κοινότθτασ και άλλων προςωπικϊν δεςμεφςεων
(ςελ. 14). Στο κοινωνικό επίπεδο, το επίπεδο των πολιτιςμικϊν κανόνων, θ προςωπικι ςφαίρα
τθσ ηωισ πρζπει να νομιμοποιθκεί πλιρωσ – θ επαγγελματικι και προςωπικι ςφαίρα πρζπει
να αναγνωριςτοφν ωσ εργαςιακοί τομείσ απαςχόλθςθσ. Και ςτο ατομικό επίπεδο, equity
ςθμαίνει ίςθ δζςμευςθ προσ τθ δθμόςια, αλλά και τθν ιδιωτικι ςφαίρα (ςελ. 140). Gender
equity ςθμαίνει ιςότθτα και δικαιοςφνθ (ςελ. 150). Είναι μια πολφπλοκθ ζννοια, που
περιλαμβάνει τόςο τθν ιςότθτα, όςο και τθ διαφορετικότθτα (Fraser, 1994). Ο Οργανιςμόσ
Θνωμζνων Εκνϊν ςτον οδθγό A Toolkit (UNDP,2007), λζει ότι το gender equity οδθγεί ςτθν
ιςότθτα, κακϊσ αποτελεί μια διαδικαςία που εξαςφαλίηει τθ δίκαιθ μεταχείριςθ ανδρϊν και
γυναικϊν (ςελ. 126).

Δ. Ρολιτικι Εκςτρατεία για τθν Λςότθτα και Ζνταξθ τθσ Ρολιτικισ του Φφλου (Gender
Mainstreaming)
Θ πολιτικι εκςτρατεία για τθν ιςότθτα των φφλων μπορεί να διαχωριςτεί ςε τρεισ ξεχωριςτζσ
φάςεισ, που ανταποκρίνονται ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ του πρϊτου, δεφτερου και τρίτου κφματοσ
φεμινιςμοφ. Το πρϊτο κφμα, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, επιηθτοφςε τθν ψιφο και άλλα
δικαιϊματα, το δεφτερο κετικι δράςθ και κοινωνικζσ παροχζσ για τθ γυναίκα, ενϊ το τρίτο
ειςάγει τθν ζννοια του φφλου και τθσ διαφορετικότθτασ, αναγνωρίηοντασ ότι άνδρεσ και
γυναίκεσ ζχουν διαφορετικζσ ανάγκεσ (Booth & Bennett, 2002). Θ διαφορετικότθτα ςυνιςτά
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τϊρα βαςικό ςτοιχείο τθσ ζννοιασ τθσ ιςότθτασ, και ςε αυτι τθ ςχζςθ εςτιάηεται και θ ζννοια
του gender mainstreaming (ζνταξθ τθσ οπτικισ του φφλου, ςτο εξισ gender mainstreaming). Το
gender mainstreaming είναι θ νζα πολιτικι ιςότθτασ. Συνδυάηει και τισ τρεισ φάςεισ των
πολιτικϊν αγϊνων για τθν ιςότθτα – ίςθ μεταχείριςθ, γυναικεία οπτικι και οπτικι του φφλου
(Booth & Bennett, 2002). Ο ςτόχοσ του gender mainstreaming είναι θ ιςότθτα μεταξφ των
φφλων (Verloo, 2005). Θ ζννοια τθσ ιςότθτασ χρθςιμοποιείται εδϊ με τρόπο που περιλαμβάνει
τθν ζννοια του equity, όπωσ δείχνει ο κλαςικόσ οριςμόσ του gender mainstreaming. Σφμφωνα
με τον οριςμό του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ,
θ ζνταξθ τθσ ιςότθτασ ςε όλεσ τισ πολιτικζσ (gender mainstreaming) είναι θ
αναδιοργάνωςθ, βελτίωςθ, ανάπτυξθ και θ αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ άςκθςθσ
πολιτικισ, ζτςι ϊςτε θ οπτικι τθσ ιςότθτασ των φφλων να ενςωματωκεί ςε όλεσ τισ
πολιτικζσ ςε όλα τα επίπεδα και τα ςτάδια από τουσ φορείσ που εμπλζκονται ςτθν
άςκθςθ των πολιτικϊν» (Ραπαγεωργίου, 2008).
Ο οριςμόσ αυτόσ υιοκετικθκε από το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ ςε Σφςταςι του θμερομθνίασ 7
Οκτωβρίου 1998. Θ ςτρατθγικι του gender mainstreaming, όμωσ, ζκανε τθν πρϊτθ τθσ
εμφάνιςθ ςτο 3ο Ραγκόςμιο Συνζδριο Γυναικϊν των Θνωμζνων Εκνϊν ςτθ Ναϊρόμπι το 1985.
Στθ ςυνζχεια, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςυμμετείχε ςτισ προετοιμαςίεσ για τθ Διάςκεψθ
Γυναικϊν των Θνωμζνων Εκνϊν του Ρεκίνου το 1995 και εγγυικθκε ότι θ ζνταξθ τθσ οπτικισ
τθσ ιςότθτασ (mainstreaming equality) κα ςυμπεριλαμβανόταν ςτθν Ρλατφόρμα Δράςθσ. Θ
Ευρωπαϊκι Επιτροπι αναγνϊριςε επίςθμα το gender mainstreaming ςτο Τρίτο Ρρόγραμμα
Δράςθσ για τθν Λςότθτα Ευκαιριϊν 1991-5 και με μεγαλφτερθ λεπτομζρεια ςτο Τζταρτο Σχζδιο
Δράςθσ του 1996-2000.

Το gender mainstreaming ζγινε επίςθμο μζςο πολιτικισ τθσ

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ το 1996 (Lamont, 2011). Ακολοφκθςε ο οριςμόσ του gender
mainstreaming του 1998, μαηί με τθ δζςμευςθ να χρθςιμοποιθκοφν μεγαλφτερα κονδφλια
(resources), να υπάρξει ίςθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων (voice) και να
επιτευχκεί ςυμφιλίωςθ επαγγελματικισ και κοινωνικισ ηωισ (Booth & Bennett, 2002). Το
άρκρο 3(2) τθσ Συνκικθσ του Άμςτερνταμ και το άρκρο 8 τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ανακζτει ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το κακικον να ενςωματϊςει τθν
ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν ςε όλεσ τισ ενζργειεσ και δραςτθριότθτζσ τθσ (Europarliament
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Europa, 2009). Θ ιςτοςελίδα Eurofound τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (www.eurofound.europa.eu)
αναφζρει ότι το mainstreaming δεν είναι ςτόχοσ (όπωσ είδαμε ςτόχοσ είναι θ ιςότθτα) αλλά
μια ςτρατθγικι, μια προςζγγιςθ, ζνα μζςον. Σθμαίνει ότι ο ςτόχοσ τθσ ιςότθτασ βρίςκεται ςτο
κζντρο κάκε ενζργειασ: ανάπτυξθ πολιτικϊν, ζρευνα, διάλογοσ, νομοκεςία, κατανομι εφοδίων,
ςχεδιαςμόσ, προγράμματα κτλ. Θ ηωι και οι εμπειρίεσ των ανδρϊν γίνονται επίςθσ μζροσ του
διάλογου για τθν ιςότθτα (Booth & Bennett, 2002). Για να επιτευχκεί ιςότθτα των φφλων,
χρειάηεται αλλαγι ςτο πϊσ λειτουργοφν οι κεςμοί και θ ευκφνθ τθσ ιςότθτασ να είναι κοινι
για όλουσ (European Commission, 2010). Το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ επανζλαβε τθ δζςμευςι
του να περιλαμβάνει το gender mainstreaming ςε κάκε είδοσ διακυβζρνθςθσ και πολιτικισ ςτθ
Συνκικθ για τθν Λςότθτα Ανδρϊν και Γυναικϊν του 2011-2020 (ςελ. 5)1.
Ε. Gender Mainstreaming: Κριτικζσ Ρροςεγγίςεισ
Ζχουμε ιδθ αναφερκεί ςε δεδομζνα και τοποκετιςεισ για τθν ερμθνεία που δίνεται ςτισ
ζννοιεσ των όρων «ιςότθτα» (equality) και «ιςότθτα και δικαιοφροςφνθ» (equity). Το gender
mainstreaming, αν και αποτελεί ζνα ςθμαντικό βιμα προόδου είναι, επίςθσ, μια πολφπλοκθ
και πολυςιμαντθ ζννοια, θ οποία δεν μπορεί αυτόματα να χρθςιμοποιθκεί, για να επιλφςει
υπάρχουςεσ ανιςότθτεσ.

Γιϋ αυτό και θ κριτικι που αςκικθκε ςχετικά με το gender

mainstreaming είναι πολφπλευρθ. Αυτι, βζβαια, θ κριτικι βοικθςε ςτο να εμπλουτιςτεί θ
ζννοια με προτάςεισ αποτελεςματικισ εφαρμογισ τθσ.
Σφμφωνα με τον οδθγό Equal Guide on Gender Mainstreaming, θ πολιτικι του gender
mainstreaming αναπτφχκθκε για να διορκϊςει τθν αποτυχία τθσ πολιτικισ ίςων ευκαιριϊν να
μεταβάλει τθ κζςθ γυναικϊν (αλλά και ανδρϊν), δθλαδι τθν αποτυχία να δθμιουργθκεί
ουςιαςτικι ιςότθτα μεταξφ των φφλων (European Commission, 2004). Το gender
mainstreaming μπορεί να αποδειχκεί μια μεταςχθματιςτικι πολιτικι και να αλλάξει τθν
ζμφυλθ ιεραρχία (Lewis, 2006). Με αυτό ςυμφωνεί και το European Women’s Lobby (2011) ςε
πρόςφατθ διλωςθ: ο ςτόχοσ του gender mainstreaming είναι να μεταβάλει κάκε είδουσ
πολιτικι, ζτςι ϊςτε κάκε πολιτικι να εξετάηει τισ ανάγκεσ και τθν κατάςταςθ τόςο των
γυναικϊν όςο και των ανδρϊν, με απϊτερο ςκοπό τθ μεταξφ τουσ ιςότθτα (ςελ. 1).
1

Για επιπλζον οριςμοφσ τθσ ζννοιασ του gender mainstreaming, δείτε European Commission,
EQUAL guide on gender mainstreaming, 2004, ςελ. 11.
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Ωςτόςο, υπάρχει διάςταςθ μεταξφ του gender mainstreaming και τθσ γενικισ πορείασ και των
γενικϊν τάςεων ςτθν κοινωνία (the mainstream) (Lewis, 2006). Αυτό οφείλεται ςε πολλοφσ
παράγοντεσ, όπωσ, για παράδειγμα, ςτο ότι το mainstream κυριαρχείται από τθν ιδεολογία τθσ
χρθματικισ αξίασ και των οικονομικϊν (ςελ. 11) ι ςτον κίνδυνο θ οπτικι του φφλου απλά να
«λαμβάνεται υπόψθ» χωρίσ να δίνεται αρκετι ςθμαςία ςτον τελικό ςτόχο τθσ ιςότθτασ (ςελ.
13), ι με τθν ζννοια τθσ ιςότθτασ τελικά να ςθμαίνει αρικμθτικά ίςθ ςυμμετοχι ςτθν αγορά
εργαςίασ (ςελ. 10). Θ Walby (2005), επίςθσ, ςυμφωνεί ότι υπάρχει διάςταςθ μεταξφ τθσ
ςτρατθγικισ του gender mainstreaming και τθσ εφαρμογισ τθσ και ςτθν πράξθ θ ανάγκθ να
παραμείνει ανταγωνιςτικι θ οικονομία υπερβαίνει το ςτόχο τθσ ιςότθτασ (ςελ. 321, 323).
Άλλοσ κακιερωμζνοσ γενικόσ ςτόχοσ με τον οποίο ανταγωνίηεται το gender mainstreaming
είναι θ οικονομικι ευρωςτία και επιτυχία (Benschop & Verloo, 2006). Κατά τθν Lewis (2006)
πρζπει και οι άνδρεσ να αναλαμβάνουν τθν παροχι φροντίδασ ςε παιδιά ι θλικιωμζνουσ, που
είναι χωρίσ αμοιβι και ςυνικωσ αναλαμβάνεται από γυναίκεσ, να περιοριςτεί δθλαδι θ άνιςθ
ςυμμετοχι ςτθ φροντίδα των παιδιϊν ι άλλων εξαρτθμζνων ατόμων. Λδιαίτερθ ςθμαςία
πρζπει να δοκεί ςθμαςία ςτο πϊσ μποροφν να αλλάξουν οι άνδρεσ τθ δικι τουσ ςυμπεριφορά
(ςελ. 22-23).
Συνοπτικά, θ κριτικι που εξαςκείται για τθν ζννοια του gender mainstreaming είναι
εποικοδομθτικι. Αυτό που μασ τονίηει είναι ότι:
o Χρειάηεται περιςςότερθ γνϊςθ και πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν ζννοια αυτι, γνϊςθ
που να προζρχεται από εμπειρογνϊμονεσ (Walby, 2005). Θ ανάγκθ για περιςςότερα
ςτατιςτικά ςτοιχεία και μελζτεσ εμπειρογνωμόνων τονίηεται και ςτθ τρατθγικι τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για Ιςότθτα των Φφλων του 2010-2015 (ςελ. 9-10) (European
Commission, 2010). Οι ζρευνεσ για τθν καταγραφι των ζμφυλων ανιςοτιτων ςτθν
αγορά εργαςίασ, τθσ Κφπρου, για παράδειγμα, είναι ζνασ τρόποσ που κα οδθγιςει και
ςτθν υπζρβαςι τουσ.
o

Χρειάηεται ανάπτυξθ ςχετικισ κουλτοφρασ ιςότθτασ και δικαιοφροςφνθσ. Είναι
δφςκολο να εφαρμοςτεί αποτελεςματικά το gender mainstreaming όταν παραμζνουν
οι πολιτιςμικζσ αντιλιψεισ και τα υπάρχοντα πλαίςια πολιτικισ που αναπαράγουν τθν
ανιςότθτα (Stratigaki, 2005).
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o Το gender mainstreaming ςυμπλθρϊνει τισ διάφορεσ πολιτικζσ ιςότθτασ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπωσ τθ λιψθ κετικϊν δράςεων, δεν τισ αντικακιςτά, οφτε είναι
εναλλακτικι λφςθ για τθ λιψθ κετικϊν δράςεων, αν και κάποτε αυτό γίνεται 2
(Stratigaki, 2005). Κετικά μζτρα ι δράςεισ, είναι τα μζτρα που προςφζρουν
ςυγκεκριμζνα

πλεονεκτιματα,

ςχεδιαςμζνα

να

διευκολφνουν

τθν

άςκθςθ

επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων από το λιγότερο εκπροςωποφμενο φφλο ι να
αποφφγουν ι να αντιςτακμίςουν εργαςιακά μειονεκτιματα, προκειμζνου να
εξαςφαλίςουν ςτθν πράξθ τθν πλιρθ ιςότθτα γυναικϊν και ανδρϊν ςτον εργαςιακό
χϊρο, όπωσ προβλζπει θ παράγραφοσ 4 του άρκρου 141 τθσ Συνκικθσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Κοινότθτασ (2002). Στόχοσ των κετικϊν δράςεων είναι να προωκιςουν ενεργά τθν
ιςότθτα, για παράδειγμα με μελζτεσ, παρακολοφκθςθ εκνικϊν πολιτικϊν, ςυνζδρια,
θμερίδεσ, ςεμινάρια, εκδθλϊςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ, μζτρα ενίςχυςθσ μεμονωμζνων
γυναικϊν, όπωσ των νζων γυναικϊν επιχειρθματιϊν, ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν
(Στρατθγάκθ,2007; Γκαςοφκα, 2008, Κουτςελίνθ κ.ά 2011).
o Το gender mainstreaming πρζπει να ςυνδυαςτεί με τθ λιψθ κετικϊν δράςεων και τα
εμπόδια για τθν εφαρμογι του gender mainstreaming, όπωσ και τα αποτελζςματα που
αναμζνεται να ζχει ωσ πολιτικι, πρζπει να κακοριςτοφν. Αυτά τα εμπόδια μπορεί να
προζρχονται από τισ πολιτιςμικζσ και κοινωνικζσ δομζσ (Stratigaki, 2005; Κουτςελίνθ,
2011, 2012). Θ Peters (1996) επίςθσ αποδίδει μεγάλθ ςθμαςία ςτθ λιψθ κετικϊν
δράςεων, λζγοντασ ότι αποτελεί το εργαλείο για τθν κυριολεκτικι επίτευξθ των ίςων
ευκαιριϊν (Peters, 1996).
o Σφμφωνα με τθν Verloo (2005), θ ζννοια του gender mainstreaming, όπωσ κακορίςτθκε
από το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ αντιμετωπίηει το gender mainstreaming με τρόπο
τεχνοκρατικό (ςελ. 352) και δεν ςτοχεφει ςτο να δϊςει φωνι ςε αυτοφσ/ζσ που
2

Θ αρχι τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ είχε τζςςερεισ πτυχζσ: (1) ιςότθτα
ςτθ μεταχείριςθ, δθλ. νομικι ιςότθτα, (2) ιςότθτα ευκαιριϊν, (3) ουςιαςτικι ιςότθτα και (4)
ίςθ ςυμμετοχι ςτθν επαγγελματικι και δθμόςια ηωι (Peters, 1996). Πςον αφορά τθν αγορά
εργαςίασ, οι ςτόχοι τϊρα είναι: (1) θ νομικι κατοχφρωςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ
εργαςιακζσ ςχζςεισ, (2) θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ με τθν ανάπτυξθ κετικϊν δράςεων υπζρ των
γυναικϊν και ίςων ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και (3) θ ζνταξθ τθσ ιςότθτασ ςτισ
πολιτικζσ απαςχόλθςθσ ( Στρατθγάκθ, 2007).
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υποφζρουν από ανιςότθτα (ςελ. 351) – για παράδειγμα, δεν αναφζρεται ςτο
φεμινιςτικό κίνθμα (ςελ. 351) ι ςτουσ μθ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ (ΜΚΟ, ςελ. 352)
και δεν περιζχει άμεςα ςτοιχεία ενδυνάμωςθσ των γυναικϊν (ςελ. 354, 356).
o Το European Women’s Lobby (2011), ενϊ χαιρετίηει τθ Συνκικθ Λςότθτασ του 20112020, επίςθσ επιςθμαίνει ότι χρειάηεται να υπάρξουν ςυγκεκριμζνα μζτρα, διότι το
gender mainstreaming δεν αρκεί μόνο του ωσ πολιτικι (ςελ. 1).
Στ. Θ Κφπροσ και τα Δεδομζνα
Στθν Κφπρο, ενϊ υπάρχουν ενκαρρυντικά δεδομζνα, ο δρόμοσ για τθν επίτευξθ τθσ
ουςιαςτικισ ιςότθτασ ςτθν εργαςία είναι ακόμα μακρφσ. Θ Κφπροσ βρίςκεται πάρα πολφ ψθλά
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε κζματα ανιςότθτασ των φφλων (6θ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζκκεςθ
Προόδου, ςελ. 26) όπωσ και ςτο χάςμα αμοιβϊν (7θ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζκκεςθ Προόδου, ςελ.
24). Διαχρονικά, το ποςοςτό ανεργίασ των γυναικϊν είναι ψθλότερο από αυτό των ανδρϊν
(ΥΣΤΑΤ, 2010). Στατιςτικά ςτοιχεία δείχνουν ότι οι άνδρεσ είναι περιςςότεροι από τισ γυναίκεσ
ςε διευκυντικζσ κζςεισ με αναλογία εφτά προσ ζνα (Panayiotou, 2008b). Υπάρχει, επίςθσ,
δυςανάλογοσ αρικμόσ ανδρϊν ςτισ νομοκετικζσ και διοικθτικζσ κζςεισ και το χάςμα αμοιβϊν
οφείλεται κυρίωσ ςτον κατά φφλο διαχωριςμό των επαγγελμάτων (Panayiotou, 2006c). Οι
γυναίκεσ επικεντρϊνονται ςε χαμθλά αμειβόμενεσ εργαςίεσ (Panayiotou, 2006c) και γενικά δεν
υπάρχουν αρκετζσ ευκαιρίεσ βελτίωςθσ καριζρασ για τισ γυναίκεσ ςτθν Κφπρο (Panayiotou,
2006c, Κουτςελίνθ, 2011, Σολωμι, 2002, Solomi, 2008). Επίςθσ, θ ΕΛΦ παρατθρεί ότι θ ιςότθτα
για μια δθμοκρατικι κοινωνία απαιτεί «αγϊνα, μεταρρυκμίςεισ και αλλαγζσ», κακϊσ οι
διακρίςεισ ςε βάροσ των γυναικϊν παραμζνουν (ΕΛΦ - Διακιρυξθ, 2011).
Στθν Κφπρο, θ ιςότθτα των φφλων διαςφαλίηεται,
μζςω Συνταγματικϊν Διατάξεων *π.χ. άρκρο 28 και 30 του Συντάγματοσ+ μζςω τθσ
εναρμόνιςθσ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Κεκτθμζνο με βάςθ
τισ πρόνοιεσ των Διεκνϊν Συμβάςεων για τθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων και
κεμελιωδϊν δικαιωμάτων, ιδιαίτερα τθσ Σφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν
Εξάλειψθ κάκε Μορφισ Διάκριςθσ ςε Βάροσ τθσ Γυναίκασ και μζςω τθσ υιοκζτθςθσ
προγραμμάτων Δράςθσ (περιλαμβανομζνου του Ρρογράμματοσ Δράςθσ τθσ 4 θσ
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Ραγκόςμιασ Διάςκεψθσ Γυναικϊν του Ρεκίνου, 1995) κακϊσ και Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν
ςτον τομζα τθσ ιςότθτασ (Αποςτολίδου κ.ά., 2006).
Θ ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν αποτελεί μια από τισ προτεραιότθτεσ τθσ κυβερνθτικισ
πολιτικισ, «θ οποία *και+ προωκείται μζςω τθσ Μονάδασ Λςότθτασ του Υπουργείου
Δικαιοςφνθσ και Δθμοςίασ Τάξεωσ και του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ για τα Δικαιϊματα τθσ
Γυναίκασ» (Μαροφγκα & Γκαςοφκα, 2007). Για τθν υλοποίθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ζχουν
ςυςτακεί θ αρχι τθσ Επίτροπου Διοικιςεωσ και θ Επιτροπι Λςότθτασ των Φφλων ςτθν
Απαςχόλθςθ και ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, ςτο εξισ ΕΛΦ (ΕΛΦ, 2009). Ο οδθγόσ των
Αποςτολίδου κ.ά. (2006) εκκζτει με λεπτομζρεια το νομικό πλαίςιο για τθν ιςότθτα των φφλων
ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία (ςελ. 50-57) ςθμειϊνοντασ, επίςθσ, ότι θ Κφπροσ αναγνωρίηει τθ
ςθμαςία του gender mainstreaming και τθσ υιοκεςίασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ του
προβλιματοσ τθσ υπάρχουςασ ανιςότθτασ (ςελ. 5). Ζνασ επίςθσ χριςιμοσ οδθγόσ είναι αυτόσ
τθσ ΕΛΦ (2009) με τίτλο «Κςθ Μεταχείριςθ Ανδρϊν και Γυναικϊν ςτθν Απαςχόλθςθ και ςτθν
Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ» που εκδόκθκε το 2009 και δίνει πλθροφορίεσ για το ςχετικό νόμο
του 20023.
Σθμαντικζσ, επίςθσ, ζρευνεσ ςε κζματα Λςότθτασ των Φφλων ζχουν διεξάγει τα τελευταία
χρόνια φορείσ με τθ χρθματοδότθςθ του Μθχανιςμοφ για τα Δικαιϊματα τθσ Γυναίκασ, Το
Κζντρο Μεςογειακϊν Σπουδϊν Φφλου, και θ Ζδρα ΟΥΝΕΣΚΟ του Ρανεπιςτθμίου Κφπρου.

3

Δθλαδι τον Περί Κςθσ Μεταχείριςθσ Ανδρϊν και Γυναικϊν ςτθν Απαςχόλθςθ και ςτθν
Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ Νόμο του 2002. Ο νόμοσ αυτόσ τροποποιικθκε τελευταία φορά
για ςκοποφσ εναρμόνιςθσ με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο το 2009. Σφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ,
απαγορεφεται οποιαδιποτε διάκριςθ ςτον επαγγελματικό προςανατολιςμό, εκπαίδευςθ και
κατάρτιςθ, τθν πρόςβαςθ ςε απαςχόλθςθ, όρουσ και ςυνκικεσ απαςχόλθςθσ (άρκρα 7-10).
Επίςθσ, το βάροσ απόδειξθσ ςε κάκε διαδικαςία (εκτόσ από ποινικι) όπου ο/θ διάδικοσ
ιςχυρίηεται πωσ ζγινε παράβαςθ του νόμου φζροντασ ςτοιχειοκετθμζνα περιςτατικά, το
Δικαςτιριο υποχρεϊνει τον/τθν αντίδικό του/τθσ να αποδείξει ότι δεν υπιρξε παράβαςθ του
νόμου (άρκρο 14(2)).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Σκοπόσ και Στόχοι Ζρευνασ
Σκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι θ αποτφπωςθ/εκτίμθςθ τθσ κζςθσ τθσ γυναίκασ ςτο χϊρο εργαςίασ
ςτθν Κφπρο, μζςα από τθν παρουςίαςθ πραγματικϊν δεδομζνων και τθν ανίχνευςθ
ςτερεοτφπων.
Οι επιμζρουσ ςτόχοι τθσ ζρευνασ είναι:
 Θ αναςκόπθςθ τθσ ζννοιασ τθσ ιςότθτασ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθ διεκνι
βιβλιογραφία (equality, equity, gender mainstreaming).
 Θ διερεφνθςθ τθσ ζννοιασ που προςδίδουν εργοδότεσ και εργοδοτοφμενοι, άνδρεσ και
γυναίκεσ ςτθν ζννοια Λςότθτα Φφλων ςτο χϊρο εργαςίασ.
 Θ καταγραφι τθσ ερμθνείασ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα για τθ ςτατιςτικά
κατεγραμμζνθ ανιςότθτα ςε διάφορουσ τομείσ.
 Θ ανίχνευςθ ςτερεότυπων αντιλιψεων για το ρόλο τθσ γυναίκασ και του άνδρα
εργοδοτουμζνων ςτο χϊρο εργαςίασ.
 Ο εντοπιςμόσ ζμφυλων διακρίςεων ςτθν πρόςλθψθ, κατάρτιςθ, ανζλιξθ, αμοιβι με
επιμζρουσ παραμζτρουσ τθν οικογενειακι κατάςταςθ.
 Θ διερεφνθςθ διάκριςθσ επαγγελμάτων με βάςθ το φφλο, τθν εκνότθτα, το γενετιςιο
προςανατολιςμό.
 Θ ανίχνευςθ ζμφυλων άμεςων και ζμμεςων διακρίςεων με βάςθ τθν οικογενειακι
κατάςταςθ, τθν θλικία, τον τόπο κατοικίασ.
 Θ καταγραφι ζμφυλων διακρίςεων με κριτιριο τα επαγγελματικά προςόντα και τθν
προχπθρεςία.
 Θ διερεφνθςθ τθσ γνϊςθσ, πλθροφόρθςθσ και ςυνειδθτοποίθςθσ των προνοιϊν τθσ
νομοκεςίασ, τοπικισ και ευρωπαϊκισ, κακϊσ και των πρακτικϊν για ιςότθτα φφλων από
εργοδότεσ και εργοδοτοφμενουσ.
 Θ διερεφνθςθ ςυνκθκϊν εκτόσ εργαςίασ που επθρεάηουν τουσ ρόλουσ και τθ κζςθ ςτο
χϊρο εργαςίασ, όπωσ ρόλοι ςτθν οικογζνεια, πατριαρχικι οικογζνεια, εκπαίδευςθ, είδοσ
επαγγζλματοσ.
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 Θ διερεφνθςθ των πραγματικϊν ςυνκθκϊν ςυμφιλίωςθσ οικογζνειασ και εργαςίασ και των
ςτάςεων απζναντι ςε καλζσ πρακτικζσ για τθ ςυμφιλίωςθ.
 Θ καταγραφι του αρικμοφ ανδρϊν και γυναικϊν ςε κζςεισ διοικθτικζσ και λιψθσ
αποφάςεων ςτα διάφορα επαγγζλματα και θ ερμθνεία του φαινομζνου.
 Θ διερεφνθςθ τθσ ςυναίςκθςθσ και τθσ γνϊςθσ που ζχουν άνδρεσ και γυναίκεσ για τθν
ανιςότθτα ςτο χϊρο εργαςίασ και τθσ ςτάςθσ τουσ απζναντι ςτο φαινόμενο.
 Θ αντίλθψθ των ςυμμετεχόντων για το ρόλο τθσ Επιτροπισ Λςότθτασ των Φφλων ςτθν
Απαςχόλθςθ και ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ.
 Θ επιςιμανςθ/πρόταςθ καλϊν πρακτικϊν για ιςότθτα φφλων ςτον εργαςιακό χϊρο.

Κακοριςμόσ Ρλθκυςμοφ και Δείγματοσ τθσ Ζρευνασ
Ο πλθκυςμόσ τθσ ζρευνασ είναι ο πλθκυςμόσ του δθμόςιου, θμικρατικοφ και ιδιωτικοφ τομζα
τθσ Κφπρου. Το δείγμα τθσ ζρευνασ περιλαμβάνει εργαηόμενουσ ςτο δθμόςιο, θμικρατικό και
ιδιωτικό τομζα ςτθν Κφπρο ςε κζςεισ υπαλλιλου, διευκυντι και ιδιοκτιτθ επιχείρθςθσ.
Συγκεκριμζνα, το ερωτθματολόγιο με τισ 72 ερωτιςεισ δόκθκε ςε 1530 άτομα, 870 γυναίκεσ
και 660 άντρεσ, ςτισ τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ ςυμμετείχαν 271 άτομα, 124 άνδρεσ (45.8%)
και 147 γυναίκεσ (54.2%) και ςτισ προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ 9 άτομα (9 γυναίκεσ).
Το ερωτθματολόγιο με τισ 72 ερωτιςεισ δόκθκε για ςυμπλιρωςθ ςτο διευκυντι ι/και ςτον
ιδιοκτιτθ τθσ επιχείρθςθσ / υπθρεςίασ και ςε 2 - 30 υπαλλιλουσ, με τυχαίο τρόπο και όπου
ιταν δυνατόν ςε ευρφ φάςμα θλικιϊν, ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ / υπθρεςίασ,
όπωσ φαίνεται πιο κάτω:
 2-15 υπάλλθλοι:
1 άνδρασ - 1 γυναίκα
 16-30 υπάλλθλοι: 2 άνδρεσ - 2 γυναίκεσ
 31-60 υπάλλθλοι: 5 άνδρεσ - 5 γυναίκεσ
 61-120 υπάλλθλοι: 8 άνδρεσ - 8 γυναίκεσ
 121-250 υπάλλθλοι: 10 άνδρεσ - 10 γυναίκεσ
 250 και άνω:
15 άνδρεσ - 15 γυναίκεσ
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Στον Ρίνακα 1 φαίνεται αναλυτικά ο αρικμόσ ανδρϊν και γυναικϊν κατά τομζα απαςχόλθςθσ
και κζςθ (υπάλλθλοσ, ιδιοκτιτθσ επιχείρθςθσ, διευκυντισ) που απάντθςαν το ερωτθματολόγιο
με τισ 72 ερωτιςεισ.
Ρίνακασ 1
Αρικμόσ υμμετεχόντων/ουςϊν με Βάςθ τον Σομζα Απαςχόλθςθσ, τθ Θζςθ και το Φφλο

Σομζασ Απαςχόλθςθσ

υνολικά
Α

Γ

Ιδιοκτιτεσ
Επιχείρθςθσ

Τπάλλθλοι


Α

Γ



Α

Γ

Διευκυντζσ



Α

Γ



Δθμόςια Υπθρεςία

347 425 772 298

393 691 1

0

1

33

16

49

Θμικρατικόσ Οργανιςμόσ

47

109 156 44

93

137 0

0

0

3

6

9

Εκπαίδευςθ

59

83

141 47

66

113 0

1

1

9

12

21

Λδιωτικι Επιχείρθςθ

4

2

6

0

2

2

4

0

4

0

0

0

Βιομθχανία

27

21

48

20

21

41

2

0

2

4

0

4

Εμπόριο

54

50

104 39

44

83

6

1

7

8

5

13

Καταςκευζσ

21

16

37

16

12

28

3

1

4

1

2

3

Τουριςμόσ

23

15

48

16

13

29

2

1

3

4

1

5

Υπθρεςίεσ

60

126 186 42

107 149 7

4

11

9

12

21

Άλλο

6

4

4

0

0

2

0

2

10

4

8

0

Α = Άνδρεσ, Γ = Γυναίκεσ, Σ = Σφνολο

Μζςα Συλλογισ Δεδομζνων
(α) Ανϊνυμο Ερωτθματολόγιο με 72 Ερωτιςεισ
Το Ερωτθματολόγιο 1 (Ραράρτθμα Λ) αποτελείτο από τρία μζρθ. Το Μζροσ Α αποτελείτο από
13 ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου, που αφοροφςαν ςτα προςωπικά ςτοιχεία του κάκε
ςυμμετζχοντα, όπωσ ο τομζασ απαςχόλθςθσ, θ κζςθ, το φφλο, θ οικογενειακι κατάςταςθ, θ
θλικία, θ εκπαίδευςθ, το μθνιαίο ειςόδθμα, τα χρόνια εργαςίασ, αν ζχει δεχτεί ςεξουαλικι
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παρενόχλθςθ και αν ναι ποιασ μορφισ και τζλοσ αν γνωρίηει τι είναι και τι κάνει θ Επιτροπι
Λςότθτασ Φφλου του Υπουργείου Εργαςίασ.
Το Μζροσ Βϋ αποτελείτο από 10 ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου, οι οποίεσ αφοροφςαν ςτα ςτοιχεία
τθσ κάκε επιχείρθςθσ / υπθρεςίασ και ςυμπλθρωνόταν μόνο από ιδιοκτιτεσ/ιδιοκτιτριεσ και
διευκυντζσ/διευκφντριεσ. Συγκεκριμζνα, αφοροφςαν ςτον αρικμό των ατόμων που
εργοδοτοφνται ςε μόνιμθ και μερικι βάςθ, τον αρικμό των γυναικϊν που εργοδοτοφνται ςε
μόνιμθ και μθ μόνιμθ βάςθ, τον αρικμό των Κυπρίων, Ευρωπαίων – μθ Κυπρίων και μθ
Ευρωπαίων γυναικϊν που εργοδοτοφνται, τον αρικμό των γυναικϊν και των ανδρϊν που
βρίςκονται ςε διευκυντικι κζςθ και τζλοσ κατά πόςο ζχουν τον Κϊδικα Σεξουαλικισ
Ραρενόχλθςθσ ςτθν επιχείρθςθ / υπθρεςία τουσ. Στισ Ερωτιςεισ 1 ζωσ και 9, οι ερωτθκζντεσ
μποροφςαν να επιλζξουν μία από τισ 7 επιλογζσ που τουσ δίνονταν: 1-4, 5-15, 16-30, 31-60, 61120, 121-250, 250 και άνω. Για τθν Ερϊτθςθ 10 θ απάντθςθ μποροφςε να είναι Ναι ι Πχι.
Το Μζροσ Γ ηθτοφςε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να διατυπϊςουν το βακμό ςυμφωνίασ ι
διαφωνίασ τουσ με 72 δθλϊςεισ με βάςθ τθν Κλίμακα Likert (1= κακόλου, 2 = λίγο, 3 = αρκετά,
4 = πολφ, 5 = απόλυτα). Οι δθλϊςεισ αφοροφςαν ςτισ αντιλιψεισ των Κυπρίων εργαηομζνων
(ςυμμετεχόντων) για τθν ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν εργαςία και απαςχόλθςθ.

(β) Σθλεφωνικζσ υνεντεφξεισ
Οι τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ ιταν δομθμζνεσ και ςτθρίηονταν ςε αρχικό ερωτθματολόγιο
(Ερωτθματολόγιο 2 – Ραράρτθμα Λ), το οποίο αποτελείτο από 2 μζρθ. Το Μζροσ Αϋ αποτελείτο
από 12 ερωτιςεισ, που αφοροφςαν ςτα ςτοιχεία του κάκε ςυμμετζχοντα, όπωσ ο τομζασ
απαςχόλθςθσ, θ κζςθ, το φφλο, θ υπθκοότθτα, θ οικογενειακι κατάςταςθ, θ θλικία, θ
εκπαίδευςθ, το μθνιαίο ειςόδθμα, τα χρόνια εργαςίασ, αν ζχει δεχτεί ςεξουαλικι
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παρενόχλθςθ και αν ναι ποιασ μορφισ και τζλοσ αν γνωρίηει τι είναι και τι κάνει θ Επιτροπι
Λςότθτασ Φφλου του Υπουργείου Εργαςίασ.
Το Μζροσ Βϋ αποτελείτο από 16 ερωτιςεισ που αφοροφςαν τισ απόψεισ των εργαηομζνων για
τισ ζμφυλεσ διακρίςεισ ςτθν απαςχόλθςθ. Στθν Ερϊτθςθ 1 ηθτικθκε θ προςωπικι άποψθ των
εργαηομζνων ςχετικά με το αν υπάρχει ςτθν Κφπρο διάκριςθ ανάμεςα ςτα φφλα όςον αφορά
τον τομζα τθσ εργαςίασ. Θ Ερϊτθςθ 2 ηθτοφςε τθν άποψι τουσ κατά πόςο υπάρχουν
επαγγζλματα μόνο για γυναίκεσ και επαγγζλματα μόνο για άνδρεσ. Στθν Ερϊτθςθ 3 δίνονταν
οι παράγοντεσ (α) φφςθ επαγγζλματοσ, (β) λιγότερεσ ικανότθτεσ τθσ γυναίκασ, (γ)
προκαταλιψεισ εισ βάροσ τθσ γυναίκασ, (δ) πατριαρχικι κοινωνία, (ε) υποτίμθςθ των
ικανοτιτων τθσ και ηθτικθκε από τουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ να πουν ςε ποιο βακμό (κακόλου
/ αρκετά / πολφ) ο κάκε παράγοντασ προκαλεί ανιςότθτα εισ βάροσ των γυναικϊν ςτον
εργαςιακό χϊρο. Στθν Ερϊτθςθ 4 οι εργαηόμενοι ρωτικθκαν για το ποιασ θλικίασ γυναίκεσ
είναι καταλλθλότερεσ για εργαςία, ενϊ ςτθν Ερϊτθςθ 5 ποιασ θλικίασ άνδρεσ είναι
καταλλθλότεροι για εργαςία. Και ςτισ δφο ερωτιςεισ δόκθκαν οι επιλογζσ (α) 18-25, (β) 26-40,
(γ) 41-50, (δ) 51-60, (ε) 61 και άνω. Στθν Ερϊτθςθ 6 παρατζκθκαν οι τομείσ (α) αμοιβι, (β)
κατάρτιςθ – επαγγελματικι εκπαίδευςθ, (γ) ανζλιξθ, (δ) πρόςλθψθ, (ε) εργαςιακζσ ςχζςεισ και
ηθτικθκε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να πουν ςε ποιο βακμό (κακόλου / αρκετά / πολφ) υπάρχει
ανιςότθτα ςε αυτοφσ τουσ τομείσ. Στθν Ερϊτθςθ 7 ρωτικθκαν πόςο ενθμερωμζνοι είναι ωσ
Κφπριοι επιχειρθματίεσ / υπάλλθλοι για το κζμα τθσ ιςότθτασ ςτθν εργαςία και τουσ δίνονταν
τρεισ επιλογζσ (κακόλου / ςε ικανοποιθτικό βακμό / πολφ) και μποροφςαν να επιλζξουν τθ μία.
Στθν Ερϊτθςθ 8 ηθτικθκε να αναφζρουν από ποφ ενθμερϊνονται για τα κζματα ιςότθτασ ςτθν
εργαςία και απαςχόλθςθ. Μποροφςαν να επιλζξουν από τα εξισ: Κυβζρνθςθ, Επιτροπι
Λςότθτασ, Επικεωρθτζσ Υπουργείου Εργαςίασ, Συντεχνίεσ, ΜΜΕ ι Άλλο. Θ Ερϊτθςθ 9
αναφερόταν ςτθ διαφορά μιςκϊν για ίδια εργαςία εισ βάροσ των γυναικϊν, που ςτθν Κφπρο
είναι ςε ποςοςτό πάνω από το μζςο όρο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, δθλαδι είναι μεγαλφτερθ θ
διαφορά μιςκϊν. Οι ςυνεντευξιαηόμενοι καλοφνταν να απαντιςουν αν το γνωρίηουν, ενϊ ςτθν
Ερϊτθςθ 10 να αναφερκοφν ςτουσ λόγουσ που πιςτεφουν ότι οφείλεται αυτό. Θ Ερϊτθςθ 11
παρουςίαηε τα ποςοςτά ανδρϊν (92%) και γυναικϊν (67%) με μικρά παιδιά που εργάηονται
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνταν να απαντιςουν αν το γνϊριηαν και να το
ερμθνεφςουν. Θ Ερϊτθςθ 12 ηθτοφςε τθν άποψι τουσ κατά πόςο αυτό πρζπει να γίνεται, διότι
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θ γυναίκα με μικρά παιδιά οφείλει να μζνει ςτα παιδιά τθσ. Στθν Ερϊτθςθ 13 ρωτικθκαν αν
ζχουν ξανακοφςει τον όρο «Συμφιλίωςθ για τθ γυναίκα τθσ οικογζνειασ και καριζρασ». Στθν
Ερϊτθςθ 14 ζπρεπε να απαντιςουν κατά πόςο (κακόλου / αρκετά / πολφ) ςυμφωνοφν ότι τα
πιο κάτω μποροφν να βοθκιςουν ςτθ ςυμφιλίωςθ αυτι: (α) κοινοτικά νθπιαγωγεία ςε κάκε
ενορία για τισ εργαηόμενεσ, (β) ανάλθψθ των ίδιων οικογενειακϊν υποχρεϊςεων από τουσ
άνδρεσ, (γ) οι γυναίκεσ που κζλουν να κάνουν καριζρα να μθν παντρεφονται και να μθν κάνουν
παιδιά, (δ) διευκολφνςεισ των μθτζρων με ευζλικτα ωράρια, (ε) αυξθμζνεσ ευκαιρίεσ
κατάρτιςθσ – εκπαίδευςθσ των μθτζρων, για να καλφπτουν το «χαμζνο» χρόνο από τθν
εργαςία, (ςτ) άλλο. Θ Ερϊτθςθ 15 παρουςίαηε τθ φτωχι μειοψθφία των γυναικϊν – περίπου
το 10% - ςτα διοικθτικά ςυμβοφλια των μεγάλων εταιρειϊν. Οι ςυνεντευξιαηόμενοι καλοφνταν
να απαντιςουν ςε ποιο βακμό (κακόλου / αρκετά / πολφ) θ κατάςταςθ αυτι οφείλεται ςτουσ
παράγοντεσ: (α) λιγότερεσ διοικθτικζσ ικανότθτεσ τθσ γυναίκασ, (β) προκαταλιψεισ εισ βάροσ
τθσ γυναίκασ, (γ) πατριαρχικι κοινωνία, (δ) υποτίμθςθ των ικανοτιτων τθσ, (ε) λιγότερα
εκπαιδευτικά προςόντα ςε ςχζςθ με άνδρα, (ςτ) οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ, (η) άλλο. Θ
Ερϊτθςθ 16 ηθτοφςε τθν άποψι τουσ ςχετικά με το ςε ποιο βακμό (κακόλου / λίγο / πολφ) θ
ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ οφείλεται ςτουσ παράγοντεσ: (α) προκαλοφν οι
ίδιεσ, (β) είναι δικαιολογίεσ για να επιτφχουν οφζλθ, (γ) είναι δικαιολογίεσ για να κρφψουν τισ
αδυναμίεσ τουσ ςτθν εργαςία, (δ) τισ εκμεταλλεφονται οι προϊςτάμενοι, (ε) κάποιοι κεωροφν
τισ γυναίκεσ αντικείμενα του ςεξ, (ςτ) κάποιοι πιςτεφουν ότι οι γυναίκεσ εργαηόμενεσ κα
ανεχτοφν τθν κατάςταςθ για να μθ χάςουν τθ δουλειά τουσ, (η) ςτθν αρχι οι γυναίκεσ
επιδιϊκουν τθ ςχζςθ και αν δε δεςμεφςουν τον άνδρα τον καταγγζλλουν για δικεν
ςεξουαλικι παρενόχλθςθ, (θ) άλλο.

(γ) Προςωπικζσ υνεντεφξεισ
Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν με τθν παραχϊρθςθ προςωπικϊν ςυνεντεφξεων, 2 γυναίκεσ που
δζχτθκαν διάκριςθ ςτθν ανζλιξθ, 3 γυναίκεσ που δζχτθκαν διάκριςθ λόγω μθτρότθτασ και 4
γυναίκεσ που ιταν κφματα ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ. Οι ςυνεντεφξεισ ιταν θμιδομθμζνεσ
και ςτθρίηονταν ςε ερωτθματολόγια (Ραράρτθμα Λ), ζνα για τθν κάκε κεματικι ενότθτα.
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Το Ερωτθματολόγιο 3 που αφοροφςε τθ διάκριςθ ςτθν ανζλιξθ αποτελείτο από 6 ερωτιςεισ
ανοικτοφ τφπου. Στθν Ερϊτθςθ 1 ηθτικθκε από τισ ςυμμετζχουςεσ να αναφζρουν τον τρόπο με
τον οποίο ζγινε θ διάκριςθ ςτθν ανζλιξι τουσ. Θ Ερϊτθςθ 2 ηθτοφςε να αναφερκοφν ςτο ποφ
ζγινε θ καταγγελία, ενϊ θ Ερϊτθςθ 3 ςτα αποτελζςματα που είχε θ καταγγελία τουσ. Στθν
Ερϊτθςθ 4 ηθτικθκε θ προςωπικι άποψθ των ςυνεντευξιαηόμενων ςχετικά με το αν
ςυμφωνοφν ότι υπάρχουν διακρίςεισ εισ βάροσ τθσ γυναίκασ ςε κζματα ανζλιξθσ. Θ Ερϊτθςθ 5
ηθτοφςε τθν άποψι τουσ για το ποφ οφείλεται αυτι θ διάκριςθ, να αναφερκοφν δθλαδι ςτα
αίτια. Θ Ερϊτθςθ 6 ηθτοφςε από τισ ςυνεντευξιαηόμενεσ να εκφράςουν αρχικά τα
ςυναιςκιματά τουσ με μόνο 2-3 λζξεισ και ζπειτα, να μιλιςουν με περιςςότερα λόγια για αυτά.
Το Ερωτθματολόγιο 4 που αφοροφςε τθ διάκριςθ λόγω μθτρότθτασ αποτελείτο από 4
ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου. Θ Ερϊτθςθ 1 ηθτοφςε από τισ ςυνεντευξιαηόμενεσ να αναφερκοφν
ςτο πϊσ ςυμπεριφζρκθκε ο εργοδότθσ μετά τθν καταγγελία. Στθν Ερϊτθςθ 2 οι
ςυμμετζχουςεσ ρωτικθκαν για το ποια ιταν θ αντίδραςθ από άλλα πρόςωπα ςχετικά με τθ
ςυμπεριφορά του εργοδότθ. Θ Ερϊτθςθ 3 ηθτοφςε τθν άποψι τουσ για το ποφ οφείλεται αυτι
θ διάκριςθ, να αναφερκοφν δθλαδι ςτα αίτια. Θ Ερϊτθςθ 4 ηθτοφςε από τισ
ςυνεντευξιαηόμενεσ να εκφράςουν αρχικά τα ςυναιςκιματά τουσ με μόνο 2-3 λζξεισ και
ζπειτα, να μιλιςουν με περιςςότερα λόγια για αυτά.
Το Ερωτθματολόγιο 5 που αφοροφςε τθ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ αποτελείτο από 4
ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου. Στθν Ερϊτθςθ 1 ηθτικθκε από τισ ςυνεντευξιαηόμενεσ να
αναφερκοφν ςτο είδοσ τθσ παρενόχλθςθσ που δζχτθκαν. Στθν Ερϊτθςθ 2 οι ςυμμετζχουςεσ
ρωτικθκαν για το ποια υποςτιριξθ βρικαν και ποια ιταν θ αντίδραςθ και θ ςυμπεριφορά
τόςο τθσ οικογζνειάσ τουσ όςο και των ςυναδζλφων τουσ μετά τθν καταγγελία. Θ Ερϊτθςθ 3
ηθτοφςε τθν άποψι τουσ για το ποφ οφείλεται αυτι θ διάκριςθ, να αναφερκοφν δθλαδι ςτα
αίτια. Θ Ερϊτθςθ 4 ηθτοφςε από τισ ςυμμετζχουςεσ να εκφράςουν αρχικά τα ςυναιςκιματά
τουσ με μόνο 2-3 λζξεισ και ζπειτα, να μιλιςουν με περιςςότερα λόγια για αυτά.

Διαδικαςία Διεξαγωγισ τθσ Ζρευνασ
(α) Ερωτθματολόγιο
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Για τθ ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων για τθ Δθμόςια Υπθρεςία και του Θμικρατικοφ Τομζα,
ανατρζξαμε ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ κυβζρνθςθσ, όπου αναφζρονταν όλοι οι
Κυβερνθτικοί και Θμικρατικοί Οργανιςμοί και οι επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ τουσ. Από τθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα του κάκε οργανιςμοφ ςυγκεντρϊκθκαν ςτοιχεία, όπωσ θ διεφκυνςθ, το τθλζφωνο,
κακϊσ και το όνομα του διευκυντι. Στθ ςυνζχεια, επικοινωνιςαμε με τον κάκε οργανιςμό και
ηθτιςαμε τον αρικμό των ατόμων που εργοδοτοφνται, ϊςτε να αποςτείλουμε ανάλογο αρικμό
ερωτθματολογίων.
Για τθ ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων για τον Λδιωτικό Τομζα, επικοινωνιςαμε τόςο με μικρζσ
όςο και μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ. Θ επιλογι των επιχειριςεων ζγινε τυχαία, από όλεσ τισ
επαρχίεσ μζςα από τον τθλεφωνικό κατάλογο και τθν ιςτοςελίδα του Εμπορικοφ και
Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου Κφπρου. Ακολοφκθςε τθλεφωνικι επικοινωνία για να
επιβεβαιϊςουμε ι όχι τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν ζρευνα και να αποςτείλουμε τα
ερωτθματολόγια. Επίςθσ, με πολλζσ επιχειριςεισ ζγινε προςωπικι ςυνάντθςθ, ϊςτε να
ενθμερωκεί ο διευκυντισ / ιδιοκτιτθσ και να δοκοφν τα ερωτθματολόγια. Οι απαντιςεισ ςτα
ερωτθματολόγια ιταν ανϊνυμεσ.

(β) Σθλεφωνικζσ Ημιδομθμζνεσ υνεντεφξεισ
Οι θμιδομθμζνεσ τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ ζγιναν με εκ των προτζρων προετοιμαςμζνο
ερωτθματολόγιο (Ερωτθματολόγιο 2) μζςω τθλεφωνικισ ςυνζντευξθσ και ςυμμετείχαν ςε
αυτζσ 271 άτομα. Θ επιλογι ζγινε τυχαία, από όλεσ τισ επαρχίεσ μζςα από τον τθλεφωνικό
κατάλογο. Θ κάκε ςυνζντευξθ είχε διάρκεια από 15 ζωσ 30 λεπτά.

(γ) Προςωπικζσ υνεντεφξεισ
Οι ςυμμετζχουςεσ κλικθκαν να απαντιςουν ςε ερωτθματολόγιο (Ερωτθματολόγιο 3 ι
Ερωτθματολόγιο 4 ι Ερωτθματολόγιο 5) με προςωπικι ςυνζντευξθ. Θ κάκε ςυνζντευξθ είχε
διάρκεια από μιςι ζωσ μιάμιςθ ϊρα.
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Οι προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ απομαγνθτοφωνικθκαν για ςκοποφσ ανάλυςθσ των δεδομζνων.
Τα δεδομζνα εντοπίςτθκαν, κωδικοποιικθκαν και ταξινομικθκαν με τθ μζκοδο Ανάλυςθ
Ρεριεχομζνου (Content Analysis). Για το ςκοπό αυτό, από το ςφνολο των απαντιςεων που
ςυγκεντρϊκθκαν για κάκε ερϊτθςθ, καταγράφθκαν οι λζξεισ-κλειδιά και οι φράςεισ και τα
ςχόλια των ςυνεντευξιαηόμενων.
Ακολοφκθςε θ μζκοδοσ Ανάλυςθ Λόγου (Discourse Analysis), θ οποία εξαρτάται από τισ
προφορικζσ ι γραπτζσ εκφράςεισ που μποροφν να αποκαλφψουν κοινωνικζσ ταυτότθτεσ μζςα
ςτισ κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ (Gee, 1999). Στθν Ανάλυςθ Λόγου θ ίδια θ λζξθ μζςα ςτο
ςυγκείμενο τθσ πρόταςθσ, τθσ παραγράφου και τθσ ςυνζντευξθσ αποκτά ειδικι ςθμαςία. Με
τθ μζκοδο αυτι παρατθρείται ο τρόποσ που ςυνδζονται οι λζξεισ και αποκτοφν ιδιαίτερο
νόθμα. Εντοπίηονται οι ζννοιεσ μεταξφ και πίςω από τισ λζξεισ και τισ προτάςεισ. Σε πρϊτο
ςτάδιο ζγινε ανάγνωςθ των απομαγνθτοφωνιςεων. Στθ ςυνζχεια, αναλφκθκαν λζξεισ και
φράςεισ και θ διαςφνδεςι τουσ, οι οποίεσ με το φφοσ, το χρϊμα και τθ ςυχνότθτά τουσ
εκδθλϊνουν ςτάςεισ και ςυναιςκιματα, πζρα από το λεξιλογικό νόθμα των λζξεων που
χρθςιμοποιοφνταν. Οι λζξεισ και φράςεισ αναλφκθκαν μζςα ςτο ςυγκείμενο τθσ πρόταςθσ, τθσ
ερϊτθςθσ και τελικά μζςα ςτο ςυγκείμενο τθσ ςυνζντευξθσ.

Ανάλυςθ Δεδομζνων
Χρθςιμοποιικθκε μικτι μεκοδολογία, ποςοτικι και ποιοτικι. Για τθν ανάλυςθ των ποςοτικϊν
δεδομζνων τθσ παροφςασ ζρευνασ που ςυγκεντρϊκθκαν από το Ερωτθματολόγιο με τισ 72
ερωτιςεισ και τισ τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ χρθςιμοποιικθκε το ςτατιςτικό πακζτο SPSS
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(Statistical Package for the Social Sciences), με το οποίο ζγινε Ρεριγραφικι και Ραραγοντικι
Ανάλυςθ.
Το ποιοτικό μζροσ περιλαμβάνει τισ προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ γυναικϊν που δζχτθκαν
διάκριςθ ςτθν ανζλιξθ, διάκριςθ λόγω μθτρότθτασ και ςεξουαλικι παρενόχλθςθ. Το ποιοτικό
μζροσ αναλφκθκε με τισ μεκόδουσ Ανάλυςθ Ρεριεχομζνου (Content Analysis) και Ανάλυςθ
Λόγου (Discourse Analysis).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
(α) Ανϊνυμο Ερωτθματολόγιο με 72 Ερωτιςεισ
Περιγραφικι Ανάλυςθ
Στθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ, όπωσ
προζκυψαν από τθν περιγραφικι ανάλυςθ των δεδομζνων, τα οποία ςυλλζχκθκαν μζςω του
ερωτθματολογίου με τισ 72 ερωτιςεισ. Τα αποτελζςματα οργανϊνονται κατά κεματικι
ενότθτα.

1. Θζςθ και Σομζασ Απαςχόλθςθσ
1.1.

Για το φνολο του Δείγματοσ

Το 88.6% των ςυμμετεχόντων/ουςϊν ιταν υπάλλθλοι (είτε ςτον ιδιωτικό είτε ςτο δθμόςιο και
θμικρατικό τομζα), 2.3% ιταν ιδιοκτιτεσ επιχειριςεων και άλλων υπθρεςιϊν και 9.1% ιταν
διευκυντζσ είτε ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ είτε ςτο δθμόςιο και θμικρατικό τομζα. Ο Ρίνακασ 2
παρουςιάηει τα ποςοςτά του δείγματοσ ανάλογα με τον τομζα απαςχόλθςισ τουσ
(παρουςιάηονται ςτοιχεία τόςο για το ςφνολο του δείγματοσ όςο και κατά κζςθ εργαςίασ:
υπάλλθλοσ, ιδιοκτιτθσ/τρια, διευκυντισ/τρια). Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 2, το μεγαλφτερο
ποςοςτό του ςυνόλου εργάηονταν ςτο δθμόςιο και θμικρατικό τομζα και ςτισ υπθρεςίεσ.
Αντίςτοιχθ εικόνα παρουςίαηαν και οι υπάλλθλοι του δείγματοσ. Αντίκετα, ςτουσ
ιδιοκτιτεσ/τριεσ επιχειριςεων, το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυγκεντρϊνουν τομείσ όπωσ οι
υπθρεςίεσ, ο τουριςμόσ, οι καταςκευζσ και οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. Στουσ διευκυντζσ/τριεσ,
θ δθμόςια υπθρεςία κατζχει τθ μερίδα του λζοντοσ, ακολουκοφμενθ από τθν εκπαίδευςθ, τισ
υπθρεςίεσ και το εμπόριο.
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Ρίνακασ 2
Ποςοςτό των υμμετεχόντων/ουςϊν ςτθν Ζρευνα Ανάλογα με τον Σομζα Απαςχόλθςισ τουσ
Σομζασ Απαςχόλθςθσ*

υνολικά

Τπάλλθλοι

Βιομθχανία
Καταςκευζσ
Υπθρεςίεσ
Εμπόριο
Εκπαίδευςθ
Τουριςμόσ
Δθμόςια Υπθρεςία
Θμικρατικόσ οργανιςμόσ
Λδιωτικι επιχείρθςθ
Άλλοσ
*Ζγκυρο δείγμα=1498

3.2
2.,4
12.5
7.0
9.5
2.6
51.3
10.3
0.4
0.7

3.2
2.2
11.8
6.6
8.9
2.3
53.7
10.6
0.2
0.6

1.2.

Ιδιοκτιτεσ
Επιχείρθςθσ
5.9
11.8
32.4
20.6
2.9
11.8
2.9
0.0
11.8
0.0

Διευκυντζσ
3.1
2.3
16.4
10.2
17.2
3.9
38.3
7.0
0.0
1.6

Κατά Φφλο

Οι πιο πολλζσ γυναίκεσ (92.3%) ιταν υπάλλθλοι, πολφ λιγότερεσ διευκφντριεσ (6.8%) και
ελάχιςτεσ ιδιοκτιτριεσ επιχείρθςθσ (1%). Τα ποςοςτά αυτά ιταν κάπωσ διαφορετικά ςτουσ
άνδρεσ: 83.9% ιταν υπάλλθλοι, 12.2% ιταν διευκυντζσ και 3.9% ιταν ιδιοκτιτεσ. Ενδιαφζρον
παρουςιάηει το ότι από το ςφνολο των ιδιοκτθτϊν μιασ επιχείρθςθσ μόνο 24.2% ιταν γυναίκεσ,
ενϊ ςε διευκυντικζσ κζςεισ οι γυναίκεσ κατείχαν το 42.2%. Ο Ρίνακασ 3 παρουςιάηει τθν
κατανομι των ανδρϊν και γυναικϊν ςτουσ τομείσ απαςχόλθςθσ που μελετικθκαν πιο πάνω.
Ρίνακασ 3
Ποςοςτά Ανδρϊν και Γυναικϊν ανά Σομζα Απαςχόλθςθσ
Σομζασ Απαςχόλθςθσ
Βιομθχανία
Καταςκευζσ
Υπθρεςίεσ
Εμπόριο
Εκπαίδευςθ
Τουριςμόσ
Δθμόςια Υπθρεςία
Θμικρατικόσ οργανιςμόσ
Λδιωτικι επιχείρθςθ
Άλλοσ
*Ζγκυρο δείγμα=1540

Γυναίκεσ
43.8
43.2
67.7
48.0
58.5
39.5
55.1
69.8
33.3
40.0

Άνδρεσ
56.2
56.8
32.3
52.0
41.5
60.5
44.9
30.2
66.7
60.0
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Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 3, οι μεγαλφτερεσ διαφορζσ υπζρ των γυναικϊν (περίπου 2:1)
παρατθροφνται ςτουσ τομείσ των υπθρεςιϊν και των θμικρατικϊν οργανιςμϊν. Αντίκετα, οι
άνδρεσ υπερζχουν ςτον τομζα του τουριςμοφ, των ιδιωτικϊν επιχειριςεων και των μζςων
μαηικισ ενθμζρωςθσ.

2. Μθνιαίεσ Απολαβζσ κατά Φφλο
Πςον αφορά ςτθ μιςκοδοςία, ο Ρίνακασ 4 δείχνει ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό (39%) λάμβανε
μιςκό από 1001 μζχρι 2000 ευρϊ, ενϊ περίπου 1 ςτουσ 4 ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ζπαιρνε μιςκό
από 2001-3000 ευρϊ. Ωςτόςο, ο πίνακασ ειςθγείται ότι υπιρχαν διαφορζσ μεταξφ γυναικϊν
και ανδρϊν όςον αφορά ςτισ μιςκολογικζσ τουσ απολαβζσ. Συγκεκριμζνα, ςχεδόν διπλάςιεσ
γυναίκεσ από τουσ άνδρεσ λαμβάνουν τον κατϊτατο μιςκό (μζχρι 1000 ευρϊ), ενϊ ςτουσ
μιςκοφσ πζραν των 3000 ευρϊ, το μοτίβο αντιςτρζφεται κακϊσ αυξάνεται το φψοσ των
απολαβϊν. Λδιαίτερα εμφανισ είναι θ διαφορά ςτο μιςκό πζραν των 5000 ευρϊ, όπου θ
αναλογία ανδρϊν και γυναικϊν που παίρνει ζνα τζτοιο μιςκό ξεπερνά το 2:1. Θ χριςθ του
ςτατιςτικοφ κριτθρίου x2 ζδειξε ότι οι προαναφερκείςεσ διαφορζσ ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ
(x2 = 46.57, df=5, p<.01).
Ρίνακασ 4
Ποςοςτά υμμετεχόντων/ουςϊν του Δείγματοσ Ανάλογα με το Μθνιαίο Μιςκό τουσ
Μιςκόσ (ςε ευρϊ)
0-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5000 +
*Ζγκυρο δείγμα=1516

υνολικά
12.8
39.0
26.5
11.1
5.1
5.5

Γυναίκεσ
16.4
40.5
26.1
9.1
4.4
3.4

Άνδρεσ
7.7
37.5
27.0
13.5
6.3
8.0

3. Μθνιαίεσ Απολαβζσ κατά Σομζα Απαςχόλθςθσ
Ο Ρίνακασ 5 παρουςιάηει τισ μθνιαίεσ μιςκολογικζσ απολαβζσ του δείγματοσ κατά τομζα
απαςχόλθςθσ. Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 5, με εξαίρεςθ τθ δθμόςια υπθρεςία, τουσ
θμικρατικοφσ οργανιςμοφσ και τισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ςτουσ άλλουσ τομείσ απαςχόλθςθσ
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περίπου 70% όςων ςυμμετείχαν ζπαιρνε μιςκό μζχρι 2000 ευρϊ (με το ποςοςτό αυτό να
ανεβαίνει μζχρι το 91% για τθ βιομθχανία). Γφρω ςτο 60% των εκπαιδευτικϊν και των ατόμων
που ζχουν ιδιωτικζσ επιχειριςεισ διλωςαν ότι παίρνουν μιςκό από 2000-4000 ευρϊ, με το
αντίςτοιχο ποςοςτό των ατόμων που δουλεφουν ςτθ δθμόςια υπθρεςία και ςε θμικρατικοφσ
οργανιςμοφσ να κυμαίνεται γφρω ςτο 40% και γφρω ςτο 30% ςτισ καταςκευζσ. Στισ ψθλότερεσ
μιςκολογικζσ κλίμακεσ ςυναντάμε κυρίωσ άτομα από τθ δθμόςια υπθρεςία, τουσ θμικρατικοφσ
οργανιςμοφσ και τισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. Θ χριςθ του ςτατιςτικοφ κριτθρίου x 2 ζδειξε ότι οι
προαναφερκείςεσ διαφορζσ ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ (x 2 = 277.58, df=50, p<.01).

Ρίνακασ 5
Ποςοςτά Μθνιαίων Απολαβϊν κατά Σομζα Απαςχόλθςθσ
Σομζασ Απαςχόλθςθσ*

0-1000

Βιομθχανία
Καταςκευζσ
Υπθρεςίεσ
Εμπόριο
Εκπαίδευςθ
Τουριςμόσ
Δθμόςια Υπθρεςία
Θμικρατικόσ οργανιςμόσ
Λδιωτικι επιχείρθςθ
Άλλοσ
*Ζγκυρο δείγμα=1474

51.1
17.1
21.2
39.2
6.4
25.6
6.4
4.0
20.0
20.0

10012000
40.0
51.4
45.7
39.2
28.6
51.3
39.1
35.3
0.0
40.0

Μθνιαίοσ Μιςκόσ (Ευρϊ)
20013001-4000
3000
2.2
0.0
25.7
5.7
19.0
6.5
10.8
5.9
42.9
15.7
15.4
2.6
28.3
13.4
29.3
14.7
60.0
0.0
20.0
0.0

40015000
0.0
0.0
4.9
2.9
4.3
5.1
5.8
8.7
0.0
10.0

5000+
6.7
0.0
2.7
2.0
2.1
0.0
7.1
8.0
20.0
10.0

4. εξουαλικι Παρενόχλθςθ και Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά
4.1.

υχνότθτα

Στθν ερϊτθςθ κατά πόςο ζχουν δεχκεί ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ τουσ από
τα 1567 άτομα που ζλαβαν μζροσ ςτθν παροφςα ζρευνα μόνο τα 1533 ζδωςαν απάντθςθ. Από
αυτά, μόνο τα 178 απάντθςαν κετικά με ποςοςτό 11.6%, ενϊ αρνθτικά απάντθςαν 1355
ςυμμετζχοντεσ (88.4%).
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4.2.

εξουαλικι Παρενόχλθςθ και Φφλο

Από τα 178 αυτά άτομα, 46 (25.8%) ιταν άνδρεσ και 132 γυναίκεσ (74.2%), δθλαδι για κάκε
ζνα άντρα που διλωςε ότι δζχτθκε κάποια μορφισ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ςτο χϊρο
εργαςίασ του, τρεισ γυναίκεσ ζπραξαν το αντίςτοιχο. Εξετάηοντασ τα ποςοςτά δθλωκείςασ
ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ κατά φφλο, παρατθροφμε ότι από τουσ άνδρεσ μόνο το 7.1%
διλωςαν ότι υπζςτθςαν παρενόχλθςθ, ενϊ ςτισ γυναίκεσ το ποςοςτό αυτό είναι διπλάςιο
(15.3%). Θ χριςθ του ςτατιςτικοφ κριτθρίου x 2 ζδειξε ότι οι προαναφερκείςεσ διαφορζσ ιταν
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ (x2 = 23.09, df=1, p<.01). Στον Ρίνακα 7 παρουςιάηονται αναλυτικά τα
είδθ τθσ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ που υπζςτθςαν τα άτομα που απάντθςαν καταφατικά,
κακϊσ επίςθσ και τα ποςοςτά που ςυγκζντρωςαν.

Ρίνακασ 6
Ανάλυςθ Ποςοςτϊν υμμετεχόντων/ουςϊν που Τπζςτθςαν εξουαλικι Παρενόχλθςθ κατά
Είδοσ Παρενόχλθςθσ
Είδοσ εξουαλικισ Παρενόχλθςθσ
Επίμονα βλζμματα
Χειρονομίεσ
Ρροφορικά ςτο χϊρο εργαςίασ
Σθμειϊματα/επιςτολζσ/μθνφματα/τθλεφωνιματα
Επίκεςθ
Δυςμενισ διάκριςθ
Υπονοοφμενα
Χαϊδζματα
Ρεριςςότερεσ από μια παρενοχλιςεισ
*Ζγκυρο δείγμα=178

υνολικά
8.4
7.3
16.3
6.2
2.2
0.6
1.1
0.6
57.3

Γυναίκεσ
6.8
4.5
19.7
6.1
2.3
0.0
1.5
0.8
58.3

Άνδρεσ
13.0
15.2
6.5
6.5
2.2
2.2
0.0
0.0
54.3

Από τον Ρίνακα 6 φαίνεται, ότι περιςςότερα από τα μιςά άτομα που απάντθςαν κετικά ςτο ότι
δζχτθκαν ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ, ςθμείωςαν ότι αυτι δεν ιταν μιασ
μορφισ. Συγκεκριμζνα το 57.3% του ποςοςτοφ των ατόμων που απάντθςαν κετικά εξζφραςαν
τθ κζςθ ότι δζχκθκαν πζραν του ενόσ είδουσ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ. Αξιοςθμείωτο είναι
ότι το ποςοςτό αυτό ιταν περίπου το ίδιο για τισ γυναίκεσ (58.3%) και τουσ άνδρεσ (54.3%).
Στθ δεφτερθ κζςθ βρίςκεται θ παρενόχλθςθ που δζχονται μζςω του προφορικοφ λόγου
(16.3%), θ οποία είναι τριπλάςια για τισ γυναίκεσ παρά για τουσ άνδρεσ. Στθν τρίτθ και τζταρτθ
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κζςθ ςυναντοφμε τισ παρενοχλιςεισ που αφοροφν ςε επίμονα βλζμματα και ςε χειρονομίεσ,
όπου το προαναφερκζν μοτίβο αντιςτρζφεται με διπλάςιουσ άνδρεσ ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ
και τριπλάςιουσ ςτθ δεφτερθ να δθλϊνουν ότι δζχτθκαν τθ ςυγκεκριμζνθ μορφι
παρενόχλθςθσ ςε ςφγκριςθ με τισ γυναίκεσ. Τζλοσ, ςεξουαλικι παρενόχλθςθ τθσ μορφισ των
υπονοουμζνων ι των χαϊδεμάτων δθλϊνουν μόνο οι γυναίκεσ, ςε πολφ μικρό, ωςτόςο
ποςοςτό. Οι διαφορζσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν που παρουςιάςτθκαν πιο πάνω ιταν
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςε επίπεδο α=0.10 (x2 = 14.71, df=8, p=.065).

4.3.

εξουαλικι Παρενόχλθςθ και Σομζασ Απαςχόλθςθσ

Στον Ρίνακα 7 παρουςιάηονται τα ποςοςτά των ατόμων που διλωςαν ότι δζχτθκαν ςεξουαλικι
παρενόχλθςθ κατά τομζα απαςχόλθςθσ.

Ρίνακασ 7
Ποςοςτά εξουαλικισ Παρενόχλθςθσ κατά Σομζα Απαςχόλθςθσ
Είδθ Παρενόχλθςθσ**
4
5
6
7

Σομζασ
φνολο
1
2
3
8
9
Απαςχόλθςθσ*
Βιομθχανία
0.6
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
Καταςκευζσ
3.4
0.0 16.7 0.0 16.7
0.0 0.0
0.0
0.0
66.7
Υπθρεςίεσ
10.1
5.6
5.6 22.2 11.1
0.0 0.0
0.0
0.0
55.6
Εμπόριο
3.9
0.0 14.3 14.3 14.3 14.3 0.0
0.0
0.0
42.9
Εκπαίδευςθ
8.4
14.3
0.0 14.3 7.1 0.0 0.0
0.0
0.0
64.3
Τουριςμόσ
2.8
25.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
75.0
Δθμ. Υπθρεςία
52.8
10.8
8.6 16.1 3.2 3.2 1.1
1.1
1.1
54.8
Θμ. οργανιςμόσ
15.2
3.7
3.7 22.2 11.1
0.0 0.0
3.7
0.0
55.6
Λδ. επιχείρθςθ
0.6
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
100.0
Άλλοσ
0.6
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
100.0
*Ζγκυρο δείγμα=178, **Είδθ παρενόχλθςθσ: 1. Επίμονα βλζμματα, 2. Χειρονομίεσ, 3.
Ρροφορικά ςτο χϊρο εργαςίασ, 4. Σθμειϊματα / επιςτολζσ / μθνφματα / τθλεφωνιματα,
5. Επίκεςθ, 6. Δυςμενισ διάκριςθ, 7. Υπονοοφμενα, 8. Χαϊδζματα, 9. Ρεριςςότερεσ από μια
παρενοχλιςεισ
Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 7, το μεγαλφτερο ποςοςτό εμφάνιςθσ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ
παρατθρείται ςτθ δθμόςια υπθρεςία με ποςοςτό 52.8%. Ακολουκοφν με μικρότερα ποςοςτά,
οι θμικρατικοί οργανιςμοί (15.2%), οι υπθρεςίεσ (10.1%) και θ εκπαίδευςθ (8.4%). Ενδιαφζρον
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παρουςιάηει, επίςθσ, το γεγονόσ ότι ςτθ βιομθχανία όλα τα περιςτατικά ςεξουαλικισ
παρενόχλθςθσ είχαν μια μόνο μορφι (χειρονομίεσ), ενϊ ςε κάποιουσ τομείσ απαςχόλθςθσ
(ιδιωτικζσ επιχειριςεισ) όλα τα περιςτατικά αφοροφςαν ςε περιςςότερεσ από μια μορφζσ
παρενόχλθςθσ. Ωςτόςο, γενικά, οι διαφορζσ αυτζσ δεν ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ.

4.4.

εξουαλικι Παρενόχλθςθ που Τπζςτθςαν υγγενικά Πρόςωπα

Στθν ερϊτθςθ κατά πόςο ζχει δεχκεί ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ςυγγενικό τουσ πρόςωπο από
τα 1567 άτομα που ζλαβαν μζροσ ςτθν ζρευνα απάντθςαν οι 1507. Από αυτοφσ, το 11.6%
(Ν=175 άτομα) απάντθςαν κετικά, το 80% αρνθτικά και το 8.4% απάντθςε ότι δε γνωρίηει. Από
τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ που απάντθςαν κετικά, το 90.3% διλωςε και το είδοσ τθσ
ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ που υπζςτθςαν τα ςυγγενικά τουσ πρόςωπα. Τα ςτοιχεία αυτά
παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 8.
Ρίνακασ 8
Ανάλυςθ Ποςοςτϊν υμμετεχόντων/ουςϊν που Διλωςαν ότι υγγενικά τουσ Πρόςωπα
Τπζςτθςαν εξουαλικι Παρενόχλθςθ (Κατά Είδοσ Παρενόχλθςθσ)
Είδοσ εξουαλικισ Παρενόχλθςθσ
Επίμονα βλζμματα
Χειρονομίεσ
Ρροφορικά ςτο χϊρο εργαςίασ
Σθμειϊματα/επιςτολζσ/μθνφματα/τθλεφωνιματα
Επίκεςθ
Αγκαλιάςματα
Χαϊδζματα
Ρεριςςότερεσ από μια παρενοχλιςεισ
*Ζγκυρο δείγμα=158

υνολικά
2.5
16.5
34.2
7.0
7.6
0.6
1.9
29.7

Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 8, ςε αυτι τθν ερϊτθςθ που δεν αφορά ςτουσ ίδιουσ τουσ
ερωτθκζντεσ/είςεσ, αλλά τα ςυγγενικά τουσ πρόςωπα, θ κατθγορία προφορικι ςεξουαλικι
παρενόχλθςθ ςυγκεντρϊνει το ψθλότερο ποςοςτό ίςο με 34.2% ακολουκοφμενθ από τθν
κατθγορία «περιςςότερεσ από μια παρενοχλιςεισ ςτο χϊρο εργαςίασ» (29.7%) και τθν
κατθγορία «χειρονομίεσ» (16.5%). Το μικρότερο ποςοςτό ςθμείωςε θ παρενόχλθςθ που
αφορά αγκάλιαςμα του προςϊπου.
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5. Επιτροπι Ιςότθτασ Φφλου και Κϊδικασ εξουαλικισ Παρενόχλθςθσ
Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτθν ζρευνα ρωτικθκαν κατά πόςο γνωρίηουν τι είναι και τι κάνει θ
Επιτροπι Λςότθτασ Φφλου (ΕΛΦ). Το ποςοςτό του ζγκυρου δείγματοσ (1506) που απάντθςε
κετικά ανζρχεται ςτο 36,2%. Από το ςφνολο των γυναικϊν του δείγματοσ μόνο το 35.7%
γνωρίηει τθν ΕΛΦ, ενϊ αντίςτοιχο ποςοςτό παρατθρείται και ςτουσ άνδρεσ (36%).
Το 25.3% των ανδρϊν ιδιοκτθτϊν, αλλά και των διευκυντϊν μιασ επιχείρθςθσ ανζφεραν ότι
ζχουν τον Κϊδικα Σεξουαλικισ Ραρενόχλθςθσ ςτθν επιχείρθςι τουσ, ενϊ το αντίςτοιχο
ποςοςτό των γυναικϊν ιταν 13,3%. Ωςτόςο, θ διαφορά αυτι δεν ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικι
(x2 = 1.78, df=1, p=.18).

6. Επίπεδο Μόρφωςθσ
Στον Ρίνακα 9 παρουςιάηονται τα ποςοςτά που ςυγκεντρϊνει κάκε βακμίδα εκπαίδευςθσ του
δείγματόσ μασ. Γενικά, 18.6% είναι απόφοιτοι Λυκείου, ζνα μεγαλφτερο ποςοςτό (29.4%) είναι
απόφοιτοι Ρανεπιςτθμίου, ενϊ το μεγαλφτερο ποςοςτό του δείγματοσ κατζχουν μεταπτυχιακό
τίτλο (34.3%). Ρολφ μικρότερα είναι τα ποςοςτά που είτε δεν τζλειωςαν τθ βαςικι τουσ
εκπαίδευςθ (3.7%) είτε, αντίκετα, είναι κάτοχοι διδακτορικοφ τίτλου (2.5%).
Ρίνακασ 9
Ποςοςτό Επιπζδου Εκπαίδευςθσ Κατά Φφλο και υνολικά
Επίπεδο Εκπαίδευςθσ
Δθμοτικό
Γυμνάςιο
Λφκειο
Τεχνικι Σχολι
Ρανεπιςτιμιο
Μεταπτυχιακό
A.C.C.A.
Διδακτορικό
Ανϊτερο Τεχνολογικό Λνςτιτοφτο
Κολλζγιο
Νοςθλευτικι Σχολι
*Ζγκυρο δείγμα=1529

υνολικά
0.3
3.3
18.6
2.9
29.4
34.3
0.5
2.5
1.4
6.5
0.3

Γυναίκεσ
60.0
49.0
67.3
18.1
53.5
52.6
62.5
50.0
66.7
85.8
4.0

Άνδρεσ
40.0
51.0
32.7
81.9
46.5
47.4
37.5
50.0
33.3
14.2
0.0
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Από τον Ρίνακα 9 φαίνονται, επίςθσ, κάποιεσ διαφορζσ ςτο επίπεδο μόρφωςθσ ανδρϊν και
γυναικϊν, με το ποςοςτό των γυναικϊν που τζλειωςαν μόνο το Δθμοτικό, μόνο το Λφκειο, το
ΑΤΛ, τθ Νοςθλευτικι Σχολι και το ACCA να είναι μεγαλφτερο από αυτό των ανδρϊν, ενϊ το
ποςοςτό των ανδρϊν που τζλειωςαν τθν Τεχνικι Σχολι να είναι πολφ μεγαλφτερο από το
αντίςτοιχο ποςοςτό των γυναικϊν. Οι διαφορζσ αυτζσ ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ (x 2 = 85.70,
df=10, p <.01).

7. Αρικμόσ Εργοδοτουμζνων, Σφποσ Εργοδότθςθσ και Χϊρα Καταγωγισ
Στον Ρίνακα 10 παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά τα ποςοςτά των επιχειριςεων και υπθρεςιϊν
(ανεξαρτιτωσ ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα) ανάλογα με τον αρικμό των εργαηομζνων που
εργοδοτοφν και ανάλογα με το κατά πόςο τα άτομα εργοδοτοφνται επί μόνιμθσ ι προςωρινισ
βάςθσ.
Ρίνακασ 10
Αρικμόσ Εργοδοτουμζνων και Σφποσ Εργοδότθςθσ
Αρικμόσ ατόμων που
εργοδοτοφνται
0
1-4
5-15
16-30
31-60
61-120
121-250
250 και άνω

Μόνιμθ
βάςθ
0.0
66.7
85.7
75.0
47.1
58.3
50.0
64.7

Άνδρεσ
Προςωρινι
βάςθ
57.1
66.0
65.0
55.6
40.0
66.7
100.0
100.0

Μόνιμθ
βάςθ
0.0
33.3
14.3
25.0
52.9
41.7
50.0
35.3

Γυναίκεσ
Προςωρινι
βάςθ
42.9
34.0
35.0
44.4
60.0
33.3
0.0
0.0

Από τον Ρίνακα 10 (δεφτερθ και τζταρτθ ςτιλθ) φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορζσ ςτα ποςοςτά
των γυναικϊν και των ανδρϊν που εργοδοτοφνται ςε μόνιμθ βάςθ: με εξαίρεςθ κάποιεσ
κατθγορίεσ (31-60 υπάλλθλοι και 121-250 υπάλλθλοι), ςε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ το
ποςοςτό των ανδρϊν εργοδοτουμζνων ςε μόνιμθ βάςθ ιταν ψθλότερο από το αντίςτοιχο
ποςοςτό των γυναικϊν. Οι διαφορζσ αυτζσ ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςε επίπεδο α=0.10 (x 2
= 11.96, df=6, p=.063). Συγκρίνοντασ τα ποςοςτά που παρουςιάηονται ςτθν τρίτθ και πζμπτθ
ςτιλθ του Ρίνακα 11 (εργοδότθςθ ςε προςωρινι βάςθ) παρατθροφμε και πάλι ότι ςχεδόν ςε
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όλεσ τισ κατθγορίεσ υπερζχουν οι άνδρεσ ςε ςφγκριςθ με τισ γυναίκεσ. Ωςτόςο, οι διαφορζσ
αυτζσ δεν ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ (x2 = 3.57, df=7, p=.83).
Τζλοσ, ο Ρίνακασ 11 παρουςιάηει τα ποςοςτά των γυναικϊν που εργοδοτοφνται ανάλογα με τθ
χϊρα καταγωγισ τουσ. Από τον πίνακα προκφπτει ότι γενικά υπάρχει ςαφισ προτίμθςθ προσ
τισ Κφπριεσ γυναίκεσ, ενϊ οι αλλοδαπζσ μθ Ευρωπαίεσ παρουςιάηουν τα μικρότερα ποςοςτά
εργοδότθςθσ.
Ρίνακασ11
Αρικμόσ Εργοδοτουμζνων Γυναικϊν και Χϊρα Καταγωγισ
Αρικμόσ ατόμων που
εργοδοτοφνται
0
1-4
5-15
16-30
31-60
61-120
121-250
250 και άνω

Κφπριεσ
1.9
21.0
22.9
18.5
19.1
8.9
1.9
5.7

Αλλοδαπζσ
(Ευρωπαίεσ)
32.0
45.4
13.4
6.2
0.0
1.0
1.0
1.0

Αλλοδαπζσ (Μθ
Ευρωπαίεσ)
60.6
31.0
4.2
1.4
0.0
1.4
0.0
1.4

Παραγοντικι Ανάλυςθ
Μζςα από τθν παραγοντικι ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ παροφςασ ζρευνασ, προκφπτουν τα
πιο κάτω αποτελζςματα αναφορικά με τισ τάςεισ και τα ςτερεότυπα των δφο φφλων, για
κζματα ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν ςτο χϊρο εργαςίασ και απαςχόλθςθσ.

1. Οι Εννζα Παράγοντεσ που Προζκυψαν
Το τρίτο μζροσ του ερωτθματολογίου τθσ ζρευνασ ηθτοφςε από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να
διατυπϊςουν το βακμό ςυμφωνίασ ι διαφωνίασ τουσ με 72 δθλϊςεισ που εξζταηαν τισ
αντιλιψεισ των Κφπριων εργαηόμενων για τθν ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν ςτον χϊρο
εργαςίασ και απαςχόλθςθσ. Για καλφτερο χειριςμό των δεδομζνων που προζκυψαν από το
μζροσ αυτό, διερευνιςαμε τθ δυνατότθτα οργάνωςθσ των 72 δθλϊςεων ςε παράγοντεσ που
να αντιπροςωπεφουν ευρφτερεσ υποκείμενεσ αντιλιψεισ. Ρροσ το ςκοπό αυτό, οι 72 δθλϊςεισ
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του ερωτθματολογίου υποβλικθκαν ςε διερευνθτικι παραγοντικι ανάλυςθ. Οκτϊ από τισ
δθλϊςεισ (5, 9, 29, 55, 58, 68, 70 και 72) παρουςίαςαν είτε χαμθλι ςυνολικι ερμθνευμζνθ
διαςπορά (h2-communality) είτε χαμθλι εςωτερικι αξιοπιςτία ςτουσ παράγοντεσ ςτουσ
οποίουσ ομαδοποιοφνταν και αφαιρζκθκαν. Οι υπόλοιπεσ 64 δθλϊςεισ του ερωτθματολογίου
υποβλικθκαν ξανά ςε παραγοντικι ανάλυςθ. Θ εξζταςθ του πίνακα ςυςχετίςεων μεταξφ των
δθλϊςεων αυτϊν ζδειξε ότι υπιρχαν πολλζσ ςυςχετίςεισ με ςυντελεςτι μεγαλφτερο του 0.30
και καμιά ςυςχζτιςθ με ςυντελεςτι μεγαλφτερο του 0.90. Το ςτοιχείο αυτό, ςε ςυνδυαςμό με
τθν ψθλι τιμι του δείκτθ ΚΜΟ (0.93), ειςθγοφνταν ότι τα δεδομζνα από τισ 64 αυτζσ δθλϊςεισ
μποροφςαν να υποβλθκοφν ςε περαιτζρω διερευνθτικι παραγοντικι ανάλυςθ.

Θ χριςθ του principal component analysis για τθν εξαγωγι παραγόντων ειςθγικθκε τθν
οργάνωςθ των 64 δθλϊςεων ςε εννζα παράγοντεσ που ερμινευαν 54.69% τθσ ςυνολικισ
διαςποράσ. Για τθν καλφτερθ ερμθνεία των παραγόντων, θ αρχικι λφςθ περιςτράφθκε με τθ
χριςθ τθσ ορκογϊνιασ περιςτροφισ Varimax. Ο Ρίνακασ 12 παρουςιάηει τισ φορτίςεισ των
δθλϊςεων ςτουσ παράγοντεσ που προζκυψαν μετά τθν ορκογϊνια περιςτροφι των
παραγόντων. Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 12, ο πρϊτοσ παράγοντασ ερμινευε το μεγαλφτερο
ποςοςτό τθσ διαςποράσ (15%) και περιλάμβανε 25 δθλϊςεισ. Οι υπόλοιποι οκτϊ παράγοντεσ
ερμινευαν ςυγκριτικά χαμθλότερο ποςοςτό διαςποράσ (από 3%-6% ζκαςτοσ) και
περιλάμβαναν από τρεισ με οκτϊ δθλϊςεισ ο κακζνασ. Συνοπτικά, οι εννζα παράγοντεσ που
προζκυψαν παρουςιάηονται πιο κάτω:
1. Ανωτερότθτα ανδρϊν ςτο χϊρο εργαςίασ
2. Αποδοχι εργαςιακϊν ανιςοτιτων ςε βάροσ των γυναικϊν
3. Προτίμθςθ ευπαρουςίαςτων ατόμων χωρίσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ
4. Θλικιακόσ ρατςιςμόσ εισ βάροσ ατόμων >40 ετϊν
5. Ανιςότθτα ευκαιριϊν και ςυνκθκϊν εργαςίασ υπζρ των ανδρϊν
6. Ρατςιςμόσ εισ βάροσ των «άλλων» (ατόμων με διαφορετικι εκνικότθτα/φυλι και
αποκλίνουςεσ ςεξουαλικζσ προτιμιςεισ)
7. Θλικιακόσ ρατςιςμόσ εισ βάροσ νζων ατόμων (<40 ετϊν)
8. τερεοτυπικζσ αντιλιψεισ αναφορικά με ανδρικά/γυναικεία επαγγζλματα
9. Εργαςιακι ιςότθτα και υποβοικθςθ εργαηόμενων γυναικϊν
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Ρίνακασ 12
Παραγοντικζσ Φορτίςεισ των 64 Δθλϊςεων ςτουσ Εννζα Παράγοντεσ που Εξιχκθςαν με Ορκογϊνια Περιςτροφι (Varimax)
#*

Δθλϊςεισ
I

17
16
18
13
22

20
11
12
23

24
36
21
15
19
14
32
64
67
2
25
35
10

II

III

Παράγοντεσ**
IV
V
VI

VII

VIII

IX

h2

Οι άνδρεσ είναι καλφτεροι από τισ γυναίκεσ ςε κζςεισ λιψθσ αποφάςεων
Οι γυναίκεσ αποδίδουν καλφτερα ςε κζςεισ λιγότερο απαιτθτικζσ
Οι γυναίκεσ υπερτεροφν ςτθν επικοινωνία και γι’ αυτό τουσ αξίηουν κζςεισ όπωσ
δακτυλογράφου, γραμματζωσ και γενικά βοθκθτικοφ-διαχειριςτικοφ προςωπικοφ
Ο άνδρασ πρζπει να δίνει προτεραιότθτα ςτθν προςπάκεια για κατάκτθςθ υψθλά
αμειβόμενθσ κζςθσ ςτθν καριζρα του
Ριςτεφω ότι θ γυναίκα δε διακζτει όλεσ εκείνεσ τισ ψυχικζσ αντοχζσ και δυνάμεισ που
απαιτοφνται για τθν ορκι και αποτελεςματικι διαχείριςθ των κεμάτων μιασ
υψθλόβακμθσ κζςθσ
Ο άνδρασ είναι αυτόσ που πρζπει να αναλαμβάνει τα ζξοδα τθσ οικογζνειασ
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Οι γυναίκεσ ανικουν ςτθν οικογζνεια, ενϊ οι άνδρεσ ςτον κόςμο εργαςίασ
Ριςτεφω ότι θ γυναίκα πρζπει να δίνει προτεραιότθτα ςτθ δθμιουργία οικογζνειασ και
ςτθν ικανοποίθςθ των υποχρεϊςεων που αυτι δθμιουργεί
Ριςτεφω πωσ ο άνδρασ είναι επικετικόσ και δυνατόσ, άρα μπορεί να επιτφχει περιςςότερα
οφζλθ για τθν εταιρεία/υπθρεςία ςτθν οποία εργάηεται μζςα ςτα πλαίςια του ςφγχρονου
ςκλθροφ ανταγωνιςμοφ ςε ςφγκριςθ με μια γυναίκα
Νιϊκω μεγαλφτερθ εμπιςτοςφνθ ςε ζναν άνδρα να κρατά υπεφκυνεσ κζςεισ ςτθν εταιρεία
που εργάηομαι παρά ςε μια γυναίκα
Ριςτεφω ότι μιασ χαμθλισ ι μζτριασ ζνταςθσ εργαςία είναι καλφτερθ για τθ γυναίκα
Ριςτεφω ότι θ γυναίκα είναι λιγότερο αφοςιωμζνθ ςτθν εργαςία τθσ ςε ςχζςθ με τον
άνδρα
Ριςτεφω ότι θ γυναίκα παραςφρεται από το ςυναίςκθμα για τθ λιψθ μιασ απόφαςθσ
Μου είναι πιο εφκολο να κάνω αρνθτικι κριτικι και παρατθριςεισ ςε γυναίκα υπάλλθλο
παρά ςε άνδρα
Ριςτεφω ότι θ ςκζψθ του άνδρα είναι λογικι, άρα είναι ικανόσ να πάρει μια ορκι
απόφαςθ
Είναι προτιμότερο να δίνονται ευκαιρίεσ ανζλιξθσ/αυξιςεων/προόδου ςε άνδρεσ παρά ςε
γυναίκεσ
Θ φφλαξθ των παιδιϊν ςτισ ϊρεσ εργαςίασ είναι δουλειά τθσ γυναίκασ
Καλφτερα οι γυναίκεσ να προςλαμβάνονται ςτο δθμόςιο. Οι επιχειριςεισ δεν αντζχουν τισ
πολλαπλζσ άδειεσ που δικαιοφνται
Ριςτεφω ότι ςε κζματα τεχνολογίασ και πλθροφορικισ οι άνδρεσ είναι πιο
αποτελεςματικοί από τισ γυναίκεσ
Ρροτιμϊ τουσ άνδρεσ υπάλλθλουσ
Ριςτεφω ότι θ επαγγελματικι καταξίωςθ τθσ γυναίκασ ςυμβαίνει εισ βάροσ τθσ
οικογζνειασ
Οι οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ δεν επιτρζπουν ςτθ γυναίκα να εργάηεται ςε υπεφκυνεσ
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33
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κζςεισ
Ριςτεφω ότι ειδικζσ ςυνκικεσ (ςυχνζσ απουςίεσ, εςπευςμζνθ αναχϊρθςθ πριν τθ λιξθ του
ωραρίου) δικαιολογοφν τθ μιςκολογικι διαφορά κατά των γυναικϊν
Με βάςθ τα δικαιϊματα που δίνει ο νόμοσ ςτθ γυναίκα εργαηόμενθ (άδεια λοχείασ,
επιδόματα, άδεια μθτρότθτασ) είναι προτιμότερο να ςυμπλθρϊνονται οι κενζσ κζςεισ
εργαςίασ με άνδρα υποψιφιο παρά με γυναίκα
Θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ είναι πρόφαςθ των γυναικϊν
Οι γυναίκεσ ςυμβιβάηονται με χαμθλότερεσ αμοιβζσ και άλλεσ διακρίςεισ εισ βάροσ τουσ,
διότι δεν ζχουν εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ
Ριςτεφω ότι οι γυναίκεσ δεν πιςτεφουν οι ίδιεσ ςτισ δυνατότθτζσ τουσ
Ριο εφκολα εγκαταλείπει τθν εργαςία τθσ μια γυναίκα παρά ζνασ άνδρασ
Ριςτεφω ότι οι γυναίκεσ δεν ενδιαφζρονται να κάνουν καριζρα ςτθ δουλειά
Θ θμιαπαςχόλθςθ είναι προτίμθςθ των γυναικϊν
Αν θ γυναίκα δε δεχκεί να εργαςτεί με μικρότερο μιςκό δεν προςλαμβάνεται
Γνωρίηω ότι αντίκειται ςτο νόμο θ μιςκολογικι διάκριςθ των δφο φφλων για ίςθσ αξίασ
εργαςίασ, αλλά το ςυμφζρον τθσ εταιρείασ/υπθρεςίασ το επιτρζπει
Οι ζλεγχοι για τθν τιρθςθ τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ για ιςότθτα ςτθν
εργαςία κα χειροτερζψουν τθ κζςθ τθσ γυναίκασ, γιατί κανείσ δε κα τισ προςλαμβάνει.
Ρροτιμϊ τθν πρόςλθψθ γυναικϊν που δεν είναι παντρεμζνεσ
Ρροτιμϊ τθν πρόςλθψθ ανδρϊν που είναι ευπαρουςίαςτοι
Ρροτιμϊ τθν πρόςλθψθ γυναικϊν που είναι ευπαρουςίαςτεσ
Ρροτιμϊ τθν πρόςλθψθ ανδρϊν που δεν είναι παντρεμζνοι
Δεν προτιμϊ ςτθν εργαςία τισ πολφτεκνεσ μθτζρεσ
Ρροτιμϊ ςτθν εργαςία να προςλαμβάνονται γυναίκεσ θλικίασ 26-40
Ρροτιμϊ ςτθν εργαςία να προςλαμβάνονται άνδρεσ θλικίασ 26-40
Ρροτιμϊ ςτθν εργαςία να προςλαμβάνονται άνδρεσ 18-25
Ρροτιμϊ ςτθν εργαςία να προςλαμβάνονται γυναίκεσ θλικίασ 18-25
Ρροτιμϊ τθν πρόςλθψθ νζων ςε θλικία ατόμων
Στθ γυναίκα που βρίςκεται ςτθν ίδια κζςθ με τον άνδρα πρζπει να παρζχονται οι ίδιεσ
ευκαιρίεσ ανζλιξθσ/προόδου/αυξιςεων
Θ γυναίκα πρζπει να προςλαμβάνει τθν ίδια αμοιβι με τον άνδρα για εργαςία ίςθσ αξίασ
Ο άνδρασ πρζπει να ζχει περιςςότερεσ ευκαιρίεσ ανζλιξθσ
Είναι προτιμότερο να δίνονται ευκαιρίεσ κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ ςε άνδρεσ παρά ςε
γυναίκεσ
Δυςκολεφομαι να ςυνεργάηομαι με άνδρεσ Τουρκοκφπριουσ
Δυςκολεφομαι να ςυνεργάηομαι με γυναίκεσ Τουρκοκφπριεσ
Δυςκολεφομαι να ςυνεργάηομαι με γυναίκεσ ομοφυλόφιλουσ
Δυςκολεφομαι να ςυνεργάηομαι με άνδρεσ ομοφυλόφιλουσ
Δε ςυνεργάηομαι με γυναίκεσ υπαλλιλουσ μθ Κφπριεσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ λόγω
των πολλϊν δικαιωμάτων που ζχουν αποκτιςει
Ρροτιμϊ να εργάηομαι με Ευρωπαίεσ παρά Αςιάτιςςεσ ι με άλλθσ καταγωγισ υπαλλιλουσ
Ρροτιμϊ ςτθν εργαςία να προςλαμβάνονται άνδρεσ θλικίασ 51-60
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47
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Ρροτιμϊ ςτθν εργαςία να προςλαμβάνονται γυναίκεσ θλικίασ 51-60
Ρροτιμϊ ςτθν εργαςία να προςλαμβάνονται άνδρεσ θλικίασ 41-50
Ρροτιμϊ ςτθν εργαςία να προςλαμβάνονται γυναίκεσ θλικίασ 41-50
Υπάρχουν επαγγζλματα/εργαςίεσ ςτισ οποίεσ μια γυναίκα αδυνατεί να αποδϊςει όςο ζνασ
άνδρασ
Υπάρχουν επαγγζλματα/εργαςίεσ που δεν ταιριάηουν ςτθ φφςθ τθσ γυναίκασ
Ριςτεφω ότι άνδρεσ και γυναίκεσ μποροφν εξίςου καλά να αποδϊςουν ςε κάκε τομζα τθσ
εργαςίασ ανεξαρτιτωσ φφλου
Θ λειτουργία των βρεφοκομικϊν ςτακμϊν και νθπιαγωγείων ςε κάκε Ενορία κα βοθκιςει
τισ εργαηόμενεσ μθτζρεσ
Θ λειτουργία των βρεφοκομικϊν ςτακμϊν και νθπιαγωγείων ςε κάκε Ενορία κα βοθκιςει
τουσ εργαηόμενουσ πατζρεσ
Θ πλθρωμζνθ πατρότθτα, κα καλυτερζψει τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν εργαςία
Ριςτεφω ότι θ Επιτροπι Λςότθτασ μπορεί να διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτθν
εργαςιακι ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν
Χαρακτθριςτικζσ ρίηεσ (eigenvalues)
Ροςοςτό ερμθνευόμενθσ διαςποράσ
Ακροιςτικό ποςοςτό ερμθνευόμενθσ διαςποράσ
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*Αφξων αρικμόσ των δθλϊςεων όπωσ παρουςιάηονται ςτο Μζροσ Γϋ του ερωτθματολογίου
** Παράγοντασ Ι: Ανωτερότθτα ανδρϊν ςτο χϊρο εργαςίασ, Παράγοντασ ΙΙ: Αποδοχι εργαςιακϊν ανιςοτιτων ςε βάροσ των γυναικϊν, Παράγοντασ ΙΙΙ: Προτίμθςθ
ευπαρουςίαςτων ατόμων χωρίσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ, Παράγοντασ IV: Θλικιακόσ ρατςιςμόσ εισ βάροσ ατόμων >40 ετϊν, Παράγοντασ V: Ανιςότθτα ευκαιριϊν και
ςυνκθκϊν εργαςίασ υπζρ των ανδρϊν, Παράγοντασ VI: Ρατςιςμόσ εισ βάροσ των «άλλων» (ατόμων με διαφορετικι εκνικότθτα/φυλι και αποκλίνουςεσ ςεξουαλικζσ
προτιμιςεισ), Παράγοντασ VII: Θλικιακόσ ρατςιςμόσ εισ βάροσ των νζων ατόμων (<40 ετϊν), Παράγοντασ VII: τερεοτυπικζσ αντιλιψεισ αναφορικά με ανδρικά/γυναικεία
επαγγζλματα, Παράγοντασ IΧ: Εργαςιακι ιςότθτα και υποβοικθςθ εργαηόμενων γυναικϊν
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2. Εςωτερικι Αξιοπιςτία των Εννζα Παραγόντων
Στθ ςυνζχεια, διενεργικθκε ζλεγχοσ εςωτερικισ αξιοπιςτίασ για τουσ εννζα
προαναφερκζντεσ παράγοντεσ. Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 13, πζντε παράγοντεσ
(1οσ, 3οσ, 4οσ, 6οσ και 7οσ) είχαν ψθλι εςωτερικι αξιοπιςτία με το ςυντελεςτι
Cronbach’s alpha να κυμαίνεται από 0.83 μζχρι 0.94. Τρεισ παράγοντεσ (2 οσ, 5οσ και
8οσ) είχαν ικανοποιθτικι αξιοπιςτία (Cronbach’s alpha=0.78 ι 0.79), ενϊ ο
τελευταίοσ παράγοντασ παρουςίαηε χαμθλι αξιοπιςτία (0.57). Ωσ εκ τοφτου, ςτισ
αναλφςεισ που ακολουκοφν επικεντρωνόμαςτε ςτουσ οκτϊ πρϊτουσ παράγοντεσ.

Ρίνακασ 13
Μζςοι Όροι, Συπικζσ Αποκλίςεισ και Σιμζσ Εςωτερικισ Αξιοπιςτίασ των Εννζα
Παραγόντων
Παράγοντεσ
Δθλϊςεισ*, **
x *** SD
Ανωτερότθτα ανδρϊν ςτο χϊρο 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
1.91 0.73
εργαςίασ
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 28, 32, 35, 36, 64, 65, 67,
71
Αποδοχι εργαςιακϊν ανιςοτιτων ςε 26, 27, 30, 31, 34, 59, 60, 61
2.22 0.77
βάροσ των γυναικϊν
Ρροτίμθςθ ευπαρουςίαςτων ατόμων
51, 53, 54, 56, 57
1.82 0.89
χωρίσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ
Θλικιακόσ ρατςιςμόσ εισ βάροσ
43, 44, 45, 46, 52
2.61 1.08
ατόμων >40 ετϊν
Ανιςότθτα ευκαιριϊν και ςυνκθκϊν
6*, 7*, 8, 33
1.23 0.54
εργαςίασ υπζρ των ανδρϊν
ατςιςμόσ εισ βάροσ των «άλλων»
37, 38, 39, 40, 41, 42
1.93 0.97
Θλικιακόσ ρατςιςμόσ εισ βάροσ των
47, 48, 49, 50
1.74 0.85
νζων ατόμων (<40 ετϊν)
Στερεοτυπικζσ αντιλιψεισ αναφορικά
1*, 3, 4
2.74 1.03
με ανδρικά/γυναικεία επαγγζλματα
Εργαςιακι ιςότθτα και υποβοικθςθ
62, 63, 66, 69
3.98 0.75
εργαηόμενων γυναικϊν
* Ο αφξων αρικμόσ των δθλϊςεων, όπωσ αυτζσ εμφανίηονται ςτο ερωτθματολόγιο
που χρθςιμοποιικθκε
** Θ φορά των δθλϊςεων αυτϊν ζχει αντιςτραφεί
*** Σε κλίμακα 1 (δε ςυμφωνϊ κακόλου) με 5 (ςυμφωνϊ απόλυτα)
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alpha
0.94

0.78
0.83
0.86
0.79
0.84
0.90
0.78
0.57

3. Διαφορζσ ςτισ Αντιλιψεισ Μεταξφ Ομάδων
Στθν ενότθτα αυτι κα παρουςιαςτοφν οι διαφορζσ των δφο φφλων αναφορικά με
τισ αντιλιψεισ και τισ ςτερεοτυπικζσ τουσ απόψεισ, όπωσ αυτζσ προζκυψαν από τθν
παραγοντικι ανάλυςθ.

3.1. Κατά Φφλο
Χρθςιμοποιϊντασ τουσ οκτϊ πρϊτουσ παράγοντεσ που προζκυψαν από τθν
παραγοντικι ανάλυςθ και αξιοποιϊντασ το κριτιριο t για ανεξάρτθτα δείγματα,
διερευνιςαμε ςτθ ςυνζχεια κατά πόςο υπάρχουν διαφορζσ ανάμεςα ςτα δφο φφλα
ςε ςχζςθ με τισ αντιλιψεισ αυτζσ. Ο Ρίνακασ 14 παρουςιάηει τα αποτελζςματα τθσ
ανάλυςθσ αυτισ.

Με βάςθ τα αποτελζςματα του ςτατιςτικοφ ελζγχου t για ανεξάρτθτα δείγματα
παρατθροφμε ότι οι διαφορζσ που υπάρχουν ςτουσ ζξι από τουσ οκτϊ παράγοντεσ
ανάμεςα ςτουσ άνδρεσ και ςτισ γυναίκεσ, είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ τουλάχιςτον
ςε επίπεδο α=0.05. Αυτό ςθμαίνει ότι ςε ςφγκριςθ με τισ γυναίκεσ, οι άνδρεσ που
ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα αςπάηονται περιςςότερο τθν ιδζα ότι οι άνδρεσ είναι
ανϊτεροι ςτο χϊρο εργαςίασ, δείχνουν μεγαλφτερθ προτίμθςθ ςε ευπαρουςίαςτα
άτομα χωρίσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ, αποδζχονται τθν ανιςότθτα ευκαιριϊν και
ςυνκθκϊν εργαςίασ εισ βάροσ των γυναικϊν και το ρατςιςμό εισ βάροσ των
«άλλων» και είναι πιο επιρρεπείσ ςε ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ αναφορικά με τα
ανδρικά και τα γυναικεία επαγγζλματα. Αντίκετα, οι γυναίκεσ, πολφ περιςςότερο
από τουσ άνδρεσ παρουςιάηουν απόψεισ που καταμαρτυροφν θλικιακό ρατςιςμό
εισ βάροσ των νζων ατόμων. Ραρ’ όλεσ τισ διαφορζσ αυτζσ, αξιοςθμείωτο
παραμζνει ωςτόςο το γεγονόσ ότι, με εξαίρεςθ τον τελευταίο παράγοντα, θ ζνταςθ
των ςχετικϊν αντιλιψεων των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα δεν ξεπερνοφςε ι
βριςκόταν πολφ κοντά ςτο μζςο όρο τθσ κλίμακασ που χρθςιμοποιικθκε.
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Ρίνακασ 14
Ζλεγχοσ θμαντικότθτασ των Διαφορϊν ςτουσ Οκτϊ Παράγοντεσ που υνκζτουν τισ
Αντιλιψεισ για τθν Ιςότθτα Ανδρϊν και Γυναικϊν ςτο Χϊρο Εργαςίασ Ανάλογα με το
Φφλο τουσ
Παράγοντασ1

Φφλο

x̄2

SD

I

Άνδρεσ (Ν=651)

2.14

0.86

II

Γυναίκεσ (Ν=861)
Άνδρεσ (Ν=650)

1.72
2.23

0.56
0.83

III

Γυναίκεσ (Ν=859)
Άνδρεσ (Ν=643)

2.20
2.06

0.73
0.97

IV

Γυναίκεσ (Ν=854)
Άνδρεσ (Ν=647)

1.63
2.65

0.77
1.12

V

Γυναίκεσ (Ν=854)
Άνδρεσ (Ν=651)

2.59
1.40

1.06
0.72

VI

Γυναίκεσ (Ν=861)
Άνδρεσ (Ν=649)

1.09
2.05

0.28
1.04

VII

Γυναίκεσ (Ν=857)
Άνδρεσ (Ν=640)

1.83
1.68

0.91
0.79

VIII

Γυναίκεσ (Ν=843)
Άνδρεσ (Ν=651)

1.79
3.16

0.90
1.06

Γυναίκεσ (Ν=861)

2.43

0.90

t

df

p3

10.87

1050.96

***

0.65

1292.40

9.37

1194.50

1.03

1499.00

10.19

759.83

***

4.33

1285.65

***

-2.37

1449.52

*

14.15

1272.03

***

1.

Παράγοντασ Ι: Ανωτερότθτα ανδρϊν ςτο χϊρο εργαςίασ, Παράγοντασ ΙΙ: Αποδοχι εργαςιακϊν ανιςοτιτων ςε
βάροσ των γυναικϊν, Παράγοντασ ΙΙΙ: Προτίμθςθ ευπαρουςίαςτων ατόμων χωρίσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ,
Παράγοντασ IV: Θλικιακόσ ρατςιςμόσ εισ βάροσ ατόμων >40 ετϊν, Παράγοντασ V: Ανιςότθτα ευκαιριϊν και
ςυνκθκϊν εργαςίασ υπζρ των ανδρϊν, Παράγοντασ VI: Ρατςιςμόσ εισ βάροσ των «άλλων» (ατόμων με
διαφορετικι εκνικότθτα/φυλι και αποκλίνουςεσ ςεξουαλικζσ προτιμιςεισ), Παράγοντασ VII: Θλικιακόσ
ρατςιςμόσ εισ βάροσ των νζων ατόμων (<40 ετϊν), Παράγοντασ VII: τερεοτυπικζσ αντιλιψεισ αναφορικά με
ανδρικά/γυναικεία επαγγζλματα.
2.
Κλίμακα 1 (δε ςυμφωνϊ κακόλου) μζχρι 5 (ςυμφωνϊ απόλυτα)
3.
*p<.05, **p<.01, *** p<.001

3.2. Κατά Σομζα Απαςχόλθςθσ
Χρθςιμοποιϊντασ τουσ οκτϊ πρϊτουσ παράγοντεσ που προζκυψαν από τθν
παραγοντικι ανάλυςθ και αξιοποιϊντασ τθν ανάλυςθ διαςποράσ (ANOVA)
διερευνιςαμε ςτθ ςυνζχεια κατά πόςο υπάρχουν διαφορζσ ςτισ αντιλιψεισ των
ςυμμετεχόντων ανάλογα με τον τομζα απαςχόλθςισ τουσ (βιομθχανία, καταςκευζσ,
εκπαίδευςθ, υπθρεςίεσ, τουριςμόσ, εμπόριο, δθμόςια υπθρεςία, θμικρατικοί
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***

οργανιςμοί και ιδιωτικζσ επιχειριςεισ). Ο Ρίνακασ 15 παρουςιάηει ςε ποιουσ από
τουσ υπό εξζταςθ παράγοντεσ παρουςιάςτθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ.
Ρίνακασ 15
Ζλεγχοσ θμαντικότθτασ των Διαφορϊν ςτουσ Οκτϊ Παράγοντεσ που υνκζτουν τισ
Αντιλιψεισ για τθν Ιςότθτα Ανδρϊν και Γυναικϊν ςτο Χϊρο Εργαςίασ Ανάλογα με
τον Σομζα Απαςχόλθςθσ
Παράγοντασ1

Πθγι διακφμανςθσ

Άκροιςμα
τετραγϊνων

Βακμοί
ελευκερίασ

Μζςοι
τετραγϊνων

F2

II

Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων
Μεταξφ των ομάδων

38.01
763.91
22.43

10
1480
10

3.80
0.52
2.24

ΛΛΛ

Εντόσ των ομάδων
Μεταξφ των ομάδων

864.53
27.10

1477
10

0.59
2.71

3.53

ΛV

Εντόσ των ομάδων
Μεταξφ των ομάδων

1125.86
31.80

1466
10

0.77
3.18

2.72

Εντόσ των ομάδων
Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων
Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων
Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων

1719.96
38.20
408.92
58.10
1354.41
11.81
1044.60

1470
10
1480
10
1474
10
1452

1.17
3.82
0.28
5.81
0.92
1.18
0.72

Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων

37.56

10

3.76

1565.79

1480

1.06

I

V
VI
VII
VIII

7.36**
3.83

13.82**
6.32**
1.64
3.55

1.

Παράγοντασ Ι: Ανωτερότθτα ανδρϊν ςτο χϊρο εργαςίασ, Παράγοντασ ΙΙ: Αποδοχι εργαςιακϊν ανιςοτιτων ςε
βάροσ των γυναικϊν, Παράγοντασ ΙΙΙ: Προτίμθςθ ευπαρουςίαςτων ατόμων χωρίσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ,
Παράγοντασ IV: Θλικιακόσ ρατςιςμόσ εισ βάροσ ατόμων >40 ετϊν, Παράγοντασ V: Ανιςότθτα ευκαιριϊν και
ςυνκθκϊν εργαςίασ υπζρ των ανδρϊν, Παράγοντασ VI: Ρατςιςμόσ εισ βάροσ των «άλλων» (ατόμων με
διαφορετικι εκνικότθτα/φυλι και αποκλίνουςεσ ςεξουαλικζσ προτιμιςεισ), Παράγοντασ VII: Θλικιακόσ
ρατςιςμόσ εισ βάροσ των νζων ατόμων (<40 ετϊν), Παράγοντασ VII: τερεοτυπικζσ αντιλιψεισ αναφορικά με
ανδρικά/γυναικεία επαγγζλματα.
2.
*p<.05, **p<.01, *** p<.001

Ππωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα 15, θ ανάλυςθ ζδειξε ότι όντωσ υπιρχαν ςτατιςτικά
ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτισ αντιλιψεισ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με τον
τομζα εργαςίασ τουσ για τρεισ από τουσ οκτϊ υπό εξζταςθ παράγοντεσ: τουσ
Ραράγοντεσ 1, 5 και 6.4
Μεταγενζςτεροι ζλεγχοι διαφορϊν με τθ χριςθ του ελζγχου Scheffe, ζδειξαν ότι
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ υπιρχαν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
4

Λόγω τθσ ανομοιογζνειασ τθσ διαςποράσ που προζκυψε ςε κάποιουσ παράγοντεσ δεν αποδεχτικαμε
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε επίπεδο α=.05 και προτιμιςαμε να είμαςτε πιο ςυντθρθτικοί, αποδεχόμενοι
το επίπεδο α=.01 για να μποροφμε να μιλοφμε για ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ.
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-

Παράγοντας 1: Ανωτερότθτα ανδρϊν ςτο χϊρο εργαςίασ: Οι εργαηόμενοι/εσ ςτθ
βιομθχανία και ςτο εμπόριο αςπάηονταν περιςςότερο τθν άποψθ περί
ανωτερότθτασ των ανδρϊν ςτο χϊρο εργαςίασ ςε ςφγκριςθ με τουσ/τισ
εργαηόμενουσ/εσ ςτθ δθμόςια υπθρεςία και τουσ θμικρατικοφσ οργανιςμοφσ.

-

Παράγοντας 5: Ανιςότθτα ευκαιριϊν και ςυνκθκϊν εργαςίασ υπζρ των ανδρϊν:
Οι εργαηόμενοι/εσ ςτθ βιομθχανία, ςτισ υπθρεςίεσ και ςτο εμπόριο ιταν πιο
δεκτικοί/ζσ ςε τζτοιεσ ανιςότθτεσ ςε ςχζςθ με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ και τουσ
/τισεργαηόμενουσ ςτθ δθμόςια υπθρεςία και τουσ θμικρατικοφσ οργανιςμοφσ.

-

Παράγοντας 6: Ρατςιςμόσ εισ βάροσ των «άλλων» (ατόμων με διαφορετικι
εκνικότθτα/φυλι

και

αποκλίνουςεσ

ςεξουαλικζσ

προτιμιςεισ):

Οι

εργαηόμενοι/εσ ςτο εμπόριο είναι πιο κετικοί απζναντι ςτθ ςυγκεκριμζνθ
μορφι ρατςιςμοφ ςε ςχζςθ με τουσ εργαηόμενουσ/εσ ςτισ υπθρεςίεσ, τουσ
εκπαιδευτικοφσ, τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ και τουσ εργαηόμενουσ/εσ ςε
θμικρατικοφσ οργανιςμοφσ.

3. 3. Κατά Θζςθ Εργαςίασ
Τζλοσ, εξετάςαμε αν υπάρχουν διαφορζσ ςτισ αντιλιψεισ των ςυμμετεχόντων
/ουςϊνανάλογα με τθ κζςθ εργαςίασ τουσ (υπάλλθλοσ, ιδιοκτιτθσ, διευκυντισ). Ο
Ρίνακασ 16 παρουςιάηει ςε ποιουσ από τουσ υπό εξζταςθ παράγοντεσ
παρουςιάςτθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ.

Ρίνακασ 16
Ζλεγχοσ θμαντικότθτασ των Διαφορϊν ςτουσ Οκτϊ Παράγοντεσ που υνκζτουν τισ
Αντιλιψεισ για τθν Ιςότθτα Ανδρϊν και Γυναικϊν ςτο Χϊρο Εργαςίασ Ανάλογα με τθ
Θζςθ Εργαςίασ
Παράγοντασ1

Πθγι διακφμανςθσ

Άκροιςμα
τετραγϊνων

Βακμοί
ελευκερίασ

Μζςοι
τετραγϊνων

F2

II

Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων
Μεταξφ των ομάδων

4.24
795.69
5.77

2
1469
2

2.12
0.54
2.88

4.81**

ΛΛΛ

Εντόσ των ομάδων
Μεταξφ των ομάδων

878.97
8.74

1467
2

0.60
4.37

5.60**

ΛV

Εντόσ των ομάδων
Μεταξφ των ομάδων

1136.43
4.73

1455
2

0.78
2.36

2.03

Εντόσ των ομάδων

1702.93

1459

1.17

I

3.91
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V
VI
VII
VIII

Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων
Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων
Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων

3.78
438.27
12.54
1389.33
1.90
1031.02

2
1469
2
1464
2
1442

1.89
0.30
6.27
0.95
0.95
0.71

6.33**

Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων

12.70

2

6.35

6.01**

1551.50

1469

1.06

6.61**
1.33

1.

Παράγοντασ Ι: Ανωτερότθτα ανδρϊν ςτο χϊρο εργαςίασ, Παράγοντασ ΙΙ: Αποδοχι εργαςιακϊν ανιςοτιτων ςε
βάροσ των γυναικϊν, Παράγοντασ ΙΙΙ: Προτίμθςθ ευπαρουςίαςτων ατόμων χωρίσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ,
Παράγοντασ IV: Θλικιακόσ ρατςιςμόσ εισ βάροσ ατόμων >40 ετϊν, Παράγοντασ V: Ανιςότθτα ευκαιριϊν και
ςυνκθκϊν εργαςίασ υπζρ των ανδρϊν, Παράγοντασ VI: Ρατςιςμόσ εισ βάροσ των «άλλων» (ατόμων με
διαφορετικι εκνικότθτα/φυλι και αποκλίνουςεσ ςεξουαλικζσ προτιμιςεισ), Παράγοντασ VII: Θλικιακόσ
ρατςιςμόσ εισ βάροσ των νζων ατόμων (<40 ετϊν), Παράγοντασ VII: τερεοτυπικζσ αντιλιψεισ αναφορικά με
ανδρικά/γυναικεία επαγγζλματα.
2.
*p<.05, **p<.01, *** p<.001

Από τθν ανάλυςθ βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτουσ Ραράγοντεσ 2, 3,
5, 6 και 8. 5

Μεταγενζςτεροι ζλεγχοι διαφορϊν με τθ χριςθ του ελζγχου Scheffe, ζδειξαν ότι
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ υπιρχαν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
-

Παράγοντας 2 (Αποδοχι εργαςιακϊν ανιςοτιτων εισ βάροσ των γυναικϊν) και
Παράγοντας 8 (τερεοτυπικζσ Αντιλιψεισ αναφορικά με τα ανδρικά και
γυναικεία

επαγγζλματα):

Και

ςτουσ

δφο

παράγοντεσ,

οι

διευκυντζσ

παρουςίαηαν λιγότερο ζντονεσ αντιλιψεισ ςε ςχζςθ με τουσ ιδιοκτιτεσ και τουσ
υπαλλιλουσ.
-

Παράγοντας 3 (Προτίμθςθ ευπαρουςίαςτων ατόμων χωρίσ οικογενειακζσ
υποχρεϊςεισ), Παράγοντας 5 (Ανιςότθτα ευκαιριϊν και ςυνκθκϊν εργαςίασ
υπζρ των ανδρϊν) και Παράγοντας 6 (Ρατςιςμόσ εισ βάροσ των «άλλων»): Και
ςτισ τρεισ περιπτϊςεισ οι ιδιοκτιτεσ/τριεσ είχαν εντονότερεσ απόψεισ ςε ςχζςθ
τόςο με τουσ/τισ διευκυντζσ/τριεσ όςο και με τουσ/τισ υπαλλιλουσ.

Λόγω τησ ανομοιογϋνειασ τησ διαςπορϊσ που προϋκυψε ςε κϊποιουσ παρϊγοντεσ δεν αποδεχτόκαμε
ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ διαφορϋσ ςε επύπεδο α=.05 και προτιμόςαμε να εύμαςτε πιο ςυντηρητικού,
αποδεχόμενοι το επύπεδο α=.01, για να μπορούμε να μιλούμε για ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ διαφορϋσ.
5
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3. 4. Κατά Θλικία
Ακόμθ,

εξετάςαμε

αν

υπάρχουν

διαφορζσ

ςτισ

αντιλιψεισ

των

ςυμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με τθν θλικία τουσ (18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 5663, 64 και πάνω). Ο Ρίνακασ 17 παρουςιάηει ςε ποιουσ από τουσ οκτϊ υπό εξζταςθ
παράγοντεσ παρουςιάςτθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ.

Ρίνακασ 17
Ζλεγχοσ θμαντικότθτασ των Διαφορϊν ςτουσ Οκτϊ Παράγοντεσ που υνκζτουν τισ
Αντιλιψεισ για τθν Ιςότθτα Αντρϊν και Γυναικϊν ςτο Χϊρο Εργαςίασ Ανάλογα με
τθν Θλικία τουσ.
Παράγοντεσ6

Πθγι διακφμανςθσ

Άκροιςμα
τετραγϊνων

Βακμοί
ελευκερίασ

Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων
II
Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων
III
Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων
IV
Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων
V
Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων
VI
Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων
VII
Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων
VIII
Μεταξφ των ομάδων
Εντόσ των ομάδων
*p<.05, ** p<.01, ***p<.001

17.65
797.36
14.31
890.31
21.95
1166.12
28.17
1758.34
8.42
443.63
7.84
1423.07
8.19
1081.33
10.02
1618.98

5.00
1514.00
5.00
1512.00
5.00
1500.00
5.00
1503.00
5.00
1514.00
5.00
1509.00
5.00
1486.00
5.00
1514.00

I

Μζςοι
τετραγϊνων

F2

3.53
0.53
2.86
0.59
4.39
0.78
5.63
1.17
1.68
0.29
1.57
0.94
1.64
0.73
2.00
1.07

6.70**
4.86**
5.65**
4.82**
5.75**
1.66
2.25
1.87

1. Παράγοντασ

Ι: Ανωτερότθτα ανδρϊν ςτο χϊρο εργαςίασ, Παράγοντασ ΙΙ: Αποδοχι εργαςιακϊν ανιςοτιτων ςε
βάροσ των γυναικϊν, Παράγοντασ ΙΙΙ: Προτίμθςθ ευπαρουςίαςτων ατόμων χωρίσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ,
Παράγοντασ IV: Θλικιακόσ ρατςιςμόσ εισ βάροσ ατόμων >40 ετϊν, Παράγοντασ V: Ανιςότθτα ευκαιριϊν και
ςυνκθκϊν εργαςίασ υπζρ των αντρϊν, Παράγοντασ VI: Ρατςιςμόσ εισ βάροσ των «άλλων» (ατόμων με
διαφορετικι εκνικότθτα-φυλι και αποκλίνουςεσ ςεξουαλικζσ προτιμιςεισ), Παράγοντασ VII: Θλικιακόσ
ρατςιςμόσ εισ βάροσ των νζων ατόμων (<40 ετϊν), Παράγοντασ VII: τερεοτυπικζσ αντιλιψεισ αναφορικά με
ανδρικά/γυναικεία επαγγζλματα.
2. *p<.05, **p<.01, *** p<.001

6

Λόγω τθσ ανομοιογζνειασ τθσ διαςποράσ που προζκυψε ςε κάποιουσ παράγοντεσ δεν αποδεχτικαμε
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε επίπεδο α=.05 και προτιμιςαμε να είμαςτε πιο ςυντθρθτικοί, αποδεχόμενοι
το επίπεδο α=.01, για να μποροφμε να μιλοφμε για ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ.
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Ππωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα 17, θ ανάλυςθ ζδειξε ότι όντωσ υπιρχαν ςτατιςτικά
ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτισ αντιλιψεισ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με τθν
θλικία τουσ για πζντε από τουσ οκτϊ υπό εξζταςθ παράγοντεσ: τουσ Ραράγοντεσ
1,2,3,4 και 5. Ο παράγοντασ 7 λόγω του ότι το p-value του ιταν οριακό δεν
προχωριςαμε ςε περαιτζρω διερευνιςεισ.
Μεταγενζςτεροι ζλεγχοι διαφορϊν με τθ χριςθ του ελζγχου Scheffe, ζδειξαν ότι
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ υπιρχαν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
-Παράγοντας 1: Ανωτερότθτα ανδρϊν ςτο χϊρο εργαςίασ: Σα άτομα με θλικία 64
χρονϊν και άνω, αςπάηονταν περιςςότερο τθν άποψθ περί ανωτερότθτασ των
ανδρϊν ςτο χϊρο εργαςίασ ςε ςφγκριςθ με τα άτομα με θλικίεσ 26-35, 46-55 και 3645. Ακόμθ, αυτό ιςχφει και ανάμεςα ςτουσ/ςτισ εργαηόμενουσ/εσ με θλικίεσ 56-63
και 26-35.
- Παράγοντας 2 (Αποδοχι εργαςιακϊν ανιςοτιτων εισ βάροσ των γυναικϊν) και
Παράγοντας 3 (Προτίμθςθ ευπαρουςίαςτων ατόμων χωρίσ οικογενειακζσ
υποχρεϊςεισ): Και ςτουσ δφο παράγοντεσ, οι εργαηόμενοι/εσ θλικίασ 26-35,
παρουςίαηαν λιγότερο ζντονεσ αντιλιψεισ ςε ςχζςθ με πιο μεγάλα θλικιακά άτομα
και ςυγκεκριμζνα θλικίασ 56-63, ενϊ για τον τρίτο παράγοντα αυτό ιςχφει και για τα
άτομα 64 χρονϊν και άνω.
-Παράγοντας 4 Θλικιακόσ ρατςιςμόσ εισ βάροσ ατόμων >40 ετϊν: Οι εργαηόμενοι
θλικίασ 18-25, παρουςίαηαν εντονότερο το αίςκθμα του θλικιακοφ ρατςιςμοφ από
ότι, άτομα με θλικίεσ, 36-45 και 46-55.
-Παράγοντας 5 Ανιςότθτα ευκαιριϊν και ςυνκθκϊν εργαςίασ υπζρ των ανδρϊν:
Εργαηόμενοι θλικίασ, 64 ετϊν και άνω ιταν πιο δεκτικοί ςε τζτοιεσ ανιςότθτεσ ςε
ςχζςθ με τα όλεσ τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ θλικίασ, πλθν των ατόμων με θλικία 1825.
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Πςον αφορά τθν οικογενειακι κατάςταςθ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν, περίπου
τρεισ ςτουσ τζςςερισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ιταν παντρεμζνοι (74%). Οι ανφπαντροι
ιταν 22% και υπιρχαν και 4% χωριςμζνοι. Θλικιακά, όπωσ δείχνει και ο Ρίνακασ 18,
το μεγαλφτερο ποςοςτό του δείγματοσ ιταν θλικίασ μεταξφ 26-35 (περίπου 1 ςτουσ
3), ακολουκοφμενο από τισ θλικιακζσ ομάδεσ 35-45 ετϊν και 46-55 ετϊν (1 ςτουσ 4
ςυμμετζχοντεσ ανά ομάδα).
Πίνακασ 18
Ποςοςτά υμμετεχόντων/ουςϊν του Δείγματοσ ανά Θλικιακι Ομάδα
Ηλιακι Ομάδα
18-25
26-35
36-45
46-55
56-63
64 και άνω
*Ζγκυρο δείγμα=1548

Ποςοςτό
4,3
32,5
25,6
24,4
12,7
0,5
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(β) Σθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ
Περιγραφικι Ανάλυςθ
Σε αυτι τθν ενότθτα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ,
όπωσ προζκυψαν από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων, τα οποία ςυλλζχκθκαν μζςω
των τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων, ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν 271 άτομα. Τα
αποτελζςματα

οργανϊνονται

κατά

κεματικι

ενότθτα

και

ενιςχφουν

τα

αποτελζςματα του γραπτοφ ερωτθματολογίου, αυξάνοντασ το δείγμα από τον
ιδιωτικό τομζα .

1. Θζςθ και Σομζασ Απαςχόλθςθσ
1.1. Για το φνολο του Δείγματοσ
Από το ςφνολο των ατόμων που απάντθςαν ςτισ ςυνεντεφξεισ (Ν=271), 74.5% των
ςυμμετεχόντων ιταν υπάλλθλοι (είτε ςτον ιδιωτικό είτε ςτο δθμόςιο και θμικρατικό
τομζα), 19.0% ιταν ιδιοκτιτεσ επιχειριςεων και άλλων υπθρεςιϊν και 6.5% ιταν
διευκυντζσ είτε ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ είτε ςτο δθμόςιο και θμικρατικό τομζα. Ο
Ρίνακασ 19 παρουςιάηει τα ποςοςτά των ςυμμετεχόντων/ουςϊν του δείγματοσ
ανάλογα με τον τομζα απαςχόλθςισ τουσ (παρουςιάηονται ςτοιχεία τόςο για το
ςφνολο του δείγματοσ όςο και κατά κζςθ εργαςίασ: υπάλλθλοσ, ιδιοκτιτθσ,
διευκυντισ). Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 19, το μεγαλφτερο ποςοςτό του ςυνόλου
των ςυμμετεχόντων/ουςϊν εργάηονταν ςτισ υπθρεςίεσ, ςτο εμπόριο και ςτθν
εκπαίδευςθ. Αντίςτοιχθ εικόνα παρουςίαηαν και οι υπάλλθλοι του δείγματοσ. Στουσ
ιδιοκτιτεσ επιχειριςεων, το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυγκεντρϊνουν οι τομείσ,
υπθρεςίεσ, εμπόριο, κακϊσ επίςθσ και θ βιομθχανία. Πςον αφορά ςτουσ διευκυντζσ,
και πάλι οι υπθρεςίεσ κατζχουν τθ μερίδα του λζοντοσ και ςτθ δεφτερθ κζςθ
ακολουκεί θ εκπαίδευςθ.
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Ρίνακασ 19
Ποςοςτό των υμμετεχόντων/ουςϊν ςτθν Ζρευνα Ανάλογα με τον Σομζα
Απαςχόλθςισ τουσ
Σομείσ
υνολικά
Τπάλλθλοι
Ιδιοκτιτεσ
Διευκυντζσ
Απαςχόλθςθσ
επιχείρθςθσ
Βιομθχανία
8.1
7.1
16.0
0.0
Καταςκευζσ
7.7
9.7
4.0
0.0
Υπθρεςίεσ
39.5
42.3
32.0
35.3
Εμπόριο
19.9
13.3
42.0
0.0
Εκπαίδευςθ
12.5
15.8
0.0
17.6
Τουριςμόσ
8.5
9.2
4.0
5.9
Δθμόςια Υπθρεςία
1.8
2.0
0.0
5.9
Θμικρατικόσ
0.4
0.5
0.0
0.0
οργανιςμόσ
Λδιωτικι επιχείρθςθ
1.5
0.0
2.0
0.0
*Ζγκυρο δείγμα=271

1.2. Κατά Φφλο
Οι πιο πολλζσ γυναίκεσ (78.0%) ιταν υπάλλθλοι, πολφ λιγότερεσ ιδιοκτιτριεσ
επιχείρθςθσ (16.3%) και ελάχιςτεσ διευκφντριεσ (5.7%). Τα ποςοςτά αυτά ιταν για
τουσ άντρεσ ιταν: 70.5% ιταν υπάλλθλοι, 22.1% ιταν ιδιοκτιτεσ και 7.4% ιταν
διευκυντζσ. Ενδιαφζρον παρουςιάηει το ότι από το ςφνολο των ιδιοκτθτϊν μιασ
επιχείρθςθσ το 46% ιταν γυναίκεσ, ςε διευκυντικζσ κζςεισ οι γυναίκεσ κατζχουν το
47.1% και ωσ υπάλλθλοι κατζχουν το 56.1% . Ο Ρίνακασ 20 παρουςιάηει τθν
κατανομι των ανδρϊν και γυναικϊν ςτουσ τομείσ απαςχόλθςθσ που μελετικθκαν
πιο πάνω.
Ρίνακασ 20
Ποςοςτά Ανδρϊν και Γυναικϊν ανά Σομζα Απαςχόλθςθσ
Σομζασ Απαςχόλθςθσ*
Βιομθχανία
Καταςκευζσ
Υπθρεςίεσ
Εμπόριο
Εκπαίδευςθ
Τουριςμόσ
Δθμόςια Υπθρεςία
Θμικρατικόσ οργανιςμόσ
Λδιωτικι επιχείρθςθ

Άνδρεσ

Γυναίκεσ

10.5
13.7
36.3
18.5
8.1
9.7
2.4
0.8
0.0

6.1
2.7
42.2
20.4
16.3
7.5
1.4
0.0
3.4
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*Ζγκυρο δείγμα=271
Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 20, οι μεγαλφτερεσ διαφορζσ υπζρ των γυναικϊν
παρατθροφνται ςτουσ τομείσ των υπθρεςιϊν, ςτο εμπόριο και ςτθν εκπαίδευςθ με
ποςοςτό που φκάνει ζωσ και το διπλάςιο. Αντίκετα, οι άνδρεσ υπερζχουν ςε αρκετά
μεγάλο βακμό ςτον τομζα τθσ βιομθχανίασ και των καταςκευϊν. Θ χριςθ του
ςτατιςτικοφ κριτθρίου x2 ζδειξε ότι οι προαναφερκείςεσ διαφορζσ ιταν ςτατιςτικά
ςθμαντικζσ (x2= 24.46, df=9, p<.01).

2. Μθνιαίεσ Απολαβζσ κατά Φφλο
Πςον αφορά ςτθ μιςκοδοςία των ςυμμετεχόντων/ουςϊν, ο Ρίνακασ 21 δείχνει ότι
το μεγαλφτερο ποςοςτό (42.3%) λάμβανε μιςκό από 1001 μζχρι 2000 ευρϊ, ενϊ
περίπου 1 ςτουσ 3 ςυμμετζχοντεσ ζπαιρνε μιςκό από 0-1000 ευρϊ. Ωςτόςο, ο
Ρίνακασ 21 ειςθγείται ότι υπιρχαν διαφορζσ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν όςον
αφορά ςτισ μιςκολογικζσ τουσ απολαβζσ. Συγκεκριμζνα, ςχεδόν διπλάςιεσ γυναίκεσ
από τουσ άνδρεσ λαμβάνουν τον κατϊτατο μιςκό (μζχρι 1000 ευρϊ), ενϊ ςτουσ
μιςκοφσ από 1001-2000 ευρϊ, το μοτίβο αντιςτρζφεται, κακϊσ το ποςοςτό των
ανδρϊν που λαμβάνει ζναν τζτοιο μιςκό είναι περίπου 1.5 φορά όςο το ποςοςτό
των γυναικϊν. Θ υπεροχι των ανδρϊν διατθρείται και ςτουσ πιο ψθλοφσ μιςκοφσ,
αλλά θ διαφορά με τισ γυναίκεσ είναι μικρότερθ. Γενικά, όμωσ, θ χριςθ του
ςτατιςτικοφ κριτθρίου x2 ζδειξε ότι οι προαναφερκείςεσ διαφορζσ ιταν ςτατιςτικά
ςθμαντικζσ (x2= 11.88, df=4, p<.05).

Ρίνακασ 21
Ποςοςτά υμμετεχόντων του Δείγματοσ Ανάλογα με το Μθνιαίο Μιςκό τουσ
Μιςκόσ (ςε ευρϊ)
0-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5000 +

υνολικά
35.4
42.3
16.5
5.4
0.0
0.4

Γυναίκεσ
44.3
35.7
15.7
4.3
0.0
0.0

Άνδρεσ
25.0
50.0
17.5
6.7
0.0
0.8

*Ζγκυρο δείγμα=271
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3. Μθνιαίεσ Απολαβζσ κατά Σομζα Απαςχόλθςθσ
Ο Ρίνακασ 22 παρουςιάηει τισ μθνιαίεσ μιςκολογικζσ απολαβζσ του δείγματοσ κατά
τομζα απαςχόλθςθσ. Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 22, τουσ χαμθλότερουσ μιςκοφσ
(0-2000) ςυγκεντρϊνουν όλοι οι τομείσ πλθν τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ, των
θμικρατικϊν οργανιςμϊν και τθσ εκπαίδευςθσ. Στουσ τρεισ πιο πάνω τομείσ πζραν
του 30% για τθν εκπαίδευςθ, του 40% για τθ δθμόςια υπθρεςία και του ςυνόλου
του δείγματοσ για τουσ θμικρατικοφσ οργανιςμοφσ παίρνει μιςκό ψθλότερο από
2000 ευρϊ. Στθν ψθλότερθ βακμίδα για το δείγμα αυτό (3001-4000) φαίνεται να
υπεραντιπροςωπεφονται οι εκπαιδευτικοί. Ωςτόςο, θ χριςθ του ςτατιςτικοφ
κριτθρίου x2 ζδειξε ότι οι προαναφερκείςεσ διαφορζσ δεν ιταν ςτατιςτικά
ςθμαντικζσ (x2 = 28.18, df=32, p=.66).
Ρίνακασ 22
Ποςοςτά Μθνιαίων Απολαβϊν κατά Σομζα Απαςχόλθςθσ

Σομζασ
Απαςχόλθςθσ*
Βιομθχανία
Καταςκευζσ
Υπθρεςίεσ
Εμπόριο
Εκπαίδευςθ
Τουριςμόσ
Δθμόςια Υπθρεςία
Θμικρατικόσ
οργανιςμόσ
Λδιωτικι επιχείρθςθ
Ζγκυρο δείγμα=271

0-1000
33.3
42.1
35.6
46.2
18.2
34.8
0.0
0.0
100.0

Μθνιαίοσ Μιςκόσ (Ευρϊ)
10012001300140012000
3000
4000
5000
42.9
19.0
4.8
0.0
42.1
10.5
5.3
0.0
40.4
17.3
5.8
0.0
38.5
13.5
1.9
0.0
48.5
18.2
15.2
0.0
52.2
13.0
0.0
0.0
60.0
40.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

5000+
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

4. Τπθκοότθτα για το φνολο του Δείγματοσ
Πςον αφορά ςτθν ικαγζνεια του δείγματοσ, ο Ρίνακασ 23 δείχνει ότι θ πλειοψθφία
των ςυμμετεχόντων ιταν Κφπριοι με ποςοςτό που φκάνει μζχρι και το 94.7%, ενϊ
το υπόλοιπο 5.3% κατανζμεται ςε αρκετζσ άλλεσ ικαγζνειεσ με κυριότερεσ τθν
Ελλθνικι ςε ποςοςτό 1.5% και τισ Βουλγαρικι, Αγγλοκυπριακι, ουμανικι και
Σριλανκζηικθ ςε ποςοςτό 0.8% θ κακεμιά.
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Ρίνακασ 23
Ποςοςτά Ικαγζνειασ Δείγματοσ
Τπθκοότθτα
Κυπριακι
Αγγλικι
Αγγλοκυπριακι
ουμανικι
Ελλθνικι
Βουλγαρικι
Γεωργία
Σριλάνκα
*Ζγκυρο δείγμα=264

φνολο
94.7
0.4
0.8
0.8
1.5
0.8
0.4
0.8

5. εξουαλικι Παρενόχλθςθ και Δθμογραφικά τοιχεία
5.1 υχνότθτα
Στθν ερϊτθςθ κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτθν ζρευνα ζχουν δεχκεί
ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ τουσ, από τουσ 271 ερωτθκζντεσ, δφο
δεν απάντθςαν. Από τα 269 που ζδωςαν απάντθςθ, μόνο τα 54 απάντθςαν κετικά
(20.1%). Συνοπτικά, ζνασ ςτουσ πζντε ςυμμετζχοντεσ απάντθςε ότι δζχτθκε
ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ του.

5.2 εξουαλικι Παρενόχλθςθ κατά Φφλο
Από τα 54 άτομα που απάντθςαν κετικά, 19 (35.19%) ιταν άνδρεσ και 35 γυναίκεσ
(64.81%), δθλαδι για κάκε ζναν άνδρα που διλωςε ότι δζχτθκε κάποια μορφισ
ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ του, δφο περίπου γυναίκεσ ζπραξαν
το αντίςτοιχο. Εξετάηοντασ τα ποςοςτά δθλωκείςασ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ
κατά φφλο για το ςφνολο του δείγματοσ, παρατθροφμε ότι από τουσ άνδρεσ μόνο το
15.4% διλωςαν ότι υπζςτθςαν παρενόχλθςθ, ενϊ ςτισ γυναίκεσ το ποςοςτό αυτό
είναι μεγαλφτερο και ςυγκεκριμζνα ανζρχεται ςτο 24.0%. Ωςτόςο, θ χριςθ του
ςτατιςτικοφ κριτθρίου x2 ζδειξε ότι οι προαναφερκείςεσ διαφορζσ δεν ιταν
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ (x2= 2.52, df=1, p=.11), προφανϊσ λόγου και του μικροφ
ποςοςτοφ των ατόμων που διλωςαν ότι υπζςτθςαν τζτοια παρενόχλθςθ.
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Στον Ρίνακα 24 παρουςιάηονται αναλυτικά οι μορφζσ τθσ ςεξουαλικισ
παρενόχλθςθσ που υπζςτθςαν τα άτομα που απάντθςαν καταφατικά, κακϊσ επίςθσ
και τα ποςοςτά που ςυγκζντρωςε κάκε μορφι παρενόχλθςθσ.

Ρίνακασ 24
Ανάλυςθ Ποςοςτϊν υμμετεχόντων/ουςϊν
Παρενόχλθςθ κατά Είδοσ Παρενόχλθςθσ
Είδοσ εξουαλικισ Παρενόχλθςθσ
Επίμονα βλζμματα
Χειρονομίεσ
Ρροφορικά ςτο χϊρο εργαςίασ
Σθμειϊματα/επιςτολζσ/μθνφματα/τθλεφωνιματα
Επίκεςθ
Διάκριςθ
Υπονοοφμενα
Χαϊδζματα
Ρεριςςότερεσ από μια παρενοχλιςεισ
*Ζγκυρο δείγμα=54

που

Τπζςτθςαν

υνολικά
32.1
9.4
22.6
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
34.0

εξουαλικι

Γυναίκεσ

Άνδρεσ

20.6
11.8
23.5
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
41.2

52.6
5.3
21.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.1

Από τον Ρίνακα 24 διακρίνεται, ότι περίπου το ζνα τρίτο των ατόμων που
απάντθςαν κετικά ςτο ότι δζχτθκαν ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ
ςθμείωςαν ότι αυτι είχε πολλαπλζσ μορφζσ (34%). Αξιοςθμείωτο είναι ότι το
ποςοςτό αυτό ιταν ςχεδόν διπλάςιο για τισ γυναίκεσ (41.2%) ςε ςχζςθ με τουσ
άνδρεσ (21.1%). ‘Πςον αφορά ςτουσ άνδρεσ, το είδοσ τθσ παρενόχλθςθσ που
δζχονται ςε μεγαλφτερο βακμό είναι τα επίμονα βλζμματα με ποςοςτό 52.6%, ενϊ
για τισ γυναίκεσ είναι περιςςότερεσ από μια παρενοχλιςεισ με ποςοςτό 41.2%. Στθ
δεφτερθ κζςθ βρίςκεται για τισ γυναίκεσ θ παρενόχλθςθ που δζχονται μζςω του
προφορικοφ λόγου(23.5%), ενϊ για τουσ άνδρεσ ιςοβακμεί θ παρενόχλθςθ μζςω
του προφορικοφ λόγου μαηί με τθν παρενόχλθςθ που αφορά ςε περιςςότερεσ από
ζνα είδοσ παρενοχλιςεισ (21.1%). Στθν τρίτθ κζςθ για τισ γυναίκεσ ςυναντάμε τθν
παρενόχλθςθ που αφορά τα επίμονα βλζμματα (20.6%), ενϊ για τουσ άνδρεσ είναι
οι χειρονομίεσ με ποςοςτό 5.3%. Στθν τζταρτθ και πζμπτθ κζςθ, για τισ γυναίκεσ
ςυναντάμε τισ χειρονομίεσ και τα ςθμειϊματα με ποςοςτά 11.8% και 2.9%
αντίςτοιχα, ενϊ για τουσ άνδρεσ δεν υπάρχει ποςοςτό που να αφορά τθν
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παρενόχλθςθ που αναφζρεται ςτα ςθμειϊματα/επιςτολζσ. Και πάλι, οι διαφορζσ
μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν που παρουςιάςτθκαν πιο πάνω δεν ιταν ςτατιςτικά
ςθμαντικζσ (x2= 6.79, df=4, p=.15).

5.3 εξουαλικι Παρενόχλθςθ και Σομζασ Απαςχόλθςθσ
Στον Ρίνακα 25 παρουςιάηονται τα ποςοςτά των ατόμων που διλωςαν ότι δζχτθκαν
ςεξουαλικι παρενόχλθςθ κατά τομζα απαςχόλθςθσ.
Ρίνακασ 25
Ποςοςτά εξουαλικισ Παρενόχλθςθσ κατά Σομζα Απαςχόλθςθσ
Είδθ Παρενόχλθςθσ**
3
4
5
6

Σομζασ
φνολο
1
2
7
8
9
Απαςχόλθςθσ*
Βιομθχανία
13.0 16.7
0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3
Καταςκευζσ
1.9 100.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Υπθρεςίεσ
31.5 17.6 11.8 23.5 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 41.2
Εμπόριο
25.9 50.0
7.1 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6
Εκπαίδευςθ
18.5 50.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0
Τουριςμόσ
3.7
0.0 50.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0
Δθμόςια
3.7
0.0
0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0
Υπθρεςία
Θμ. Οργανιςμόσ
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Λδιωτικι
1.9
0.0
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
επιχείρθςθ
*Ζγκυρο δείγμα=54 **Είδθ παρενόχλθςθσ: 1. Επίμονα βλζμματα, 2. Χειρονομίεσ, 3.
Ρροφορικά ςτο χϊρο εργαςίασ, 4. Σθμειϊματα / επιςτολζσ / μθνφματα /
τθλεφωνιματα, 5. Επίκεςθ, 6. Δυςμενισ διάκριςθ, 7. Υπονοοφμενα, 8. Χαϊδζματα,
9. Ρεριςςότερεσ από μια παρενοχλιςεισ.

Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 25, το μεγαλφτερο ποςοςτό εμφάνιςθσ ςεξουαλικισ
παρενόχλθςθσ παρατθρείται ςτισ υπθρεςίεσ με ποςοςτό 31.5%. Ακολουκοφν με
μικρότερα ποςοςτά, το εμπόριο (25.9%), θ εκπαίδευςθ (18.5%) και θ βιομθχανία
(13.0%). Ενδιαφζρον παρουςιάηει, επίςθσ, το γεγονόσ ότι ςτισ καταςκευζσ και ςτισ
ιδιωτικζσ επιχειριςεισ όλα τα περιςτατικά ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ είχαν μια
μόνο μορφι (επίμονα βλζμματα και προφορικά αντίςτοιχα). Επίςθσ, ςτο εμπόριο
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και τθν εκπαίδευςθ, τα μιςά περιςτατικά αφοροφν ςε επίμονα βλζμματα, ενϊ ςτθ
βιομθχανία ςε προφορικι παρενόχλθςθ. Ππωσ αναμενόταν, λόγω και του μικροφ
δείγματοσ και των πολλϊν κατθγοριϊν που περιλαμβάνει ο Ρίνακασ 25, οι διαφορζσ
αυτζσ δεν ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ (x 2= 22.24, df=28, p=.77).

6. Επιτροπι Ιςότθτασ Φφλου
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα ρωτικθκαν κατά πόςο γνωρίηουν τι είναι και τι κάνει
θ Επιτροπι Λςότθτασ Φφλου (ΕΛΦ). Το ποςοςτό του ζγκυρου δείγματοσ (Ν=267) που
απάντθςε κετικά ανζρχεται ςτο 24.7%. Από το ςφνολο των γυναικϊν του δείγματοσ
μόνο το 29.5% γνωρίηει τθν ΕΛΦ, ενϊ χαμθλότερο ποςοςτό παρατθρείται ςτουσ
άνδρεσ (19.0%). Θ διαφορά αυτι ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικι ςε επίπεδο α=.10 (x 2=
3.34, df=1, p=.07).
7. Επίπεδο Μόρφωςθσ
Στον Ρίνακα 26 παρουςιάηονται τα ποςοςτά που ςυγκεντρϊνει κάκε βακμίδα
εκπαίδευςθσ του δείγματόσ μασ. Γενικά, 20.4% είναι απόφοιτοι Λυκείου, 11.1%
είναι απόφοιτοι γυμναςίου και μεταπτυχιακοφ, 11.9% Τεχνικισ Σχολισ, ενϊ το
μεγαλφτερο ποςοςτό του δείγματοσ κατζχει πτυχίο πανεπιςτθμίου. Ρολφ μικρότερα
είναι τα ποςοςτά που είτε δεν τζλειωςαν τθ βαςικι τουσ εκπαίδευςθ (4.4%), είτε
αντίκετα, είναι κάτοχοι διδακτορικοφ τίτλου ι πτυχίου κολλεγίου (1.1%).

Ρίνακασ 26
Ποςοςτό Επιπζδου Εκπαίδευςθσ Κατά Φφλο και υνολικά
Επίπεδο Εκπαίδευςθσ*
Δθμοτικό
Γυμνάςιο
Λφκειο
Τεχνικι Σχολι
Ρανεπιςτιμιο
Μεταπτυχιακό
A.C.C.A.
Διδακτορικό
Ανϊτερο Τεχνολογικό Λνςτιτοφτο
Κολλζγιο

υνολικά

Γυναίκεσ

Άνδρεσ

4.4
11.1
20.4
11.9
38.1
11.1
0.0
1.1
0.7
1.1

5.5
8.9
28.1
2.7
37.7
14.4
0.0
1.4
0.0
1.4

3.2
13.7
11.3
22.6
38.7
7.3
0.0
0.8
1.6
0.8
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Νοςθλευτικι Σχολι
*Ζγκυρο δείγμα=271

0.0

0.0

0.0

Από τον Ρίνακα 26 φαίνονται, επίςθσ, κάποιεσ διαφορζσ ςτο επίπεδο μόρφωςθσ
ανδρϊν και γυναικϊν, με το ποςοςτό των γυναικϊν που τζλειωςαν μζχρι και το
Λφκειο ι που κατζχουν Μεταπτυχιακό να είναι πολφ μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο
ποςοςτό των ανδρϊν. Το ακριβϊσ αντίκετο ςυμβαίνει ςτθν Τεχνικι ςχολι με τουσ
άνδρεσ να κυριαρχοφν και ςυγκεκριμζνα να ζχουν οκταπλάςιο ποςοςτό από τισ
γυναίκεσ. Οι διαφορζσ αυτζσ ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ (x 2= 43.06, df=8, p <.001).

8. Διάκριςθ ςτα Φφλα Ανάλογα με τον Σομζα Εργαςίασ/Επαγγζλματα
Από ζγκυρο δείγμα 270 ατόμων, το 79.3% κεωρεί ότι ςτθν Κφπρο όντωσ υπάρχει
διάκριςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα ανάλογα με τον τομζα εργαςίασ. Τθ κζςθ αυτι
αςπάηονται το 72.4% των ανδρϊν και το 85.0% των γυναικϊν του δείγματοσ. Θ
διαφορά αυτι ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικι (x 2= 5.80, df=1, p <.05). Επιπρόςκετα, το
62.4% των ςυμμετεχόντων/ουςϊν κεωρεί ότι υπάρχουν επαγγζλματα, τα οποία
είναι μόνο για γυναίκεσ και επαγγζλματα μόνο για άνδρεσ. Τθ κζςθ αυτι
αςπάηονται το 69.4% των ανδρϊν και το 56.5% των γυναικϊν του δείγματοσ, μια
διαφορά που ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικι (x 2= 4.23, df=1, p <.05).

9. Παράγοντεσ που Προκαλοφν Ανιςότθτα εισ Βάροσ των Γυναικϊν ςτο Χϊρο
Εργαςίασ
Στθ Γραφικι Ραράςταςθ 1 παρουςιάηονται τα ποςοςτά του βακμοφ ςτον οποίο, το
ςφνολο του δείγματοσ, κεωρεί ότι κάκε παράγοντασ προκαλεί ανιςότθτα εισ βάροσ
των γυναικϊν ςτο χϊρο εργαςίασ.
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Γραφικι Παράςταςθ 1. Ροςοςτά ςυμφωνίασ του δείγματοσ ανάλογα με τουσ
παράγοντεσ που κεωροφν ότι προκαλοφν ανιςότθτα.

Ππωσ φαίνεται από τθ Γραφικι Ραράςταςθ 1, περιςςότερα από τα μιςά άτομα
κεωροφν ότι ςε αρκετά μεγάλο βακμό ο παράγοντασ ϋφφςθ επαγγζλματοσϋ
προκαλεί ανιςότθτα εισ βάροσ των γυναικϊν. Ριο απλά, το 80.6% του δείγματοσ
κεωρεί ότι υπάρχουν ανδρικά και γυναικεία επαγγζλματα, τα οποία προκαλοφν
αυτι τθν ανιςότθτα. Ρερίπου 45% πιςτεφουν ότι λίγο ι πολφ, οι διακρίςεισ αυτζσ
οφείλονται ςτο ότι οι γυναίκεσ ζχουν λιγότερεσ ικανότθτεσ από τουσ άνδρεσ.
Ρερίπου το 80% κεωροφν, επίςθσ, ότι οι διακρίςεισ αυτζσ οφείλονται ςτισ
προκαταλιψεισ

εισ

βάροσ

των

γυναικϊν.

Τζλοσ,

περίπου

60%

των

ςυμμετεχόντων/ουςϊν αποδίδει τισ ανιςότθτεσ ςτθν πατριαρχικι κοινωνία τθσ
Κφπρου, ενϊ περίπου 3 ςτουσ 4 ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ αποδίδουν τισ διακρίςεισ
ςτθν υποτίμθςθ των ικανοτιτων των γυναικϊν.
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10. υγκρίςεισ Ανάμεςα ςτα Δφο Φφλα για τουσ Παράγοντεσ που Προκαλοφν
Ανιςότθτα εισ Βάροσ των Γυναικϊν ςτο Χϊρο Εργαςίασ
Για να εξακριβωκεί κατά πόςο υπάρχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ
ανδρϊν και γυναικϊν του βακμοφ ςτον οποίο κεωροφν ότι οι πιο πάνω παράγοντεσ
(Ανδρικά

vs

Γυναικεία

επαγγζλματα,

Λιγότερεσ

ικανότθτεσ

γυναικϊν,

Ρροκαταλιψεισ εισ βάροσ τθσ γυναίκασ, Ρατριαρχικι Κοινωνία και Υποτίμθςθ των
ικανοτιτων των γυναικϊν) προκαλοφν ανιςότθτα εισ βάροσ των γυναικϊν ςτον
εργαςιακό χϊρο, διεξιχκθ μια μονόδρομθ πολυμεταβλθτι ανάλυςθ διακφμανςθσ
(MANOVA-Multivariate Analysis of Variance).
Από τθν ανάλυςθ βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ ανδρϊν και
γυναικϊν ςτο ςυνδυαςμό των πζντε παραγόντων *πολυμεταβλθτι επίδραςθ,
F(5,265)=12.05, p<0.001, Wilks’ Lambda=0.82+. Πταν οι παράγοντεσ αυτοί
διερευνικθκαν ξεχωριςτά, διαπιςτϊκθκε ότι υπιρχαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ
διαφορζσ ςε όλουσ εκτόσ από τον παράγοντα ανδρικά Vs γυναικεία επαγγζλματα
[F(1,269)=0.07, p>0.05+. Συγκεκριμζνα, ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ προζκυψαν
ςτουσ παράγοντεσ λιγότερεσ ικανότθτεσ γυναικϊν [F(1,269)=7,12, p<0.01)],
προκαταλιψεισ εισ βάροσ τθσ γυναίκασ [F(1,269)=15,61, p<0.001], πατριαρχικι
κοινωνία *F(1,269)=7.90,p<0.01+ και υποτίμθςθ των ικανοτιτων των γυναικϊν
[F(1,269)=23,73, p<0.001].
Ρεραιτζρω εξζταςθ των παραγόντων για τουσ οποίουσ προζκυψαν ςτατιςτικά
ςθμαντικζσ διαφορζσ ζδειξε ότι:


Οι γυναίκεσ κεωροφν ςε μεγαλφτερο βακμό από τουσ άνδρεσ ότι
παρατθροφνται προκαταλιψεισ εισ βάροσ τουσ (
X  2.01 SD=0.01

SD=0.95 και

X 

2.45, SD=0.83 και

αντίςτοιχα), ότι θ κοινωνία μασ είναι πατριαρχικι ( X  2.01

X  1.69 SD=0.97

αντίςτοιχα) και ότι υποτιμοφνται οι ικανότθτεσ

των γυναικϊν ( X  2.43 SD=0.01 και

X  1.85

SD=0.94 αντίςτοιχα), γεγονότα
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που ςυμβάλουν ςε ανιςότθτεσ εισ βάροσ των γυναικϊν ςτο χϊρο εργαςίασ
και απαςχόλθςθσ.


Αντίκετα, οι άνδρεσ πιςτεφουν περιςςότερο από τισ γυναίκεσ ότι θ
ανιςότθτα μεταξφ των φφλων ςτο χϊρο εργαςίασ οφείλεται ςε λιγότερεσ
ικανότθτεσ των γυναικϊν ( X  1.74 SD=0.94 και

X  1.45

SD=0.87 αντίςτοιχα).

11. Βακμόσ Ανιςότθτασ εισ Βάροσ τθσ Γυναίκασ ςε υγκεκριμζνουσ Σομείσ
Θ Γραφικι Ραράςταςθ 2 παρουςιάηει τα ποςοςτά του βακμοφ ςτον οποίο οι
ςυμμετζχοντεσ των ςυνεντεφξεων κεωροφν ότι υπάρχει ανιςότθτα εισ βάροσ των
γυναικϊν ςτουσ τομείσ τθσ αμοιβισ, τθσ κατάρτιςθσ-επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ,
τθσ ανζλιξθσ, τθσ πρόςλθψθσ και ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ.

Γραφικι Παράςταςθ 2. Ροςοςτά ςυμμετεχόντων ανάλογα με το βακμό πεποίκθςθσ
φπαρξθσ ανιςότθτασ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ.
Ππωσ φαίνεται από τθ Γραφικι Ραράςταςθ 2, το 72.8% των ςυμμετεχόντων/ουςϊν,
πιςτεφει ότι υπάρχει ανιςότθτα εισ βάροσ των γυναικϊν όςον αφορά τθν αμοιβι
τουσ. Αντίκετα, όςον αφορά ςτθν κατάρτιςθ-επαγγελματικι εκπαίδευςθ, μόνο
περίπου το 40% του δείγματοσ πιςτεφει ότι υπάρχει ανιςότθτα ανάμεςα ςτα δφο
φφλα. Αναφορικά με τθν ανζλιξθ, μόνο το 33.7% του δείγματοσ, πιςτεφει ότι δεν
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υπάρχει ανιςότθτα, ενϊ περίπου ζνασ ςτουσ δφο ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κεωρεί ότι
υπάρχουν διακρίςεισ ςτισ προςλιψεισ και ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ.
12. υγκρίςεισ Ανάμεςα ςτα Φφλα για το Βακμό Υπαρξθσ Ανιςότθτασ εισ Βάροσ
τθσ Γυναίκασ ςε υγκεκριμζνουσ Σομείσ.
Για να διερευνθκοφν πικανζσ διαφορζσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν αναφορικά με
το βακμό ςτον οποίο κεωροφν ότι υπάρχει ανιςότθτα εισ βάροσ των γυναικϊν ςτουσ
τομείσ

τθσ

Αμοιβισ,

Κατάρτιςθσ-Επαγγελματικισ

εκπαίδευςθσ,

Ανζλιξθσ,

Ρρόςλθψθσ και ςτισ Εργαςιακζσ ςχζςεισ διεξιχκθ και πάλι μονόδρομθ
πολυμεταβλθτι ανάλυςθ διακφμανςθσ (MANOVA-Multivariate Analysis of Variance).
Θ ανάλυςθ αυτι ζδειξε ότι υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ ανδρϊν
και γυναικϊν ςτο ςυνδυαςμό των πζντε προαναφερκζντων παραγόντων
*πολυμεταβλθτι επίδραςθ, F(5,265)=15.55, p<0.001,Wilks’ Lambda=0.77+. Πταν τα
αποτελζςματα των παραγόντων αυτϊν διερευνικθκαν ξεχωριςτά, διαπιςτϊκθκε
ότι υπιρχαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ
παράγοντεσ:
εκπαίδευςθ

αμοιβι

[F(1,269)=27.57,

[F(1,269)=18.26,

p<0.001],

p<0.001],
ανζλιξθ

κατάρτιςθ-επαγγελματικι
[F(1,269)=39.88,

p<0.001],

πρόςλθψθ *F(1,269)=17.76, p<0.001+ και ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ [F(1,269)=31.30,
p<0.001].
Ρεραιτζρω εξζταςθ των διαφορϊν αυτϊν ζδειξε ότι οι γυναίκεσ πιςτεφουν ςε
μεγαλφτερο βακμό από τουσ άνδρεσ ότι υπάρχει ανιςότθτα εισ βάροσ τουσ ςε όλουσ
τουσ εξεταςκζντεσ τομείσ: τθσ αμοιβισ ( X  2.21, SD=1.02 και

X  1.66,

SD=0.61

αντίςτοιχα), τθσ κατάρτιςθσ-επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ( X  1.64, SD=0.87 και
X  1.27,SD=0.48

αντίςτοιχα), τθσ ανζλιξθσ ( X  2.13, SD=0.89 και

αντίςτοιχα), τθσ πρόςλθψθσ ( X  1.90,SD=0.91 και
των εργαςιακϊν ςχζςεων ( X  1.95,SD=1.06 και

X  1.49,

X  1.54,

SD=0.58

SD=0.66 αντίςτοιχα) και

X  1.36, SD=0.52 αντίςτοιχα).
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13. Βακμόσ Ενθμζρωςθσ για το Θζμα τθσ Ιςότθτασ ςτθν Εργαςία και Φορείσ
Ενθμζρωςθσ
Στθν ερϊτθςθ πόςο ενθμερωμζνοι/εσ είναι οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ για το κζμα τθσ
ιςότθτασ

ςτθν

εργαςία,

από ζγκυρο

δείγμα

235

ατόμων,

59.8%

των

ςυμμετεχόντων/ουςϊν διλωςε ότι είναι ενθμερωμζνοι/εσ ςε ικανοποιθτικό βακμό
και το 31.4% ςε κανζνα βακμό. Μόλισ το 8.9% του δείγματοσ ςθμείωςε ότι είναι
ενθμερωμζνοι/εσ ςε πολφ μεγάλο βακμό. Στθ Γραφικι Ραράςταςθ 3 που ακολουκεί
παρουςιάηονται τα ποςοςτά των ςυμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με τον τομζα
πλθροφόρθςθσ που ζχουν για κζματα ιςότθτασ ςτο χϊρο εργαςίασ και
απαςχόλθςθσ.

Γραφικι Παράςταςθ 3. Ροςοςτά ςυμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με τουσ φορείσ
ενθμζρωςθσ για τθν ιςότθτα ςτθν εργαςία.
Σφμφωνα με τθ Γραφικι Ραράςταςθ 3, το μεγαλφτερο ποςοςτό ενθμζρωςθσ (64.7%)
προζρχεται

από

τα

Μζςα

Μαηικισ

Ενθμζρωςθσ.

Ρερίπου

1

ςτουσ

5

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ζχουν ενθμερωκεί από περιςςότερουσ από ζνα φορζα
ενθμζρωςθσ, ενϊ από τθν Επιτροπι Λςότθτασ ζχει ενθμερωκεί μόνο περίπου 1
ςτουσ 100. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι μόνο 6% των ςυμμετεχόντων/ουςϊν
ενθμερϊνεται για το κζμα αυτό από τισ Συντεχνίεσ.
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14. Πεποίκθςθ Κφριου Φορζα Τπεφκυνου Ενθμζρωςθσ επί Θεμάτων που
Άπτονται τθσ Ιςότθτασ των Δφο Φφλων ςτθν Εργαςία και Απαςχόλθςθ
Στθν ερϊτθςθ ποιοσ κα πρζπει να είναι ο κφριοσ φορζασ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν
ςε κζματα ιςότθτασ ςτθν εργαςία και απαςχόλθςθ, από ζγκυρο δείγμα 52 ατόμων,
το 25.0% , διλωςε ότι κεωρεί ωσ κφριο φορζα τθν Επιτροπι Λςότθτασ, αλλά και τουσ
Επικεωρθτζσ του Υπουργείου Εργαςίασ. Το 19.2% κεωρεί κφριο φορζα τθν
Κυβζρνθςθ, 7.7% κακιςτά υπεφκυνουσ τισ Συντεχνίεσ και το 5.8% τα Μ.Μ.Ε. Ζνα
ποςοςτό τθσ ίδιασ τάξθσ κεωρεί περιςςότερο από ζνα φορζα ωσ υπεφκυνο για
ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςε κζματα ιςότθτασ ςτθν εργαςία και απαςχόλθςθ.

15. Μιςκολογικζσ Διαφορζσ ςτα Δφο Φφλα και Πεποικιςεισ
Από ζγκυρο δείγμα 265 ατόμων, μόνο το 43.8% διλωςε ότι γνϊριηε τθν φπαρξθ
μεγαλφτερων μιςκολογικϊν διαφορϊν εισ βάροσ των γυναικϊν ςτθν Κφπρο από ότι
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ακόμθ μόνο το 18.9% γνϊριηε ότι κατά μζςο όρο οι
γυναίκεσ που ζχουν μικρά παιδιά εργοδοτοφνται ςε μικρότερο ποςοςτό από ότι οι
άνδρεσ που ζχουν μικρά παιδιά, ενϊ το 54.7% πιςτεφει ότι αυτό πρζπει να γίνεται,
διότι θ γυναίκα οφείλει να μζνει με τα παιδιά τθσ και κατ’ επζκταςθ να μθ δουλεφει.
Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι το 41.1% των ςυμμετεχόντων/ουςϊν διλωναν
ότι γνωρίηουν τον όρο «Συμφιλίωςθ τθσ οικογζνειασ και καριζρασ» και τον
προςδιόριηαν πάντα ςε ςχζςθ με τθν προςπάκεια τθσ γυναίκασ να διαχειριςτεί
οικογζνεια και καριζρα με τρόπο που να μπορεί να ςυνδυάηει αποτελεςματικά και
τα δφο.

16.Πεποικιςεισ Παραγόντων που υμβάλουν Θετικά ςτθν Εφαρμογι του Όρου
«υμφιλίωςθ»
Θ Γραφικι Ραράςταςθ 4 παρουςιάηει τα ποςοςτά του βακμοφ ςτον οποίο οι
ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα κεωροφν ότι οι διάφοροι παράγοντεσ μποροφν να
βοθκιςουν ςτθν εφαρμογι τθσ ζννοιασ «Συμφιλίωςθ οικογζνειασ και καριζρασ».
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Γραφικι Παράςταςθ 4. Ροςοςτά ςυμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με τον βακμό
πεποίκθςθσ κετικισ επίδραςθσ των πιο κάτω παραγόντων ςτθ εφαρμογι του όρου
«ςυμφιλίωςθ».
Ππωσ διακρίνεται από τθ Γραφικι Ραράςταςθ 4, ςυντριπτικι πλειοψθφία των
ςυμμετεχόντων/ουςϊν (97.4%) πιςτεφει ότι τα κοινοτικά νθπιαγωγεία ςε κάκε
ενορία κα διευκολφνουν τισ εργαηόμενεσ να ςυνδυάςουν οικογζνεια και καριζρα.
Αντίκετα, το 82.4% κεωρεί ότι θ εκοφςια επιλογι τθσ γυναίκασ να κυςιάςει τθ
δθμιουργία οικογζνειασ ςτο βωμό τθσ καριζρασ δεν κα ςυμβάλει κετικά ςτθ
ςυμφιλίωςθ οικογζνειασ και καριζρασ. Ζνα αντίςτοιχο ποςοςτό (82.8%) πιςτεφει ότι
θ ανάλθψθ των ίδιων υποχρεϊςεων από τουσ άνδρεσ κα ςυμβάλει αρκετά ζωσ και
πολφ ςτθ ςυμφιλίωςθ αυτι, ενϊ πάνω από το 90% κεωροφν τισ αυξθμζνεσ
ευκαιρίεσ των μθτζρων να εκπαιδευτοφν προκειμζνου να καλφψουν το «χαμζνο»
χρόνο εργαςίασ και τισ διευκολφνςεισ μθτζρων με ευζλικτα ωράρια ωσ αρκετά
ςθμαντικοφσ παράγοντεσ για τθν προαγωγι τθσ ιδζασ τθσ ςυμφιλίωςθσ.
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17. υγκρίςεισ Ανάμεςα ςτα Δφο Φφλα Αναφορικά με τισ Αντιλιψεισ τουσ για τα
Μζτρα που Μποροφν να Τποβοθκιςουν τισ Γυναίκεσ να υνδυάςουν Καριζρα και
Οικογζνεια
Για να διερευνθκοφν πικανζσ διαφορζσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ςτισ
αντιλιψεισ τουσ για το κατά πόςο ςυγκεκριμζνα μζτρα μποροφν να βοθκιςουν τισ
γυναίκεσ

να

ςυνδυάςουν

καριζρα

και

οικογζνεια,

διεξιχκθ

μονόδρομθ

πολυμεταβλθτι ανάλυςθ διακφμανςθσ.
Από τθν ανάλυςθ βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ ανδρϊν και
γυναικϊν ςτο ςυνδυαςμό των πζντε παραγόντων *πολυμεταβλθτι επίδραςθ,
F(5,265)=20.84, p<0.001, Wilks’ Lambda=0.72+ Πταν οι παράγοντεσ αυτοί
διερευνικθκαν ξεχωριςτά, διαπιςτϊκθκε ότι υπιρχαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ
διαφορζσ μόνο ςτουσ παράγοντεσ: ανάλθψθ ίδιων υποχρεϊςεων ανδρϊν-γυναικϊν
[F(1,269)=16.43, p<0.001+ και εκοφςια επιλογι γυναικϊν να μθν παντρεφονται και
να κάνουν παιδιά, *F(1,269)=23,14 p<0.001+. Αντίκετα, δεν προζκυψαν ςτατιςτικά
ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτουσ παράγοντεσ: κοινοτικά νθπιαγωγεία ςε κάκε ενορία
*F(1,269)=1.50,

p>0.05+,

αυξθμζνεσ

ευκαιρίεσ

μθτζρων

να

εκπαιδευτοφν

*F(1,269)=1.48, p>0.05+ και διευκολφνςεισ των μθτζρων με ευζλικτα ωράρια
[F(1,269)=5.28, p<0.05].
Ρεραιτζρω εξζταςθ των παραγόντων για τουσ οποίουσ προζκυψαν ςτατιςτικά
ςθμαντικζσ διαφορζσ ζδειξε ότι:


Οι γυναίκεσ ςυμφωνοφν ςε μεγαλφτερο βακμό από τουσ άνδρεσ ότι θ
ανάλθψθ των ίδιων υποχρεϊςεων από τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ
αποτελεί μζτρο που κα μποροφςε να βοθκιςει τθν Κφπρια γυναίκα να
ςυνδυάςει οικογζνεια και καριζρα ( X  2.58, SD=0.57 και

X  2.09,

SD=1.33

αντίςτοιχα).


Αντίκετα, οι άνδρεσ πιςτεφουν περιςςότερο από τισ γυναίκεσ ότι, θ πρακτικι
θ οποία κα επιτρζπει ςτισ γυναίκεσ να ζχουν καριζρα, είναι θ εκοφςια
επιλογι τουσ να μθν παντρεφονται και να μθν κάνουν παιδιά ( X  1.68,
SD=1.50 και X  1.07, SD=0.30 αντίςτοιχα).
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18. Πεποικιςεισ ςτουσ Παράγοντεσ που υμβάλουν ςτθ Μειοψθφία των Γυναικϊν
ςτα Διοικθτικά υμβοφλια Μεγάλων Εταιρειϊν
Θ Γραφικι Ραράςταςθ 5 παρουςιάηει τα ποςοςτά του βακμοφ ςτον οποίο οι
ςυμμετζχοντεσ των ςυνεντεφξεων κεωροφν ότι διάφοροι παράγοντεσ ςυμβάλλουν
ςτο να υπάρχει μειοψθφία των γυναικϊν (περίπου το 10%) ςτα διοικθτικά
ςυμβοφλια μεγάλων εταιρειϊν.

Γραφικι Παράςταςθ 5. Ροςοςτά ςυμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με το βακμό
πεποίκθςθσ των παραγόντων που ςυμβάλλουν ςτθ μειωμζνθ εκπροςϊπθςθ των
γυναικϊν ςτα διοικθτικά ςυμβοφλια μεγάλων εταιρειϊν.
Ππωσ

διακρίνεται

από

τθ

Γραφικι

Ραράςταςθ

5,

το

75.6%

των

ςυμμετεχόντων/ουςϊν, πιςτεφει ότι οι γυναίκεσ δεν ζχουν λιγότερεσ διοικθτικζσ
ικανότθτεσ από τουσ άνδρεσ και το 78.4% ότι δεν ζχουν λιγότερα εκπαιδευτικά
προςόντα. Σε αντίκεςθ, το 37.8% και το 46.7% ςυμφωνεί ότι υπάρχουν ςτερεότυπα
εισ βάροσ τθσ γυναίκασ ςε αρκετό ι ςε πολφ μεγάλο βακμό, αντίςτοιχα. Είναι
ςθμαντικό να αναφερκεί ότι το 92.1% ςυμφωνεί αρκετά ζωσ και πολφ ότι θ
κατάςταςθ αυτι οφείλεται ςτισ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ των γυναικϊν. Πςον
αφορά ςτθν πατριαρχικι κοινωνία και τθν υποτίμθςθ των ικανοτιτων τθσ γυναίκασ,
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το 72.1% και το 84.1% των ςυμμετεχόντων/ουςϊν αντίςτοιχα, ςυμφωνοφν αρκετά
ζωσ και πολφ ότι αποτελοφν παράγοντεσ που ςυμβάλουν ςτθν υπο-εκπροςϊπθςθ
των γυναικϊν ςτα διοικθτικά ςυμβοφλια εταιρειϊν.

19. υγκρίςεισ Ανάμεςα ςτα Δφο Φφλα για τουσ Παράγοντεσ που υμβάλουν ςτθ
Μειοψθφία των Γυναικϊν ςτα Διοικθτικά υμβοφλια Μεγάλων Εταιρειϊν
Για να διερευνθκοφν πικανζσ διαφορζσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν του βακμοφ
ςτον οποίο κεωροφν ότι οι πιο πάνω παράγοντεσ ςυμβάλλουν ςτθν υπόεκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτα διοικθτικά ςυμβοφλια μεγάλων εταιρειϊν,
διεξιχκθ, μονόδρομθ πολυμεταβλθτι ανάλυςθ διακφμανςθσ.
Από τθν ανάλυςθ, βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ ανδρϊν και
γυναικϊν ςτο ςυνδυαςμό των ζξι παραγόντων *πολυμεταβλθτι επίδραςθ,
F(6,263)=12.20, p<0.001, Wilks’ Lambda=0.78+. Πταν οι παράγοντεσ αυτοί
διερευνικθκαν ξεχωριςτά, διαπιςτϊκθκε ότι υπιρχαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ
διαφορζσ ςε όλουσ τουσ παράγοντεσ εκτόσ ςτουσ παράγοντεσ λιγότερα
εκπαιδευτικά προςόντα *F(1,268)=2.55, p>0.05+ και οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ
[F(1,268)=3.04, p>0.05]. Συγκεκριμζνα, ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ βρζκθκαν
ςτουσ παράγοντεσ: λιγότερεσ διοικθτικζσ ικανότθτεσ τθσ γυναίκασ [F(1,268)=20.24,
p<0.001], ςτερεότυπα εισ βάροσ τθσ γυναίκασ [F(1,268)=17.08, p<0.001],
πατριαρχικι κοινωνία [F(1,268)=17.69 p<0.001], υποτίμθςθ των ικανοτιτων τθσ
[F(1,268)=19.46, p<0.001].
Ρεραιτζρω εξζταςθ των παραγόντων για τουσ οποίουσ προζκυψαν ςτατιςτικά
ςθμαντικζσ διαφορζσ ζδειξε ότι:


Οι γυναίκεσ υποςτθρίηουν ςε μεγαλφτερο βακμό από τουσ άνδρεσ, ότι τα
ςτερεότυπα εισ βάροσ τουσ (

X 

252, SD=0.58 και

αντίςτοιχα), θ πατριαρχικι κοινωνία (

X 

X 

2.11, SD=1.01

2.18, SD=0.68 και

X 

1.77,

SD=1.95 αντίςτοιχα), αλλά και θ υποτίμθςθ των ικανοτιτων τουσ ( X  2.46,
SD=0.62 και

X  2.03,

SD=0.95 αντίςτοιχα), αποτελοφν ςτοιχεία, τα οποία
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οδθγοφν ςτθν άνιςθ εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτα διάφορα διοικθτικά
ςυμβοφλια μεγάλων εταιρειϊν.


Αντίκετα, οι άνδρεσ πιςτεφουν περιςςότερο από τισ γυναίκεσ ότι αυτι θ
υπό-εκπροςϊπθςθ είναι ςυνζπεια των μειωμζνων διοικθτικϊν ικανοτιτων
των γυναικϊν ( X  1.51, SD=0.90 και

X  1.14, SD=10.40 αντίςτοιχα).

20. Πεποικιςεισ ςτουσ Παράγοντεσ ςτουσ Οποίουσ Οφείλεται θ εξουαλικι
Παρενόχλθςθ
Θ Γραφικι Ραράςταςθ 6 παρουςιάηει τα ποςοςτά του βακμοφ ςτον οποίο οι
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ πιςτεφουν ότι οι ςυγκεκριμζνοι παράγοντεσ ςυμβάλλουν
ςτθν εμφάνιςθ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ ςτο χϊρο απαςχόλθςθσ.

Γραφικι Παράςταςθ 6. Ροςοςτά ςυμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με το βακμό
πεποίκθςθσ των παραγόντων που ςυμβάλλουν ςτθ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ςτο
χϊρο εργαςίασ.

Ππωσ διακρίνεται από τθ Γραφικι Ραράςταςθ 6, περίπου 3 ςτουσ 4
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κεωροφν ότι οι ίδιεσ οι γυναίκεσ προκαλοφν τθ ςεξουαλικι
παρενόχλθςθ. Ρερίπου 65% κεωρεί ότι είναι δικαιολογίεσ των γυναικϊν, για να
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επιτφχουν κάποια άλλα οφζλθ ςτθ δουλειά τουσ, ενϊ ςχεδόν οι μιςοί κεωροφν ότι
είναι δικαιολογίεσ, για να κρφψουν τισ όποιεσ αδυναμίεσ μπορεί να ζχουν. Από τθν
άλλθ, περίπου 85% κεωρεί ότι θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ είναι αποτζλεςμα τθσ
εκμετάλλευςθσ των γυναικϊν από τουσ προϊςτάμενοφσ τουσ. Άξιο λόγου είναι,
επίςθσ, το γεγονόσ ότι πάνω από το 90% του δείγματοσ αναγνωρίηει ότι ο λόγοσ που
ιςχφει κάτι τζτοιο είναι γιατί κάποιοι άνδρεσ κεωροφν τισ γυναίκεσ ωσ αντικείμενα
του ςεξ. Τζλοσ, περίπου 80% κεωρεί ότι οι γυναίκεσ εργαηόμενεσ κα ανεχτοφν τθν
όποια ςεξουαλικι παρενόχλθςθ προκειμζνου να μθ χάςουν τθ δουλειά τουσ, ενϊ
περίπου 70% πιςτεφουν ότι θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ των γυναικϊν οφείλεται
ςτισ ίδιεσ τισ γυναίκεσ, οι οποίεσ καταγγζλλουν τουσ άνδρεσ για δικεν ςεξουαλικι
παρενόχλθςθ.

21. υγκρίςεισ Ανάμεςα ςτα Δφο Φφλα για τουσ Παράγοντεσ που Προκαλοφν τθ
εξουαλικι Παρενόχλθςθ ςτο Χϊρο Εργαςίασ
Για να εξακριβωκεί κατά πόςο υπάρχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ
ανδρϊν και γυναικϊν αναφορικά με τισ αντιλιψεισ τουσ για το αν οι
προαναφερκζντεσ παράγοντεσ ςυμβάλλουν ςτθ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ (Σ.Ρ.) εισ
βάροσ

των

γυναικϊν

ςτον

εργαςιακό

χϊρο,

διεξιχκθ

μια

μονόδρομθ

πολυμεταβλθτι ανάλυςθ διακφμανςθσ.
Από τθν ανάλυςθ, βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ ανδρϊν και
γυναικϊν ςτο ςυνδυαςμό των επτά παραγόντων *πολυμεταβλθτι επίδραςθ,
F(7,263)=7.31,p<0.001,Wilks’

Lambda=0.84+.

Πταν

οι

παράγοντεσ

αυτοί

διερευνικθκαν ξεχωριςτά, διαπιςτϊκθκε ότι υπιρχαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ
διαφορζσ ςτουσ παράγοντεσ: είναι οι ίδιεσ που προκαλοφν τθ .Π. [F(1,269)=26.85,
p<0.001], είναι δικαιολογία για να επιτφχουν προςωπικά οφζλθ [F(1,269)=25,40,
p<0.001],

είναι

δικαιολογία

για

να

κρφψουν

τισ

αδυναμίεσ

τουσ

[F(1,269)=13.20,p<0.001+ και αρχικά το επιδιϊκουν και μετά καταγγζλλουν για
δικεν .Π. *F(1,269)=4.27,p<0.05+. Αντίκετα ςτουσ παράγοντεσ: εκμετάλλευςθ από
τουσ προϊςτάμενουσ [F(1,269)=0.20,p>0.05], κάποιοι κεωροφν τισ γυναίκεσ ωσ
αντικείμενα του ςεξ [F(1,269)=2.49, p>0.05+ και τζλοσ ανζχεια των γυναικϊν
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προκειμζνου να μθ χάςουν τθ δουλειά τουσ [F(1,269)=0,13, p>0.05+ δεν
παρατθρικθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ των δφο φφλων.
Ρεραιτζρω εξζταςθ των διαφορϊν αυτϊν, ζδειξε ότι οι άνδρεσ, πιςτεφουν ςε
μεγαλφτερο βακμό από τισ γυναίκεσ, ότι θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ που
παρατθρείται ςτον εργαςιακό χϊρο:
 Είναι αποτζλεςμα τθσ ςυμπεριφοράσ των ίδιων των γυναικϊν, ( X  2.44,
SD=1.22 και

X  1.78, SD=0.85 αντίςτοιχα)

 Δεν υφίςταται, αλλά είναι δικαιολογία για να ωφελοφνται ςε προςωπικό
επίπεδο, ( X  2.15, SD=1.10 και

X  1.61, SD=0.60 αντίςτοιχα)

 Δεν υφίςταται, αλλά είναι δικαιολογία για να κρφψουν διάφορεσ αδυναμίεσ
τουσ ( X  2.00, SD=1.45 και

X  1.49, SD=0.82 αντίςτοιχα)

 Είναι αποτζλεςμα τθσ ςτάςθσ των γυναικϊν να ψεφδονται για δικεν Σ.Ρ.
όταν δεν καταφζρουν να δεςμεφςουν τον άνδρα ςε μια ςχζςθ ( X  2.12,
SD=1.25 και

X  1.82, SD=1.18 αντίςτοιχα).
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ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
(γ) Προςωπικζσ υνεντεφξεισ
Τα αποτελζςματα τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ βαςίηονται ςε τρεισ κεματικζσ ενότθτεσ:
Διάκριςθ ςτθν Ανζλιξθ, Διάκριςθ λόγω Μθτρότθτασ και Σεξουαλικι Ραρενόχλθςθ.
Για κάκε κεματικι ενότθτα κα γίνει αναφορά ςτθν Ανάλυςθ Ρεριεχομζνου και τθν
Ανάλυςθ Λόγου των ςυνεντεφξεων.
Θ Ανάλυςθ Ρεριεχομζνου κα παρουςιαςτεί υπό μορφι πίνακα, όπου ςτθν αριςτερι
ςτιλθ κα αναφζρονται λζξεισ-κλειδιά που ειπϊκθκαν από τισ ςυμμετζχυςεσ, ενϊ
ςτθ δεξιά ςτιλθ αυτοφςιεσ οι φράςεισ και τα ςχόλιά τουσ.

1. Διάκριςθ ςτθν Ανζλιξθ
i.

Ανάλυςθ Ρεριεχομζνου Συνεντεφξεων Γυναικϊν (Content Analysis)

Ερϊτθςθ 1 (2 άτομα)
Ρϊσ ζγινε αυτι θ διάκριςθ ςε κζματα ανζλιξθσ;
Ρίνακασ 27
Διάκριςθ ςτθν Ανζλιξθ
1θ Περίπτωςθ
Θ διάκριςθ ιταν θ απόφαςθ τθσ
υπθρεςίασ τθσ να μθν τθσ επιτρζψει
τθ κζςθ μετάκεςθσ ςτισ Βρυξζλλεσ,
ενόψει τθσ ανάλθψθσ τθσ Ρροεδρίασ
τθσ Ε.Ε. από τθν Κυπριακι
Δθμοκρατία.

2θ Περίπτωςθ
Ππωσ θ ίδια θ ςυμμετζχουςα
αναφζρει ςε επιςτολι που ζςτειλε
ςτον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου
των
Κυπριακϊν
Αερογραμμϊν, θ διάκριςθ που
υπζςτθ ιταν θ μθ προαγωγι τθσ για
πολλά χρόνια ςτθν εταιρεία, παρά το
γεγονόσ ότι δόκθκαν προαγωγζσ ςε
άτομα
με
λιγότερα
χρόνια
υπθρεςίασ. Ππωσ καταγγζλλει, θ
κζςθ προαγωγισ δόκθκε ςε άτομο
που δεν ζκανε ςωςτά τθ δουλειά
του. Απουςίαηε από το γραφείο
πολλζσ ϊρεσ, δεν προωκοφςε
κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του,
λάμβανε παράνομα επιδότθςθ από
τισ Κυπριακζσ Αερογραμμζσ για
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εκπαίδευςθ
του
δικοφ
του
προςωπικοφ,
διότι
διατθροφςε
ιδιωτικι επιχείρθςθ. Επίςθσ, τονίηει
ότι ο προϊςτάμενόσ τθσ παρείχε
πλιρθ ςτιριξθ και κάλυψθ ςτον εν
λόγω υπάλλθλο.

Ερϊτθςθ 2 (2 άτομα)
Ροφ ζγινε θ καταγγελία
Ρίνακασ 28
Καταγγελία
Ενδεικτικζσ Φράςεισ και χόλια
Θ μία ςυμμετζχουςα δεν προζβθ ποτζ «Δε με ενθμζρωςε ποτζ κανείσ ότι είχα
ςε καταγγελία τθσ διάκριςθσ που το
δικαίωμα
και
όταν
το
υπζςτθ.
πλθροφορικθκα είχε πια περάςει θ
θμερομθνία
για
τθν
υποβολι
ενςτάςεων.»
1) Ζγγραφθ καταγγελία ςτο Γενικό «Οι μόνεσ που ςτάκθκαν ςτο πλάι μου
Διευκυντι με κατάκεςθ αποδεικτικοφ ιταν δφο γυναίκεσ ςυνάδελφοι, που και
υλικοφ για τθν αικθ επαγγελματικι αυτζσ ςικωναν το βάροσ να κάνουν και
ςυμπεριφορά του υπαλλιλου (που πιρε τθ δικι τουσ δουλειά και τθ δικι του
προαγωγι) ςε βάροσ τθσ εταιρείασ και δουλειά».
μαρτυρίεσ δφο ςυναδζλφων υπαλλιλων.
2) Κατζφυγε ςτθν εςωτερικι ελζγκτρια «Θ εςωτερικι ελζγκτρια επιβεβαίωςε τισ
τθσ εταιρείασ, θ οποία αμζςωσ άρχιςε καταγγελίεσ μου, αλλά με μθδενικό
τθν ζρευνα.
αποτζλεςμα. Κανείσ δεν τιμωρικθκε. Το
πόριςμά τθσ χωρίσ άλλθ ςυνζχεια ι
ςυνζπεια μπικε ςτο αρχείο. Θ
εςωτερικι ελζγκτρια διλωςε ότι «μετά
από αυτό μθ μου ηθτιςετε να αναλάβω
άλλθ ζρευνα, δεν ζχει κανζνα νόθμα.»»
3) Ρροςζφυγε ςτο γυναικείο τομζα του Θ πρόεδροσ του γυναικείου τμιματοσ
ΑΚΕΛ, ςτθ ςθμερινι Ρρϊτθ Κυρία. του ΑΚΕΛ με παρότρυνε να απευκυνκϊ
Επικοινϊνθςε με τον τότε Υπουργό ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρείασ
Συγκοινωνιϊν.
και το κζμα ζκλειςε εκεί».
4) Δεφτερθ επιςτολι ςτο Γενικό «Ζςτειλα και δεφτερθ επιςτολι ςτο
Διευκυντι
Γενικό Διευκυντι, αλλά και πάλι χωρίσ
αποτζλεςμα.»
5) Επιτροπι Λςότθτασ
«Δεν μποροφμε να κάνουμε κάτι,
είμαςτε μόνο για τθν Κυβζρνθςθ.»
6) Συντεχνία
«Ανοθςίεσ, τι τα κεσ; Κα τουσ βρεισ
μπροςτά
ςου,
αφοφ
κα
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αφυπθρετιςεισ…»
7) Ραρατθρθτιριο Λςότθτασ

«Δεν με άκουγε κανείσ, ζνιωκα
απόγνωςθ. Μζςα από αυτό το κλίμα, θ
μόνθ θ οποία με άκουςε ιταν θ κυρία Ρ.
από το παρατθρθτιριο ιςότθτασ. Δεν
βγικε κάτι, αλλά τουλάχιςτον με
άκουςε! Τθσ χρωςτάω μεγάλθ χάρθ γι’
αυτό!»

Ερϊτθςθ 3 (2 άτομα)
Ροιο αποτζλεςμα είχε θ καταγγελία;
Ρίνακασ 29
Αποτελζςματα Καταγγελίασ
Ενδεικτικζσ Φράςεισ και χόλια
Κανζνα αποτζλεςμα

«Πλεσ αυτζσ οι ενζργειεσ δεν είχαν
κανζνα αποτζλεςμα. Κανείσ δεν
τιμωρικθκε μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του
εςωτερικοφ ελζγχου, αφυπθρζτθςα και
το κζμα μπικε ςτο αρχείο.»
Ψυχολογικόσ πόλεμοσ από προϊςτάμενο - «Με πρόςβαλλε και μου ανζκετε
περιςςότερθ δουλειά.»
- «Συνεχϊσ μου ζλεγε πωσ αυτά που
καταγγζλλω δεν ιςχφουν, μα πϊσ;
Βίωνα βιαςμό τθσ πραγματικότθτασ.
Ο ίδιοσ είχε ςπουδάςει ψυχολογία
ςτθ ωςία, μου ζκανε ψυχολογικό
πόλεμο, μία κρφο μία ηζςτθ, ικελε
να με τρελλάνει.»
Αγωγι από αντιδιεκδικθτι τθσ κζςθσ «Ο εν λόγω υπάλλθλοσ κατζκεςε
προαγωγισ
εναντίον μου αγωγι για ςυκοφαντικι
δυςφιμιςθ. Δεν προχϊρθςε, γιατί ςτο
δικαςτιριο
κα
αναφζρονταν
τα
ςκάνδαλα. Μου το ζκανε μόνο για
εκφοβιςμό. Εγϊ είχα ρωτιςει τθ
δικθγόρο τθσ εταιρείασ αν το
περιεχόμενο των επιςτολϊν μου είναι
επικίνδυνο για άςκθςθ τζτοιασ αγωγισ,
«προχϊρα» μου είπε «δεν υπάρχει
τζτοιοσ κίνδυνοσ», οπότε και εγϊ ζνιωκα
καλυμμζνθ.»
Ερϊτθςθ 4 (2 άτομα)
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Συμφωνείτε ότι υπάρχουν διακρίςεισ εισ βάροσ τθσ γυναίκασ ςε κζματα ανζλιξθσ;
Ρίνακασ 30
Διακρίςεισ εισ Βάροσ τθσ Γυναίκασ
Κετικι απάντθςθ

Ενδεικτικζσ Φράςεισ και χόλια
- «Σίγουρα υπάρχει. Εργάηομαι ςτισ
Ευρωπαϊκζσ
Υποκζςεισ,
λαμβάνω
ςυνεχϊσ χαμθλζσ αξιολογιςεισ από τουσ
άνδρεσ ςυναδζλφουσ, για να μθν τουσ
επιςκιάςω. Πταν εργαηόμουν ςτθν
Υπθρεςία Ανιχνεφςεωσ Εγκλιματοσ
βίωνα διάκριςθ, με είχαν ςτο περικϊριο.
Οι άνδρεσ δεν ανζχονται τθ δυναμικι
γυναίκα. Είχα υποςτεί μεγάλο πόλεμο,
πιςωμαχαιρϊματα, ακόμα και ςτισ
εφθμερίδεσ
κατάγγειλαν
ψεφδθ,
κινδφνεψα να χάςω τθ δουλειά μου.»
- «Επικρατοφςε το ερϊτθμα: μια
γυναίκα, βουλγάρα, ξζνθ αντί να
δουλεφει ςτα καμπαρζ δουλεφει εδϊ;»
- «Ναι.» Θ απάντθςι τθσ ιταν ζνα βακφ
«ναι».

Ερϊτθςθ 5 (2 άτομα)
Γιατί νομίηετε γίνεται αυτό; Ροφ οφείλεται;
Ρίνακασ 31
Αίτια Διάκριςθσ ςτθν Ανζλιξθ
Ανδροκρατοφμενθ κοινωνία

Ενδεικτικζσ Φράςεισ και χόλια
«Θ Κφπροσ είναι μία ανδροκρατοφμενθ
κοινωνία, εδϊ θ γυναίκα πολφ
πρόςφατα άρχιςε να διεκδικεί τα
δικαιϊματά τθσ. Οι άνδρεσ ςτθν
υπθρεςία μου είναι εχκρικοί απζναντι
ςτισ γυναίκεσ, κζλουν να μειωκεί το
ποςοςτό τουσ ςτθν Αςτυνομία, κζλουν
να καταργθκοφν οι γραπτζσ εξετάςεισ με
βάςθ τισ οποίεσ ειςάγονται ςτθν
Ακαδθμία, γιατί δεν μποροφν να τισ
ςυναγωνιςτοφν, αλλά πρζπει το
ποςοςτό να γίνει μεγαλφτερο. Τϊρα
είναι 10%, πρζπει να γίνει 20%!»
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Μθτρότθτα

Επζμβαςθ των κομμάτων

Αποτυχθμζνεσ διεκδικιςεισ

- «Ζπιαςαν τθν άλλθ κοπζλα που
ιταν ελεφκερθ και όχι παντρεμζνθ.»
- «Θ ςυνζντευξθ ζγινε τθ μζρα που
είχε γίνει θ ζκρθξθ ςτο Μαρί, γινόταν
χαμόσ. Πλεσ οι ερωτιςεισ τθσ Επιτροπισ
είχαν να κάνουν με τθν οικογενειακι
μου κατάςταςθ. «Είςαι παντρεμζνθ»,
μου ζλεγαν, «ποφ κα αφιςεισ τα παιδιά
ςου;». Ιταν κατθγορθματικοί, ότι θ
μθτζρα πρζπει να μζνει με τα παιδιά
τθσ. Εγϊ, όμωσ, είχα βρει λφςεισ. Το
παιδί μου κα το ζπαιρνα κοντά μου ι
ςτθ χειρότερθ περίπτωςθ για λίγο καιρό
κα το φρόντιηε θ μθτζρα μου. Ικελα
τόςο πολφ να φφγω, ιταν για μζνα
όνειρο!»
«Θ κοινωνία ςτθν Κφπρο είναι
ανδροκρατοφμενθ, οι άνδρεσ εδϊ ςτθν
Κφπρο παίρνουν διάφορεσ κζςεισ μζςω
των κομμάτων, φίλων κτλ., προςπακοφν
να επιβλθκοφν με διάφορα μζςα ςε
βάροσ τθσ γυναίκασ τισ περιςςότερεσ
φορζσ. Δε κα το ζκαναν αν ιξεραν ότι κα
πάνε ςτα δικαςτιρια.»
«Φταίνε οι προθγοφμενεσ αποτυχίεσ, οι
αποτυχθμζνεσ διεκδικιςεισ. Εάν ξζρεισ
ότι δεν κα δικαιωκείσ, δεν το ξεκινάσ
καν. Τϊρα πια το βλζπω από μζνα, δεν
είχαν καμία ςυνζπεια οι καταγγελίεσ
μου».

Ερϊτθςθ 6 (2 άτομα)
Ροια τα ςυναιςκιματά ςασ με 2-3 μόνο λζξεισ; Μιλιςτε μασ λίγο γι’ αυτό…
Ρίνακασ 32
υναιςκιματα
Απογοιτευςθ
Κατάκλιψθ

Ενδεικτικζσ Φράςεισ και χόλια
«Τϊρα πια το ζχω ξεπεράςει, δφο μινεσ
μου πιρε μζχρι να ςυνζλκω. Ιταν
δεδομζνο μζςα μου ότι κα πάω, ιμουν
φαβορί. Ρολφ απογοιτευςθ, κατάκλιψθ.
Για μζνα ιταν όνειρο ηωισ. Ενάμιςθ
χρόνοσ ςτισ Βρυξζλλεσ με δυνατότθτα
επιπλζον χρόνου παραμονισ. Ζχαςα
92

Αδικία

Απόγνωςθ
Ρίκρα

ευκαιρία
ηωισ.
Νιϊκω
πολφ
αδικθμζνθ.»
- «Γενικά αδικοφμαι ςτο χϊρο που
βρίςκομαι, ςυνεχϊσ διερωτϊμαι το
γιατί. Επειδι είμαι Βουλγάρα; Μία
Βουλγάρα που κζλει να εκπροςωπιςει
τθν Κφπρο ςτισ Βρυξζλλεσ;»
- «Αιςκάνομαι αδικθμζνθ, γιατί ο
αγϊνασ δε δικαιϊκθκε. Εγϊ ζφυγα,
αυτόσ ζμεινε, δεν τον άγγιξε κανείσ.»
«Δε με άκουγε κανείσ, ζνιωκα
απόγνωςθ.»
«Αυτι θ διάκριςθ που βίωςα μου άφθςε
μεγάλθ πίκρα. Δε μου ζςτειλαν ποτζ
οφτε μία απάντθςθ για τθν ζκβαςθ, θ
υπόκεςθ μπικε απλά ςτο αρχείο.»
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ii. Ανάλυςθ Λόγου Συνεντεφξεων Γυναικϊν (Discourse Analysis)
Οι ςυμμετζχουςεσ αποδίδουν τθ διάκριςθ ςτθν ανζλιξθ που βίωςαν ςτθν
ανδροκρατοφμενθ κοινωνία, ςτον παράγοντα «μθτρότθτα», αλλά κυρίωσ ςτισ
αποτυχθμζνεσ διεκδικιςεισ. Επιπρόςκετα, θ αμφιςβιτθςθ ότι κα δικαιωκοφν μζςα
από τθν καταγγελία είναι εμφανισ, κακϊσ όπωσ οι ίδιεσ με πικρία, κυμό και
απογοιτευςθ ιςχυρίηονται το μόνο αποτζλεςμα που είχε ιταν ο ψυχολογικόσ
πόλεμοσ και θ ειρωνεία που δζχτθκαν από τουσ προϊςταμζνουσ τουσ, ο εκφοβιςμόσ
από τον «ανταγωνιςτι» και ο φόβοσ «κακιλωςθσ» ςτθ κζςθ χωρίσ ανζλιξθ. Με
λόγο φανερά απελπιςμζνο, τονίηουν ότι ακόμα και αν βρουν ςυμπαράςταςθ από
κάποια άτομα ι κάποιο οργανιςμό, αυτό δεν κα επιφζρει οποιοδιποτε πρακτικό
αντίκριςμα. Μζςα από τα λεγόμενά τουσ, επίςθσ, φαίνεται ότι αιςκάνονται
αδφναμεσ και απλθροφόρθτεσ. Ο λόγοσ των γυναικϊν παρουςιάηεται
ςυναιςκθματικά φορτιςμζνοσ, κακϊσ θ πικρία, θ απογοιτευςθ, θ παραίτθςθ, ο
κυμόσ, θ αγανάκτθςθ και θ απόγνωςθ είναι ςυναιςκιματα που διακρίνονται
κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ, παρόλο ότι δεν φαίνεται να ζχουν διάκεςθ να
ςταματιςουν να διεκδικοφν τα δικαιϊματά τουσ.
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Διάκριςθ λόγω Μθτρότθτασ
i.

Ανάλυςθ Ρεριεχομζνου Συνεντεφξεων Γυναικϊν (Content Analysis)

Ερϊτθςθ 1 (3 άτομα)
Ρϊσ ςυμπεριφζρκθκε ο εργοδότθσ μετά τθν καταγγελία;

Ρίνακασ 33
υμπεριφορά Εργοδότθ Μετά τθν Καταγγελία
ανζνδοτοσ

Δεν ζγινε θ καταγγελία, διότι για να
κινθκοφν νομικά χρειάηονταν λεφτά που
δεν είχαν. Θ αντίδραςθ του εργοδότθ
ιταν…

Ρρόςφερε χρθματικό ποςό για να μθν
προχωριςει δικαςτικά το ηιτθμα

Ενδεικτικζσ Φράςεισ και χόλια
«Εγϊ κα πετάξω το χαρτί από το
γυναικολόγο, κα είναι λεσ και δεν το
ζπιαςα.»
«γιατί να μασ καταγγείλετε, αφοφ ιταν
ζγκυοσ και είναι λογικό να μθν τθ κζλω
πίςω. Γι’ αυτό τθν άφθςα εκεί ςτθ χϊρα
τθσ. Ρϊσ κα με φροντίηει αφοφ είναι
ζγκυοσ και αφοφ δεν κα μπορεί να μζνει
μαηί μου.»
«Να τελειϊςει το κζμα, μου είπε.»

Ερϊτθςθ 2 (3 άτομα)
Ροια θ αντίδραςθ από άλλα πρόςωπα ςτθ ςυμπεριφορά αυτι;

Ρίνακασ 34
Αντίδραςθ – Τποςτιριξθ Άλλων Προςϊπων και Φορζων
Οικογζνεια εργοδότθ

Σφηυγοσ

Ενδεικτικζσ Φράςεισ και χόλια
- Συμφϊνθςαν με τθν απόλυςθ και θ
κόρθ και ο γαμπρόσ του και μάλιςτα ο
γαμπρόσ του «κάπνιηε ποφρα ςτο
γραφείο και κάπνιηε με τρόπο που να
καταλαβαίνω ότι ικελε να με διϊξουν.»
- «Για αυτοφσ ιταν απολφτωσ
φυςιολογικό να κζλουν να με διϊξουν,
αφοφ πλζον κατά τθ γνϊμθ τουσ δεν κα
ζκανα ςωςτά τθ δουλειά μου και δε κα
μποροφςα να μζνω αρκετζσ ϊρεσ εκεί.»
Το κεϊρθςαν απαράδεκτο.
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Οικογζνεια

Φίλοι
Συνάδελφοι

Επιτροπι Λςότθτασ των Φφλων
Δικθγόροσ

Κεϊρθςαν απαράδεχτθ αυτι τθ
ςυμπεριφορά και τθν ενκάρρυναν να
προχωριςει δικαςτικά το ηιτθμα.
Το κεϊρθςαν απαράδεκτο.
- Δε ςυμφϊνθςαν με τθν απόλυςθ, αλλά
«δεν
ικελαν
να
εκφραςτοφν
περιςςότερο και να μιλιςουν ςτο
διευκυντι, γιατί κα κινδφνευε θ δικι
τουσ κζςθ».
- Δε ςυμφϊνθςαν με τθ ςτάςθ του
εργοδότθ, αλλά «δεν μποροφςαν να του
πουν οτιδιποτε, φοβοφνταν για τθ
δουλειά τουσ και τθν αντίδραςι του,
αφοφ είναι αρκετά δφςτροποσ και
οξφκυμοσ».
Στιριξε και τισ τρεισ γυναίκεσ και τισ
προζτρεψε να κινθκοφν δικαςτικά.
«Επικοινωνεί πολφ ςυχνά μαηί μου και
είναι αιςιόδοξθ ότι θ δικαιοςφνθ κα
είναι με το μζροσ μασ».

Ερϊτθςθ 3 (3 άτομα)
Ροφ νομίηετε ότι οφείλεται;

Ρίνακασ 35
Αίτια Διάκριςθσ Λόγω Μθτρότθτασ
Νοοτροπία – χαρακτιρασ του εργοδότθ

Συμφζρον

Ενδεικτικζσ Φράςεισ και χόλια
- «Θ γνϊμθ μου, ζχει να κάνει με τον
άνκρωπο και τθ νοοτροπία του. Μπορεί
άλλθ εταιρία να μθν με απζλυε. Είτε
είναι άνδρασ, είτε είναι γυναίκα αν είναι
θ νοοτροπία του τζτοια, κα απολφει.»
- «Δεν είναι κζμα διακρίςεων. Εξαρτάται
από τον άνκρωπο και δυςτυχϊσ όλα
γυρίηουν ςτο ςυμφζρον τουσ.»
- «Δεν ςκζφτθκαν ότι ζχουν να κάνουν
με γυναίκα ζγκυο. Κα μποροφςαν να
ςκεφτοφν πιο ανκρϊπινα. Ράνω από
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όλα ζβαλαν τα λεφτά τουσ.».
- «Ο εργοδότθσ κοίταξε μόνο το κζρδοσ
τθσ επιχείρθςισ του.»
Ερϊτθςθ 4 (3 άτομα)
Ροια τα ςυναιςκιματά ςασ με 2-3 μόνο λζξεισ; Μιλιςτε μασ λίγο γι’ αυτό…

Ρίνακασ 36
υναιςκιματα
Κυμό
Αδικία
Αγανάκτθςθ

Απογοιτευςθ

Εξαπάτθςθ

Ραράπονο

Ενδεικτικζσ Φράςεισ και χόλια
- «Ρϊσ να είμαι πλεονάηων ςε μια
εταιρία που πιγαινε καλά και δεν
απζλυε άλλουσ που είχαν λιγότερα
προςόντα;»
- «Ρριν τθν εγκυμοςφνθ ιμουν πολφ
καλι και δεν είχε κανζνα παράπονο.
Μετά από ζνα χρόνο ζρχεται να μου πει
ότι δεν είμαι καλι και μάλιςτα αυτό να
το επικαλείται και ωσ επιχείρθμα ςτο
δικαςτιριο,
ότι
δθλαδι
δεν
ανταποκρινόμουν ςωςτά ςτθ δουλειά
μου. Γιατί όμωσ δεν ζλεγε κάτι
προθγουμζνωσ;»
«Είμαι απογοθτευμζνθ, ιταν άδικοσ ο
τρόποσ. Θ γιαγιά είχε το ςυμβόλαιό μου
και όλα τα χαρτιά μου. Απλά τθσ είπα
ζχω λίγθ κακυςτζρθςθ και αμζςωσ θ
γιαγιά ςκζφτθκε να με ςταματιςει.»
«Δεν με προειδοποίθςε ότι κα με διϊξει
και χρθςιμοποίθςε ζνα ακζμιτο τρόπο
για να μθν ζρκω πίςω ξανά, ςτθν ουςία
με εξαπάτθςε.»
«Μου
κακοφάνθκε,
αν
και
θ
ςυμπεριφορά
του
ιταν
κάπωσ
παράξενθ, δεν περίμενα να ζφτανε ςε
τζτοιο ςθμείο.»
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ii. Ανάλυςθ Λόγου Συνεντεφξεων Γυναικϊν (Discourse Analysis)
Θ νοοτροπία και ο χαρακτιρασ του εργοδότθ, κακϊσ και το ςυμφζρον και το κζρδοσ
τθσ επιχείρθςισ του, είναι οι λόγοι ςτουσ οποίουσ αναφζρονται οι ςυμμετζχουςεσ,
για να εξθγιςουν τθ διάκριςθ (απόλυςθ) που βίωςαν λόγω μθτρότθτασ. Ο λόγοσ και
των τριϊν γυναικϊν είναι ςυναιςκθματικά φορτιςμζνοσ κατά τθ διάρκεια των
ςυνεντεφξεων. Με κυμό, απογοιτευςθ, αλλά και με φφοσ αυςτθρό, μιλοφν για τισ
ακραίεσ αντιδράςεισ των εργοδοτϊν τουσ μετά τθν καταγγελία. Απογοθτευμζνεσ
είναι, επίςθσ, από τθν αςτυνομία και τουσ δικθγόρουσ. Νιϊκουν απροςτάτευτεσ,
αγανακτιςμζνεσ και αμφιβολία ότι κα βρουν υποςτιριξθ και ότι κα βρουν το δίκαιό
τουσ, με τθν παραίτθςθ να διακρίνεται ζντονα ςτο λόγο τουσ. Με παράπονο και
κυμό αναφζρουν ότι «αναγκάηονται» ςε ανοχι τθσ διάκριςθσ είτε λόγω τθσ
οικονομικισ κρίςθσ είτε του φόβου ότι κα χάςουν τθ δουλειά τουσ. «Θ γυναίκα
«υποχρεϊνεται» να διαλζξει μεταξφ μθτρότθτασ και εργαςίασ ςτον ιδιωτικό τομζα»
λζνε οι ςυμμετζχουςεσ, με πικρία και απογοιτευςθ. Ραρόλα αυτά κεωροφν ότι
«δεν πρζπει να τουσ αφινουμε» και γιϋ αυτό ςυμμετείχαν ςτισ ςυνεντεφξεισ,
ελπίηοντασ ότι από τθν ζρευνα κα βγει κάτι που κα λιγοςτζψει «τισ αδικίεσ εισ
βάροσ των γυναικϊν».
εξουαλικι Παρενόχλθςθ
i.

Ανάλυςθ Ρεριεχομζνου Συνεντεφξεων Γυναικϊν (Content Analysis)

Ερϊτθςθ 1 (4 άτομα)
Τι είδουσ παρενόχλθςθ δεχτικατε;
Ρίνακασ 37
Είδοσ Παρενόχλθςθσ
Λεκτικά

Ενδεικτικζσ Φράςεισ και χόλια
- «Είςαι πολφ όμορφθ.»
- «Είναι πολφ ωραίο το παντελόνι που
φοράσ.»
- «Ξεκάρρευε. Να ςου προςφζρω τα
πάντα…. Να πάμε ςτο ξενοδοχείο.»
- «Τα υπονοοφμενα, τα λόγια με
ενοχλοφςαν.»
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Σκθνζσ ηθλοτυπίασ

Λςτοςελίδεσ αιςχροφ περιεχομζνου

Ψυχολογικόσ πόλεμοσ

Εκμυςτιρευςθ των προβλθμάτων
Χειρονομίεσ

Καβγάδεσ
Μθνφματα

«Πταν ζβλεπε κάποιον να μου μιλάει, με
κοιτοφςε επίμονα και πολλζσ φορζσ με
κατθγόρθςε ότι ζχω ςχζςθ μαηί τουσ.»
«Θ ςτιγμι που με ζκανε να αλλάξω
ςυμπεριφορά απζναντί του ιταν όταν
μου ζδωςε μία ιςτοςελίδα ςτθ δουλειά
και μου ηιτθςε να δω τι είναι. Ιταν μία
ιςτοςελίδα αιςχροφ περιεχομζνου.»
- «Άρχιςε να μου βρίςκει λάκθ ςτθ
δουλειά και να μου κάνει ψυχολογικό
πόλεμο ςε κακθμερινι βάςθ.»
- «Μου είπε ότι κα βάλει κοριό…
Ζκανεσ πίπεσ, ςεξ… «Από ενδιαφζρον
για τον άντρα ςου.».»
- «Να ςου πω κάτι πριν φφγω,
ποτζ δε κα το παραδεχτϊ.»
«Ο Αντιπρόεδροσ τότε ςιγά-ςιγά άρχιςε
να μου λζει τα προβλιματά του.»
- «Με χάιδεψε ςτθν πλάτθ.»
- «Με χοφφτωςε ςτθ
φωτοτυπικι.»
- «Σωματικι ωσ ζνα βακμό. Σε
καμία περίπτωςθ δεν προχϊρθςε ςτθ
ςεξουαλικι πράξθ. Τα αγγίγματα με
ενοχλοφςαν.»
- «Πταν τα αγγίγματα γίνονται με
πιο πολφ διάρκεια, πιο ςυχνά, ςε
χϊρουσ που δεν είχε κανζναν άλλο, ςτθν
κουηίνα, ασ ποφμε….» ε αυτό το ςθμείο
βουρκϊνει.
- «...τθν ϊρα που δοφλευα πάνω
ςτον υπολογιςτι και ερχόταν από πάνω
μου και ζβαηε το χζρι του εδϊ ςτο
λαιμό, ζτςι και κρατοφςε…»
- «Ζβαηε το χζρι του εδϊ και εδϊ
και μετά από εδϊ ςτον ϊμο είναι πάρα
πολφ εφκολο να βρεκεί το χζρι πιο
κάτω.»
«Απολογοφμαι.»
- «Τι ωραία που ςυνδφαςεσ το
ςουτιζν ςου με το φόρεμά ςου!»
- «Είςαι εκκαμβωτικά ωραία!»
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Βιαςμόσ

Ρεριγραφι γεγονότων:
- Είχαμε κλείςει 3 διαφορετικά ραντεβοφ
ςε ϊρεσ εργαςίασ και τα ανζβαλλε.
- 9 θ ϊρα το βράδυ να ςε δω - ζξω
ςυνάντθςθ και να πάμε ςτθν καφετζρια
– πρόςχθμα να μθ ςε δουν οι οδθγοί
- Ειδοποίθςα το ςφηυγό μου – μπικα ςτο
αυτοκίνθτό του – πιγαμε ςτο Coral Bay
ςε ζνα διαμζριςμα – είπε ότι
ςυνοδευόταν από ϊςουσ securities.
- Ξζρεισ ότι ξζρω ποια είςαι – Κα ςε
βοθκιςω και κα αναλάβω εγϊ.
- Κα κάνεισ κάτι για μζνα προςωπικό;
Κα κατεβάςεισ τα ροφχα ςου.
- Ξζρω τι χρειάηεςαι, πρζπει να
απελευκερωκείσ, για να μπορείσ να
αντιμετωπίςεισ τουσ άντρεσ.
- Ντρζπεςαι να βγάλεισ τα ροφχα ςου;
- Σθκϊκθκα, με άρπαξε – με βία –
τςιρίλλιςα και μου είπε «δε κα ςε
ακοφςει κανζνασ» και ότι κάτω είναι οι 3
άντρεσ.
- «Κζλω να ςου φροντίςω ό, τι
χρειάηεςαι.»
- Κα ςε βάλω ςε καλό πόςτο.
- Τον κλϊτςθςα.
- «Είμαι ο _____ και ό, τι κζλω το
παίρνω, όπωσ το κζλω.»
- Με ζςπρωχνε – «Εγϊ κζλω ςε και εγϊ
κα ςε πάρω.»
- «Εγϊ κα πάρω ό, τι κζλω.»
- Με ζριξε ςτο κρεβάτι.
- «Κανζνασ δε κα ςε πιςτζψει.»
- Δεν μου αξίηει τοφτο.
- «Κανζνασ δε λζει όχι ςτον _____.»
- Αφζκθκα
- Ρίνεισ χάπι;
- Σικω. - Συγγνϊμθ. - Τα είχε χαμζνα. –
Σικω. Σικω.
- Ζκανα εμετό. «Φφετε, μθν με
αγγίηετε.»
- Ζτρεξε να φορζςει τα ροφχα του.
- Δε μιλοφςε ςε όλθ τθ διαδρομι πίςω.

Σθμείωςθ: Κάκε χρϊμα αντιπροςωπεφει τισ φράςεισ και τα ςχόλια τθσ κάκε
γυναίκασ.
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Ερϊτθςθ 2 (4 άτομα)
Ροια υποςτιριξθ βρικατε; Ρϊσ ςασ είδαν μετά τθν καταγγελία οι ςυνάδελφοί ςασ;
Ροια θ ςυμπεριφορά τουσ; Ρϊσ αντζδραςε θ οικογζνειά ςασ;

Ρίνακασ 38
Τποςτιριξθ – Αντίδραςθ Άλλων Προςϊπων και Φορζων
Σφηυγοσ κφματοσ

Σφηυγοσ καταγγελλόμενου

Οικογζνεια

Ενδεικτικζσ Φράςεισ και χόλια
-«Ρροςπάκθςα πολλζσ φορζσ να τον
κακθςυχάςω, αφοφ για τον ίδιο ιταν
πολφ δφςκολο να δεχτεί τθν κατάςταςθ.
Μια νφχτα, όμωσ, ο προϊςτάμενόσ μου
με ακολοφκθςε και τον είδα ξαφνικά
μπροςτά μου ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ του
κολεγίου. Ο άνδρασ μου τθν επόμενθ
μζρα πιγε να ηθτιςει το λόγο και είχε
ωσ αποτζλεςμα να παίξουν ξφλο.»
- «Για αποφυγι μεγαλφτερου κακοφ δεν
το είπα ςτο ςφηυγό μου.»
-«Μόλισ το είπα ςτο ςφηυγό μου, ικελε
να τον ςυναντιςει, γελοφςε και είπε:
«Είναι κάπου εδϊ και κάνετε πλάκα.».
Συνζχιςε λζγοντασ, «Κζλω να το πω τθσ
ςυηφγου του.» και πιγε ςπίτι του….. Τον
ακοφμπθςε ςτον τοίχο και του είπε:
«Δεν ντρζπεςαι!».»
- «Κα πάω να τον ςκοτϊςω, είπε ο
ςφηυγόσ μου ςτθν αρχι. Μετά που του
είπε αυτόσ πϊσ οφτε καν με είδε, ο
άνδρασ μου αμφζβαλλε. Άρχιςε και
γινόταν βίαιοσ, με ζβριηε, με κτυποφςε,
με κατθγοροφςε και ζνιωκε αθδία προσ
το πρόςωπό μου.»
««Το κατάλαβα», είπε θ ςφηυγοσ, «το
ξανάκανε»…. Θ γυναίκα του ζχει
ψυχολογικά, κλαίει ενϊ τα αφθγείται.»
- «Μου ζδιναν κουράγιο για να μείνω
ςτθ δουλειά.»
- «Θ οικογζνεια του ςυηφγου μου ζνιωκε
αθδία προσ το πρόςωπό μου. «Ρρζπει
να φφγει θ γυναίκα ςου…»
- «Συμπαράςταςθ από γονείσ. Ρατζρασ
κατάκλιψθ – Μθτζρα ζτυχε το ίδιο.»
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Συνάδελφοι

«Θ ςυμπεριφορά των ςυναδζλφων μου
μετά τθν καταγγελία ιταν καλφτερθ από
ό,τι πριν, και μάλιςτα κάποιοι μου
τθλεφωνοφςαν κακθμερινά για να με
ενκαρρφνουν. Με ςτιριξαν όπωσ τθν
οικογζνειά μου.»
Δικθγόροι
«Είδα
και
δικθγόρο
και
μου
είπε:.«Συγγνϊμθ, αλλά το μόνο που
είδα, ότι ζκανεσ ζρωτα για να κρατιςεισ
τθ δουλειά ςου. Κάνε ζνα μπάνιο και
είναι εντάξει θ υπόκεςθ.»»
Αςτυνομία
- «Ράω Αςτυνομία. Ράει, επίςθσ, εκείνοσ
εναντίον του ςυηφγου μου… Θ υπόκεςθ
αναβάλλεται ςυνζχεια.»
- «Εκκρεμεί, ενϊ του ςυηφγου
εκδικάςτθκε.»
- «Δεν υπάρχει δικαιοςφνθ.»
- «Θ Αςτυνομία περιφρόνθςε τθν
καταγγελία.»
- «Κεωρείται κλειςτι.»
- «Ζχει Κεό και άφθςζ το ςτο Κεό.»
Επιτροπι Λςότθτασ Φφλων
- «Θ ανταπόκριςθ τθσ Επιτροπισ ιταν
άμεςθ και ζγινε θ ςυνάντθςθ ςτο
γραφείο.»
- «Θ υπόκεςθ κεωρείται λιξαςα, διότι
είναι ποινικό.»
Επίτροποσ Διοίκθςθσ
«Δεν ζγινε τίποτα, γιατί εκκρεμεί ςτο
δικαςτιριο.»
Σθμείωςθ: Κάκε χρϊμα αντιπροςωπεφει τισ φράςεισ και τα ςχόλια τθσ κάκε
γυναίκασ.

Ερϊτθςθ 3 (4 άτομα)
Ροφ νομίηετε ότι οφείλεται;
Ρίνακασ 39
Αίτια εξουαλικισ Παρενόχλθςθσ
Κακοί άνκρωποι

Εκμετάλλευςθ κζςθσ

Ενδεικτικζσ Φράςεισ και χόλια
«Ζχει κάποιουσ ανκρϊπουσ που
νομίηουν ότι όποια γυναίκα τουσ αρζςει
είναι δικι τουσ. Ο ςυγκεκριμζνοσ
άνκρωποσ είναι κζμα χαρακτιρα.»
- «Μπορεί να το κάνουν επειδι είναι
προϊςτάμενοι, είναι πιο ψθλι θ κζςθ
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Ραρεξιγθςθ ςυμπεριφοράσ

Επιβεβαίωςθ ανδριςμοφ

Φόβοσ ανδρϊν

τουσ και πιςτεφουν ότι οι γυναίκεσ δε κα
μιλιςουν.»
- «Σίγουρα είναι θ εκμετάλλευςθ
κζςθσ.»
«Επειδι είμαι ανοιχτόσ και αυκόρμθτοσ
άνκρωποσ, μιλϊ με όλουσ. Μςωσ να μθν
ιμουν τόςο αυςτθρι από τθν αρχι.»
«Κατά κφριο λόγο τθν κάνουν άτομα που
βαρζκθκαν μζςα ςτο γάμο τουσ και
γυρεφουν διζξοδο, προφανϊσ δεν ζχουν
επικοινωνία με τθν οικογζνεια και τθ
γυναίκα τουσ και ψάχνουν κάτι για να
τουσ ξυπνιςει ι να νιϊςουν οι ίδιοι ότι
εξακολουκοφν να είναι άνδρεσ.»
«Μπορεί να είναι ενδόμυχοσ φόβοσ τουσ
ότι κα εκτοπιςκοφν από τθν αρχθγία
τουσ.»

«Αρρωςτθμζνοι άνκρωποι»

Ερϊτθςθ 4 (4 άτομα)
Ροια γενικά τα ςυναιςκιματά ςασ με 2-3 λζξεισ μόνο;
Ρίνακασ 40
υναιςκιματα
Ζπεςα πολφ ψυχολογικά, ιμουν χάλια

Φόβοσ

Ενδεικτικζσ Φράςεισ και χόλια
- «Επειδι πζραςα κάποια προβλιματα
υγείασ και όταν τα ξεπερνάσ βλζπεισ τθ
ηωι πιο κετικά. Εκείνθ τθ ςτιγμι, όμωσ,
άρχιςε θ παρενόχλθςθ με αποτζλεςμα
να κλαίω ςυνζχεια και να μθν είμαι καλά
ψυχολογικά.»
- «Ρζραςα πάρα πολφ άςχθμα.»
- «Ψυχολογικά άκλια κατάςταςθ.»
- «Ξανάρχιςα το κάπνιςμα…… Ζκανα
αγϊνα να κόψω το αλκοόλ και
ξανάρχιςα, για να κοιμάμαι.»
- «Φοβόμουν για το ποια κα είναι θ
επόμενι του κίνθςθ και ςκεφτόμουν
ςυνεχϊσ «τι κα κάνει;».»
- «Φοβόμουν ότι μπορεί να κάνει κάτι.»
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Σφγκρουςθ με τον εαυτό τουσ

Άβολα

- «Το ότι με κατθγοροφςε ότι δεν
ντυνόμουν καλά ι ότι ζβλεπε τα
εςϊρουχά μου, με ζκανε να ςκζφτομαι
τι να φορζςω, γιατί τι κα πει ο ζνασ και ο
άλλοσ.»
- «Νιϊκω όντωσ μια πουτάνα που τθν
κλωτςά θ κοινωνία.»
«Ζνιωκα άβολα, ζνιωκα ότι με κοιτά.»

Υποτίμθςθ του εαυτοφ τουσ

«Δε μου αξίηει τίποτε.»

Βρϊμικθ – λερωμζνθ

- «Νιϊκω βρϊμικθ, επειδι ίςωσ δε
δικαιϊκθκα.»
- «Είναι πολφ άςχθμο πράγμα να
πθγαίνεισ ςπίτι και να κάνεισ μπάνιο και
να τρίβεισ το ςθμείο που ςου άγγιξε για
να φφγει θ ακακαρςία, να φφγει από
πάνω ςου, να φφγει από τθ ςκζψθ ςου.»
Κάνει παφςθ και είναι ςυναιςκθματικά
φορτιςμζνθ και αμιχανθ.
Απζχκεια
«Απεχκανόμουν εκείνον ςίγουρα, τθν
κατάςταςθ, ότι δεν μποροφςα να ςτακϊ
με αυτοπεποίκθςθ και να μιλιςω ι να
αντιδράςω όπωσ ίςωσ να αντιδροφςα αν
μου ςυνζβαινε τϊρα.»
Φόβοσ
Ιταν το κυρίαρχο ςυναίςκθμα. Πποτε με
πλθςίαηε, φόβοσ για το κάκε φορά που
του ζλεγα ςταμάτα για το τι κα
ακολουκιςει τι κα γίνει παρακάτω,
φόβοσ για το αν κα χάςω τθ δουλειά
μου, φόβοσ για το τι κα γίνει με τθ ηωι
μου.»
Σθμείωςθ: Κάκε χρϊμα αντιπροςωπεφει τισ φράςεισ και τα ςχόλια τθσ κάκε
γυναίκασ.
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ii. Ανάλυςθ Λόγου Συνεντεφξεων Γυναικϊν (Discourse Analysis)
Οι ςυμμετζχουςεσ ομολογοφν με πικρία και κυμό ότι δζχτθκαν ςεξουαλικι
παρενόχλθςθ διαφόρων μορφϊν, όπωσ λεκτικά, μθνφματα, ςκθνζσ ηθλοτυπίασ,
προβολι ιςτοςελίδων αιςχροφ περιεχομζνου, ψυχολογικό πόλεμο, χειρονομίεσ,
αλλά και βιαςμό.
Λςχυρίηονται ότι οι λόγοι ςτουσ οποίουσ οφείλεται θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ είναι
ότι οι άνδρεσ εκμεταλλεφονται τθν υψθλόβακμθ κζςθ τουσ ι ότι είναι για αυτοφσ
τρόποσ να επιβεβαιϊςουν τον ανδριςμό τουσ ι πωσ ο χαρακτιρασ κάποιων ανδρϊν
τουσ επιτρζπει να κεωροφν ότι όποια γυναίκα τουσ αρζςει είναι δικι τουσ, αλλά
ακόμθ ότι πικανόν οι άνδρεσ να παρεξθγοφν τθ ςυμπεριφορά των γυναικϊν, που
είναι αυκόρμθτεσ και ζχουν «ανοιχτό» χαρακτιρα. Αναφζρονται ςε αυτοφσ τουσ
λόγουσ με κυμό και απζχκεια, αλλά και τάςεισ αυτοενοχοποίθςθσ.
Μία ςυμμετζχουςα, θ οποία δεν ζχει προχωριςει ποτζ ςε καταγγελία, εκφράηει
ζντονθ αμφιβολία για το αν κα βρει υποςτιριξθ και ανθςυχεί για το αν κα τθν
κατθγοριςει ο κόςμοσ, μια και ο κφτθσ είχε πολλοφσ τρόπουσ να δικαιολογθκεί.
Αιςκάνεται ότι θ καταγγελία κα τθν ντροπιάςει για δεφτερθ φορά και μάλιςτα «ςε
όλο ον κόςμο».
Οι γυναίκεσ που προχϊρθςαν ςε καταγγελία νιϊκουν αγανάκτθςθ για τθν αδράνεια
τθσ αςτυνομίασ και για το γεγονόσ ότι αποκαρρφνκθκαν από τουσ δικθγόρουσ. Ο
φόβοσ και θ ανθςυχία για τθν αντίδραςθ τθσ οικογζνειάσ τουσ και ειδικά του
ςυηφγου τουσ φάνθκε ζντονα μζςα από τα λεγόμενά τουσ. Με ικανοποίθςθ οι
περιςςότερεσ γυναίκεσ δθλϊνουν ότι βρικαν υποςτιριξθ και κατανόθςθ από το
ςφηυγό τουσ, ςε αντίκεςθ με μία που πζρα από τθν υποτίμθςθ και τον εξευτελιςμό,
ξυλοκοπικθκε από το ςφηυγό τθσ. Θ οικογζνεια και οι ςυνάδελφοι των γυναικϊν
που ςυμμετείχαν, όπωσ οι ίδιεσ λζνε, τισ ςτιριξαν και τισ ενκάρρυναν ϊςτε να
παραμείνουν ςτθ δουλειά.
Πταν ρωτικθκαν για το ποια είναι τα ςυναιςκιματά τουσ, ο φόβοσ, θ απζχκεια, θ
ψυχολογικι «πτϊςθ» ι το ότι ζνιωκαν λερωμζνεσ ιταν οι λζξεισ με τισ οποίεσ
εκφράςτθκαν. Συναιςκθματικζσ καταςτάςεισ, οι οποίεσ κυριαρχοφςαν ςε ολόκλθρθ
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τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ, με περιςςότερθ αγανάκτθςθ και κυμό να εκφράηεται
όςο προχωροφςαν οι αφθγιςεισ τουσ.
Μεγάλθ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ και αμθχανία επικρατεί ςε όλεσ τισ ςυνεντεφξεισ
και πολλζσ φορζσ οι ςυμμετζχουςεσ βοφρκωναν, ζκαναν παφςεισ, ζνιωκαν
ταχυπαλμία ι ακόμα ξζςπαγαν ςε κλάματα. Θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ που
βίωςαν είναι ζνασ εφιάλτθσ που τισ ςυνοδεφει ςε όλθ τουσ τθ ηωι. Συναιςκιματα
αυτοενοχοποίθςθσ πθγάηουν ζντονα από το λόγο τουσ, κακϊσ οι ίδιεσ αμφζβαλλαν
για τον εαυτό τουσ και ζριχναν το φταίξιμο πάνω τουσ και πολλζσ ιταν οι
περιπτϊςεισ που αυτό είχε αντίκτυπο ςτθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ και του
χαρακτιρα τουσ. Νιϊκουν ντροπι, γιατί ςυχνά αμφιςβθτοφνται και ενοχοποιοφνται,
όπωσ δθλϊνουν. Επίςθσ, είναι εμφανισ θ αδυναμία αντιμετϊπιςθσ αυτισ τθσ
κατάςταςθσ με αποτζλεςμα τθ μόνιμθ ανιςορροπία τουσ ςτθν επαγγελματικι και
για κάποιεσ και ςτθν προςωπικι τουσ ηωι.
Αξιοςθμείωτθ είναι και θ αντίδραςθ των κυμάτων κατά τθ διάρκεια του γεγονότοσ.
Ππωσ φαίνεται μζςα από τα λεγόμενά τουσ, αρχικά είναι πιο ιρεμεσ απζναντι ςτο
κφτθ ηθτϊντασ του απλϊσ να ςταματιςει. Ζπειτα, το φφοσ τουσ γίνεται πιο ςοβαρό
και αντιμετωπίηουν τθν κατάςταςθ με αυςτθρότθτα. Ακολοφκωσ, περνοφν ςτο
ςτάδιο του προβλθματιςμοφ, για το αν κα εκμυςτθρευτοφν κάπου αυτό το γεγονόσ
ι αν κα το καταγγείλουν. Θ πεςμζνθ ψυχολογία ακολουκεί, κακϊσ όλεσ
υποςτιριξαν ότι θ ψυχολογικι τουσ κατάςταςθ ιταν ςτο χείριςτο ςθμείο εκείνο το
διάςτθμα. Θ φυγι ι παραίτθςθ ζπεται, κακϊσ κζλουν να ξεφφγουν από αυτι τθν
κατάςταςθ. Θ ανακοφφιςθ είναι το τελευταίο ςτάδιο, που δεν το βιϊνουν όλα τα
κφματα και πραγματοποιείται μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο κφτθσ υποχρεοφται να
εγκαταλείψει τθ δουλειά, ι τιμωρείται και αποκαλφπτεται, γεγονόσ ςπάνιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΠΟΡΙΜΑΣΑ-ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ αποτφπωςθ/εκτίμθςθ τθσ κζςθσ τθσ γυναίκασ
ςτο χϊρο εργαςίασ ςτθν Κφπρο, μζςα από τθν παρουςίαςθ πραγματικϊν
δεδομζνων και τθν ανίχνευςθ ςτερεοτφπων.
Με βάςθ τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ ( ςελίδεσ 3 και 4) τα αποτελζςματα
ζδειξαν ότι θ ζννοια τθσ ιςότθτασ και των πρακτικϊν που κα τθν επιτφχουν είναι ςε
όλα τα επίπεδα, τοπικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ, δφςκολο να προςεγγιςτοφν και να
εφαρμοςτοφν, μια και θ ιςοτιμία, θ δικαιοφροςφνθ και θ προοπτικι του φφλου
είναι αποδεκτζσ ωσ διακθρφξεισ, αλλά παραμζνουν ανεκπλιρωτεσ πολιτικζσ. Θ
ανιςότθτα γυναικϊν και ανδρϊν ςτο χϊρο εργαςίασ και ςτθν απαςχόλθςθ είναι
γεγονόσ που κεμελιϊνεται ςε ςυμφζροντα, προκαταλιψεισ και κεςμικζσ
αγκυλϊςεισ, κακϊσ θ λογοδότθςθ είναι ελλιπισ και ανφπαρκτθ. Θ λογοδότθςθ
μπορεί να παρατθρθκεί μόνο μετά από κάποια καταγγελία, αλλά πολλζσ φορζσ
χωρίσ κάποιο αποτζλεςμα.
Στο χϊρο τθσ εργαςίασ και

ανάλογα με τθ κζςθ και το φφλο οι

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ προςζγγιςαν τθν ζννοια τθσ ιςότθτασ με διαφορετικό τρόπο,
εκφράηοντασ ποικίλεσ ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ. Μζςα από τθν εξζταςθ των
αντιλιψεων των Κφπριων εργαηομζνων για τθν ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν ςτο
χϊρο εργαςίασ και απαςχόλθςθσ φάνθκε ότι υπάρχουν ιςχυρζσ προκαταλιψεισ εισ
βάροσ τθσ γυναίκασ, οι οποίεσ κα αναφερκοφν ονομαςτικά πιο κάτω:
 Ανωτερότθτα ανδρϊν ςτο χϊρο εργαςίασ
 Αποδοχι εργαςιακϊν ανιςοτιτων εισ βάροσ των γυναικϊν και ενοχοποίθςθ
τθσ γυναίκασ
 Ανιςότθτα ευκαιριϊν ανζλιξθσ – κατάρτιςθσ υπζρ των ανδρϊν
 Διάκριςθ ςε ανδρικά / γυναικεία επαγγζλματα
 Ρροκατάλθψθ εισ βάροσ των πολφτεκνων
 Ρροτίμθςθ ευπαρουςίαςτων ατόμων χωρίσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ
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 Θλικιακόσ ρατςιςμόσ εισ βάροσ ατόμων μεγαλφτερων των 40 ετϊν
 ατςιςμόσ εισ βάροσ των «άλλων» (ατόμων με διαφορετικι εκνικότθτα /
φυλι και αποκλίνουςεσ ςεξουαλικζσ προτιμιςεισ)
 Θλικιακόσ ρατςιςμόσ εισ βάροσ νζων ατόμων μικρότερων των 40 ετϊν

Αναλυτικότερα, μζςω τθσ διερεφνθςθσ ςχετικά με το κατά πόςο υπάρχουν
διαφορζσ ανάμεςα ςτα δφο φφλα ςε ςχζςθ με τισ πιο πάνω αντιλιψεισ, φάνθκε ότι
ςε ςφγκριςθ με τισ γυναίκεσ, οι άνδρεσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα αςπάηονται
περιςςότερο τθν ιδζα ότι οι άνδρεσ είναι ανϊτεροι ςτο χϊρο εργαςίασ, δείχνουν
μεγαλφτερθ προτίμθςθ ςε ευπαρουςίαςτα άτομα χωρίσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ,
αποδζχονται τθν ανιςότθτα ευκαιριϊν και ςυνκθκϊν εργαςίασ εισ βάροσ των
γυναικϊν και το ρατςιςμό εισ βάροσ των «άλλων» και είναι πιο επιρρεπείσ ςε
ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ αναφορικά με τα ανδρικά και τα γυναικεία επαγγζλματα.
Αντίκετα, οι γυναίκεσ, πολφ περιςςότερο από τουσ άνδρεσ παρουςιάηουν απόψεισ
που καταμαρτυροφν θλικιακό ρατςιςμό εισ βάροσ των νζων ατόμων.
Επίςθσ, οι άντρεσ κατά κανόνα πιςτεφουν ότι οι γυναίκεσ δεν προάγονται και δεν
κάνουν καριζρα, λόγω λιγότερων ικανοτιτων. Ωσ προσ δε τθν ανάγκθ ςυμφιλίωςθσ
καριζρασ και οικογζνειασ, κεωροφν ότι είναι θ γυναίκα που πρζπει να το χειριςτεί,
οφτωσ ϊςτε να ςυνδυάςει και τα δφο. Επιπρόςκετα, οι άνδρεσ κεωροφν ότι μια
γυναίκα κα πρζπει να επιλζξει μεταξφ καριζρασ και οικογζνειασ και ότι το καλφτερο
είναι να μζνει ςτο ςπίτι με τθν οικογζνειά τθσ.
Διαφορζσ ςτισ αντιλιψεισ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με τον τομζα
απαςχόλθςισ τουσ (βιομθχανία, καταςκευζσ, εκπαίδευςθ, υπθρεςίεσ, τουριςμόσ,
εμπόριο, δθμόςια υπθρεςία, θμικρατικοί οργανιςμοί και ιδιωτικζσ επιχειριςεισ)
υπάρχουν όςον αφορά τθν ανωτερότθτα ανδρϊν ςτο χϊρο εργαςίασ, τθν ανιςότθτα
ευκαιριϊν και ςυνκθκϊν εργαςίασ υπζρ των ανδρϊν και το ρατςιςμό εισ βάροσ των
«άλλων» (ατόμων με διαφορετικι εκνικότθτα / φυλι και αποκλίνουςεσ ςεξουαλικζσ
αποκλίςεισ). Συγκεκριμζνα, οι εργαηόμενοι ςτθ βιομθχανία και ςτο εμπόριο
αςπάηονταν περιςςότερο τθν άποψθ περί ανωτερότθτασ των ανδρϊν ςτο χϊρο
εργαςίασ ςε ςφγκριςθ με τουσ εργαηόμενουσ ςτθ δθμόςια υπθρεςία και τουσ
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θμικρατικοφσ οργανιςμοφσ. Οι εργαηόμενοι ςτθ βιομθχανία, ςτισ υπθρεςίεσ και ςτο
εμπόριο ιταν πιο δεκτικοί ςε ανιςότθτεσ ευκαιριϊν ανζλιξθσ – κατάρτιςθσ υπζρ των
ανδρϊν ςε ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ εργαηόμενουσ ςτθ δθμόςια
υπθρεςία και τουσ θμικρατικοφσ οργανιςμοφσ. Τζλοσ, οι εργαηόμενοι ςτο εμπόριο
είναι πιο κετικοί απζναντι ςτθ ςυγκεκριμζνθ μορφι ρατςιςμοφ ςε ςχζςθ με τουσ
εργαηόμενουσ ςτισ υπθρεςίεσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ
και τουσ εργαηόμενουσ ςε θμικρατικοφσ οργανιςμοφσ.
Διαφορζσ ςτισ αντιλιψεισ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν ανάλογα με τθ κζςθ εργαςίασ
τουσ (υπάλλθλοσ, ιδιοκτιτθσ, διευκυντισ) υπάρχουν όςον αφορά τθν αποδοχι
εργαςιακϊν ανιςοτιτων εισ βάροσ των γυναικϊν, ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ
αναφορικά με τα ανδρικά και γυναικεία επαγγζλματα, προτίμθςθ ευπαρουςίαςτων
ατόμων χωρίσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ, ανιςότθτα ευκαιριϊν και ςυνκθκϊν
εργαςίασ υπζρ των ανδρϊν, ρατςιςμόσ εισ βάροσ των «άλλων» (ατόμων με
διαφορετικι εκνικότθτα / φυλι και αποκλίνουςεσ ςεξουαλικζσ αποκλίςεισ).
Ειδικότερα, και ςτουσ δφο πρϊτουσ παράγοντεσ, οι διευκυντζσ παρουςίαηαν
λιγότερο ζντονεσ αντιλιψεισ ςε ςχζςθ με τουσ ιδιοκτιτεσ και τουσ υπαλλιλουσ, ενϊ
και ςτουσ τρεισ τελευταίουσ παράγοντεσ, οι ιδιοκτιτεσ είχαν εντονότερεσ απόψεισ
ςε ςχζςθ τόςο με τουσ διευκυντζσ όςο και με τουσ υπαλλιλουσ.
Πςον αφορά τθν πλθροφόρθςθ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν ςτθν ζρευνα για τα
δεδομζνα ανιςότθτασ, το δικαίωμα τθσ ιςότθτασ και τουσ μθχανιςμοφσ
διαμαρτυρίασ/καταγγελίασ φαίνεται ότι είναι ελλιπισ και εκεί που υπάρχει είναι
επιφανειακι. Λιγότεροι από τουσ μιςοφσ γνωρίηουν τι είναι και τι κάνει θ Επιτροπι
Λςότθτασ Φφλου (ΕΛΦ), με το ποςοςτό των ανδρϊν να είναι, με βάςθ τισ
τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ και το ερωτθματολόγιο, μικρότερο από των γυναικϊν.
Αναφορικά με το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ είναι ενθμερωμζνοι για το
κζμα τθσ ιςότθτασ ςτθν εργαςία, 1 ςτουσ 3 δεν ενθμερϊνεται κακόλου, ενϊ
περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ δθλϊνουν ότι είναι ενθμερωμζνοι/εσ ςε
ικανοποιθτικό βακμό. Θ ενθμζρωςι τουσ προζρχεται κατά κφριο λόγο από τα Μζςα
Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, ενϊ μόνο περίπου 1 ςτουσ 100 ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ζχει
ενθμερωκεί από τθν Επιτροπι Λςότθτασ.

109

Πςον αφορά το μορφωτικό επίπεδο και τισ μιςκολογικζσ απολαβζσ θ ζρευνα ζδειξε
ότι παρατθροφνται ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν. Πςον
αφορά το επίπεδο μόρφωςθσ, το ποςοςτό των γυναικϊν που τελείωςαν μόνο το
Δθμοτικό, μόνο το Λφκειο, τθ Νοςθλευτικι Σχολι και το ACCA είναι μεγαλφτερο από
αυτό των ανδρϊν, ενϊ το ποςοςτό των ανδρϊν που τελείωςαν τθν Τεχνικι Σχολι
είναι πολφ μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο ποςοςτό των γυναικϊν. Τα ποςοςτά
ανδρϊν και γυναικϊν που τελείωςαν Ρανεπιςτιμιο (προπτυχιακό επίπεδο),
Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό κυμαίνονται περίπου ςτα ίδια επίπεδα. Θ εικόνα
αυτι διαφοροποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτισ τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ,
όπου το ποςοςτό των γυναικϊν που κατζχουν Μεταπτυχιακό είναι πολφ
μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο των ανδρϊν.
Πμωσ, ςχεδόν διπλάςιεσ γυναίκεσ από τουσ άνδρεσ λαμβάνουν τον κατϊτατο μιςκό
(μζχρι 1000 ευρϊ), ενϊ ςτουσ μιςκοφσ πζραν των 3000 ευρϊ, θ εικόνα
αντιςτρζφεται με το φψοσ των απολαβϊν των ανδρϊν να είναι μεγαλφτερο.
Λιγότεροι από τουσ μιςοφσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτισ τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ
διλωςαν ότι γνωρίηουν τθν φπαρξθ μεγαλφτερων μιςκολογικϊν διαφορϊν εισ
βάροσ των γυναικϊν ςτθν Κφπρο ςε ςφγκριςθ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Ραρατθρϊντασ τα ποςοςτά των γυναικϊν που εργοδοτοφνται ανάλογα με τθ χϊρα
καταγωγισ τουσ, προκφπτει ότι γενικά υπάρχει ςαφισ προτίμθςθ προσ τισ Κφπριεσ
γυναίκεσ, ενϊ οι αλλοδαπζσ μθ Ευρωπαίεσ παρουςιάηουν τα μικρότερα ποςοςτά
προτίμθςθσ για εργοδότθςθ ςτθν Κφπρο.
Εξετάςτθκαν, επίςθσ, ο βακμόσ ςτον οποίο οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κεωροφν ότι
ςυγκεκριμζνοι παράγοντεσ προκαλοφν ανιςότθτα εισ βάροσ των γυναικϊν ςτον
εργαςιακό χϊρο, ο βακμόσ φπαρξθσ ανιςότθτασ εισ βάροσ τθσ γυναίκασ ςε
ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, οι αντιλιψεισ τουσ για τα μζτρα που μποροφν να
υποβοθκιςουν τισ γυναίκεσ να ςυνδυάςουν καριζρα και οικογζνεια και οι
πεποικιςεισ τουσ για τουσ παράγοντεσ που ςυμβάλουν ςτθ μειοψθφία των
γυναικϊν ςτα διοικθτικά ςυμβοφλια μεγάλων εταιρειϊν. Για κακεμία από τισ
προαναφερκείςεσ κατθγορίεσ ζγινε ςφγκριςθ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν.
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Οι παράγοντεσ που προκαλοφν ανιςότθτα εισ βάροσ των γυναικϊν ςτο χϊρο
εργαςίασ ςφμφωνα με το μεγαλφτερο ποςοςτό των ςυμμετεχόντων είναι θ φπαρξθ
ανδρικϊν και γυναικείων επαγγελμάτων, οι προκαταλιψεισ εισ βάροσ των γυναικϊν
και θ υποτίμθςθ των ικανοτιτων των γυναικϊν. Ρεριςςότεροι από τουσ μιςοφσ
αναφζρονται ςτθν πατριαρχικι κοινωνία τθσ Κφπρου, ενϊ ςχεδόν οι μιςοί ςτισ
λιγότερεσ ικανότθτεσ των γυναικϊν ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ.
Οι γυναίκεσ κεωροφν ςε μεγαλφτερο βακμό από τουσ άνδρεσ ότι παρατθροφνται
προκαταλιψεισ εισ βάροσ τουσ, ότι θ κοινωνία μασ είναι πατριαρχικι και ότι
υποτιμοφνται οι ικανότθτεσ των γυναικϊν, γεγονότα που ςυμβάλλουν ςε
ανιςότθτεσ εισ βάροσ των γυναικϊν ςτο χϊρο εργαςίασ και απαςχόλθςθσ. Αντίκετα,
οι άνδρεσ πιςτεφουν περιςςότερο από τισ γυναίκεσ ότι θ ανιςότθτα μεταξφ των
φφλων ςτο χϊρο εργαςίασ οφείλεται ςε λιγότερεσ ικανότθτεσ των γυναικϊν.
Πςον αφορά το κατά πόςο υπάρχει ανιςότθτα εισ βάροσ των γυναικϊν ςε
αναφερκζντεσ παράγοντεσ, 3 ςτουσ 4 ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ υποςτθρίηουν ότι
υπάρχει ανιςότθτα ςτθν αμοιβι, ενϊ 1 ςτουσ 2 ςτισ προςλιψεισ και ςτισ εργαςιακζσ
ςχζςεισ. Λιγότεροι από τουσ μιςοφσ πιςτεφουν ότι υπάρχει διάκριςθ ςτθν
κατάρτιςθ-επαγγελματικι εκπαίδευςθ και τθν ανζλιξθ.
Οι γυναίκεσ πιςτεφουν ςε μεγαλφτερο βακμό από τουσ άνδρεσ ότι υπάρχει
ανιςότθτα εισ βάροσ τουσ ςε όλουσ τουσ εξεταςκζντεσ τομείσ, δθλαδι τθσ αμοιβισ,
τθσ κατάρτιςθσ-επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, τθσ ανζλιξθσ, τθσ πρόςλθψθσ και των
εργαςιακϊν ςχζςεων.
Από τισ τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ, αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι το 41.1% των
ςυμμετεχόντων είναι γνϊςτεσ του όρου «υμφιλίωςθ οικογζνειασ και καριζρασ».
Σχεδόν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ πιςτεφουν ότι τα κοινοτικά νθπιαγωγεία ςε
κάκε ενορία κα διευκολφνουν τισ εργαηόμενεσ να ςυνδυάςουν οικογζνεια και
καριζρα. Άλλοι παράγοντεσ που αναφζρονται για τθν προαγωγι τθσ ιδζασ τθσ
ςυμφιλίωςθσ από πολφ μεγάλο ποςοςτό είναι οι αυξθμζνεσ ευκαιρίεσ των μθτζρων
αν εκπαιδευτοφν προκειμζνου να καλφψουν το «χαμζνο» χρόνο εργαςίασ, οι
διευκολφνςεισ με ευζλικτα ωράρια και θ ανάλθψθ των ίδιων υποχρεϊςεων από
τουσ άνδρεσ. Οι γυναίκεσ ςυμφωνοφν ςε μεγαλφτερο βακμό από τουσ άνδρεσ ότι θ
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ανάλθψθ των ίδιων υποχρεϊςεων από τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ αποτελεί μζτρο
που κα μποροφςε να βοθκιςει τθν Κφπρια γυναίκα να ςυνδυάςει οικογζνεια και
καριζρα. Αντίκετα, οι άνδρεσ πιςτεφουν περιςςότερο από τισ γυναίκεσ ότι θ
πρακτικι θ οποία κα επιτρζπει ςτισ γυναίκεσ να ζχουν καριζρα είναι θ εκοφςια
επιλογι τουσ να μθν παντρεφονται και να μθν κάνουν παιδιά.
Από τισ τθλεφωνικζσ, επίςθσ, ςυνεντεφξεισ φάνθκε ότι ςχεδόν όλοι οι
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κεωροφν ότι θ μειωμζνθ εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτα
διοικθτικά

ςυμβοφλια

μεγάλων

εταιρειϊν

οφείλεται

ςτισ

οικογενειακζσ

υποχρεϊςεισ των γυναικϊν. Ακόμθ, 3 ςτουσ 4 πιςτεφουν ότι οι γυναίκεσ δεν ζχουν
λιγότερεσ διοικθτικζσ ικανότθτεσ από τουσ άνδρεσ, δεν ζχουν λιγότερα
εκπαιδευτικά προςόντα, θ πατριαρχικι κοινωνία και θ υποτίμθςθ των ικανοτιτων
τθσ γυναίκασ ςυμβάλλουν ςτθν υπο-εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτα διοικθτικά
ςυμβοφλια μεγάλων εταιρειϊν. Λιγότεροι από τουσ μιςοφσ ςυμμετζχοντεσ
/ουςεσςυμφωνοφν ότι υπάρχουν ςτερεότυπα εισ βάροσ τθσ γυναίκασ.
Οι γυναίκεσ υποςτθρίηουν ςε μεγαλφτερο βακμό από τουσ άνδρεσ, ότι τα
ςτερεότυπα εισ βάροσ τουσ, θ πατριαρχικι κοινωνία, αλλά και θ υποτίμθςθ των
ικανοτιτων τουσ, αποτελοφν ςτοιχεία, τα οποία οδθγοφν ςτθν άνιςθ εκπροςϊπθςθ
των γυναικϊν ςτα διάφορα διοικθτικά ςυμβοφλια μεγάλων εταιρειϊν. Αντίκετα, οι
άνδρεσ πιςτεφουν περιςςότερο από τισ γυναίκεσ ότι αυτι θ υπό-εκπροςϊπθςθ
είναι ςυνζπεια των μειωμζνων διοικθτικϊν ικανοτιτων των γυναικϊν.
Μζςω των προςωπικϊν ςυνεντεφξεων γυναικϊν που βίωςαν τθ διάκριςθ είτε ςτθν
ανζλιξθ είτε λόγω μθτρότθτασ είτε μζςω ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ καταλιγουμε
ςτο ότι οι γυναίκεσ μζςα ςτο χϊρο εργαςίασ αιςκάνονται αναςφαλείσ. Επίςθσ, δεν
αιςκάνονται ότι ζχουν επαρκι πλθροφόρθςθ, υποςτιριξθ και ςυμπαράςταςθ.
Ακόμα κι αν βρουν υποςτιριξθ φραςτικι, δεν κεωροφν ότι κα ζχει αποτζλεςμα.
Αναλυτικότερα, οι ςυμμετζχουςεσ αποδίδουν τθ διάκριςθ ςτθν ανζλιξθ που
βίωςαν ςτθν ανδροκρατοφμενθ κοινωνία, ςτον παράγοντα «μθτρότθτα», αλλά
κυρίωσ ςτισ αποτυχθμζνεσ διεκδικιςεισ. Επιπρόςκετα, θ αμφιςβιτθςθ ότι κα
δικαιωκοφν μζςα από τθν καταγγελία είναι εμφανισ, κακϊσ όπωσ οι ίδιεσ
ιςχυρίηοντα, το μόνο αποτζλεςμα που είχε ιταν ο ψυχολογικόσ πόλεμοσ και θ
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ειρωνεία που δζχτθκαν από τουσ προϊςταμζνουσ τουσ, ο εκφοβιςμόσ από τον
«ανταγωνιςτι» και ο φόβοσ «κακιλωςθσ» ςτθ κζςθ χωρίσ ανζλιξθ. Μζςα από τα
λεγόμενά τουσ, επίςθσ, φαίνεται ότι αιςκάνονται αδφναμεσ και απλθροφόρθτεσ. Ο
λόγοσ των γυναικϊν παρουςιάηεται ςυναιςκθματικά φορτιςμζνοσ, κακϊσ θ πικρία,
θ απογοιτευςθ, θ παραίτθςθ, ο κυμόσ, θ αγανάκτθςθ, και θ απόγνωςθ είναι
ςυναιςκιματα που διακρίνονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ. Στο τζλοσ,
βζβαια, τθσ ςυνζντευξθσ διαφαίνεται το πνεφμα αγωνιςτικότθτασ και αιςιοδοξίασ
για ςυνεχι αγϊνα και διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων τουσ.
Θ νοοτροπία και ο χαρακτιρασ του εργοδότθ, κακϊσ και το ςυμφζρον και το κζρδοσ
τθσ επιχείρθςισ του, είναι οι λόγοι ςτουσ οποίουσ αναφζρονται οι ςυμμετζχουςεσ
ςτισ ςυνεντεφξεισ, για να εξθγιςουν τθ διάκριςθ (απόλυςθ) που βίωςαν λόγω
μθτρότθτασ. Ο λόγοσ και των τριϊν γυναικϊν είναι ςυναιςκθματικά φορτιςμζνοσ
κατά τθ διάρκεια των ςυνεντεφξεων και νιϊκουν αγανάκτθςθ για τον εκδικθτικό
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίηεται από τουσ εργοδότεσ θ καταγγελία τουσ.
Απογοθτευμζνεσ είναι, επίςθσ, από τθν αςτυνομία και τουσ δικθγόρουσ. Νιϊκουν
απροςτάτευτεσ, αγανακτιςμζνεσ και αμφιβολία για το αν κα βρουν υποςτιριξθ και
το δίκαιό τουσ, με τθν παραίτθςθ να διακρίνεται ζντονα ςτο λόγο τουσ. Αναφζρουν
ότι «αναγκάηονται» ςε ανοχι τθσ διάκριςθσ είτε λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ είτε
του φόβου ότι κα χάςουν τθ δουλειά τουσ. «Θ γυναίκα «υποχρεϊνεται» να διαλζξει
μεταξφ μθτρότθτασ και εργαςίασ ςτον ιδιωτικό τομζα» λζνε οι ςυμμετζχουςεσ, με
πικρία και απογοιτευςθ.
Θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ είναι και ανδρικό και γυναικείο φαινόμενο, δθλαδι για
κάκε ζναν άνδρα που διλωςε ότι δζχτθκε κάποιασ μορφισ ςεξουαλικι
παρενόχλθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ του, τρεισ περίπου γυναίκεσ διλωςαν το ίδιο.
Καταγγζλκθκε από το 12% περίπου (11,88) του δείγματοσ. Αξιοςθμείωτο είναι το
γεγονόσ ότι περιςςότερεσ από τισ μιςζσ περιπτϊςεισ ανζφεραν παρενόχλθςθ με
πολλαπλοφσ τρόπουσ, όπωσ λεκτικά, μθνφματα, ςκθνζσ ηθλοτυπίασ, προβολι
ιςτοςελίδων αιςχροφ περιεχομζνου, ψυχολογικό πόλεμο, χειρονομίεσ, αλλά και
βιαςμό. Επιπρόςκετα, περιςςότερεσ από τισ μιςζσ περιπτϊςεισ που κατιγγειλαν ότι
δζχτθκαν ςεξουαλικι παρενόχλθςθ εργοδοτοφνται ςτθ δθμόςια υπθρεςία.

113

Ακολουκοφν με μικρότερα ποςοςτά εμφάνιςθσ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ, οι
θμικρατικοί οργανιςμοί, οι υπθρεςίεσ και θ εκπαίδευςθ.
Πςον αφορά ςτουσ παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ οφείλεται θ ςεξουαλικι
παρενόχλθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ, πάνω από το 70% των ςυμμετεχόντων, ανδρϊν
και γυναικϊν, κεωρεί ότι οι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθ ςεξουαλικι
παρενόχλθςθ, αρχίηοντασ από αυτόν που ςυγκζντρωςε το μικρότερο ποςοςτό, είναι:
δικαιολογίεσ των γυναικϊν για να κρφψουν τισ όποιεσ αδυναμίεσ μπορεί να ζχουν,
δικαιολογίεσ των γυναικϊν για να επιτφχουν κάποια άλλα οφζλθ ςτθ δουλειά τουσ,
οφείλεται ςτισ ίδιεσ τισ γυναίκεσ οι οποίεσ καταγγζλλουν τουσ άνδρεσ για δικεν
ςεξουαλικι παρενόχλθςθ, οι ίδιεσ οι γυναίκεσ προκαλοφν τθ ςεξουαλικι
παρενόχλθςθ, οι γυναίκεσ εργαηόμενεσ κα ανεχτοφν τθν όποια ςεξουαλικι
παρενόχλθςθ προκειμζνου να μθ χάςουν τθ δουλειά τουσ, θ εκμετάλλευςθ των
γυναικϊν από τουσ προϊςτάμενοφσ τουσ, κάποιοι άνδρεσ κεωροφν τισ γυναίκεσ ωσ
αντικείμενα του ςεξ.
Οι άνδρεσ, πιςτεφουν ςε μεγαλφτερο βακμό από τισ γυναίκεσ, ότι θ ςεξουαλικι
παρενόχλθςθ που παρατθρείται ςτον εργαςιακό χϊρο είναι (α) αποτζλεςμα τθσ
ςυμπεριφοράσ των ίδιων των γυναικϊν, (β) δεν υφίςταται, αλλά είναι δικαιολογία
για να ωφελοφνται ςε προςωπικό επίπεδο, (γ) δεν υφίςταται, αλλά είναι
δικαιολογία για να κρφψουν διάφορεσ αδυναμίεσ τουσ και (δ) είναι αποτζλεςμα τθσ
ςτάςθσ των γυναικϊν να ψεφδονται για δικεν ςεξουαλικι παρενόχλθςθ όταν δεν
καταφζρουν να δεςμεφςουν τον άνδρα ςε μια ςχζςθ.
Ππωσ τα ποςοςτά μαρτυροφν, οι εργαηόμενοι δεν ενθμερϊνονται για κζματα
ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ, κακϊσ περιςςότεροι άνδρεσ ςε ςχζςθ με τισ γυναίκεσ
ιδιοκτιτεσ, αλλά και διευκυντζσ επιχείρθςθσ ανζφεραν ότι ζχουν τον Κϊδικα
Σεξουαλικισ Ραρενόχλθςθσ ςτθν επιχείρθςι τουσ, με τα ποςοςτά τουσ ωςτόςο να
είναι χαμθλά.
Ππωσ φάνθκε μζςα από τισ προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ, θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ
είναι για τθ γυναίκα τραυματικι και αξεπζραςτθ εμπειρία, χωρίσ δικαίωςθ και
απόδραςθ.

114

Οι ςυμμετζχουςεσ ιςχυρίηονται ότι οι λόγοι ςτουσ οποίουσ οφείλεται θ ςεξουαλικι
παρενόχλθςθ είναι ότι οι άνδρεσ εκμεταλλεφονται τθν υψθλόβακμθ κζςθ τουσ ι ότι
είναι για αυτοφσ τρόποσ να επιβεβαιϊςουν τον ανδριςμό τουσ ι ακόμθ ότι ο
χαρακτιρασ κάποιων ανδρϊν τουσ επιτρζπει να κεωροφν ότι όποια γυναίκα τουσ
αρζςει είναι δικι τουσ, αλλά ακόμθ ότι πικανόν οι άνδρεσ να παρεξθγοφν τθ
ςυμπεριφορά των γυναικϊν, που είναι αυκόρμθτεσ και ζχουν «ανοιχτό» χαρακτιρα.
Αναφζρονται ςε αυτοφσ τουσ λόγουσ με κυμό και απζχκεια.
Οι γυναίκεσ που προχϊρθςαν ςε καταγγελία νιϊκουν αγανάκτθςθ για τθν αδράνεια
τθσ αςτυνομίασ και για το γεγονόσ ότι αποκαρρφνκθκαν από τουσ δικθγόρουσ. Ο
φόβοσ και θ ανθςυχία για τθν αντίδραςθ τθσ οικογζνειάσ τουσ και ειδικά του
ςυηφγου τουσ φάνθκε ζντονα μζςα από τα λεγόμενά τουσ. Πςεσ δθλϊνουν ότι
βρικαν υποςτιριξθ και κατανόθςθ από το ςφηυγό τουσ, νιϊκουν ευχαρίςτθςθ και
εν μζρει δικαίωςθ, ςε αντίκεςθ με τισ περιπτϊςεισ που κεωροφν ότι με τθν
αντίδραςθ του ςυηφγου εντάκθκε και ο εξευτελιςμόσ. Θ οικογζνεια και οι
ςυνάδελφοι των γυναικϊν που ςυμμετείχαν, όπωσ οι ίδιεσ λζνε, τισ ςτιριξαν και τισ
ενκάρρυναν, ϊςτε να παραμείνουν ςτθ δουλειά.
Πταν ρωτικθκαν για το ποια είναι τα ςυναιςκιματά τουσ, εξζφραςαν το φόβο, τθν
απζχκεια, τθν ψυχολογικι «πτϊςθ», το ότι ζνιωκαν «λερωμζνεσ», το κυμό και τθν
αγανάκτθςθ, ςυναιςκιματα που διαφαίνονται και μζςα από το λόγο τουσ κατά τθ
διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ.
Πςεσ

δεν

ζνιωςαν

να

δικαιϊνονται

εξζφραηαν

και

ςυναιςκιματα

αυτοενοχοποίθςθσ, κακϊσ οι ίδιεσ αμφζβαλλαν για τον εαυτό τουσ. Επίςθσ, είναι
εμφανισ μζςα από τισ αντιδράςεισ τουσ θ αδυναμία αντιμετϊπιςθσ αυτισ τθσ
κατάςταςθσ με αποτζλεςμα τθ μόνιμθ ανιςορροπία τουσ ςτθν επαγγελματικι και
οριςμζνεσ φορζσ και ςτθν προςωπικι τουσ ηωι.
Αξιοςθμείωτθ είναι και θ αντίδραςθ των κυμάτων κατά τθ διάρκεια του γεγονότοσ.
Ππωσ φαίνεται μζςα από τα λεγόμενά τουσ, αρχικά είναι πιο ιρεμεσ απζναντι ςτο
κφτθ ηθτϊντασ του απλϊσ να ςταματιςει. Ζπειτα, το φφοσ τουσ γίνεται πιο ςοβαρό
και αντιμετωπίηουν τθν κατάςταςθ με αυςτθρότθτα. Ακολοφκωσ, περνοφν ςτο
ςτάδιο του προβλθματιςμοφ, για το αν κα εκμυςτθρευτοφν κάπου αυτό το γεγονόσ
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ι αν κα το καταγγείλουν. Θ πεςμζνθ ψυχολογία ακολουκεί, κακϊσ όλεσ οι
υποςτθρίηουν ότι θ ψυχολογικι τουσ κατάςταςθ ιταν ςτο χείριςτο ςθμείο εκείνο το
διάςτθμα. Θ φυγι ι παραίτθςθ από τθ κζςθ τουσ ζπεται, κακϊσ κζλουν να
ξεφφγουν από αυτι τθν κατάςταςθ. Τζλοσ, θ ανακοφφιςθ είναι το τελευταίο ςτάδιο,
που δεν το βιϊνουν όλα τα κφματα.
Επομζνωσ, ωσ γενικό ςυμπζραςμα, θ γυναίκα ςιμερα ςτθν Κφπρο χρειάηεται να
αγωνιςτεί για βελτίωςθ τθσ κζςθσ τθσ ςτθν εργαςία και απαςχόλθςθ, για ιςοτιμία
και δικαιοφροςφνθ, αλλά, κυρίωσ, για να αποδομιςει κακιερωμζνεσ πολιτικζσ εισ
βάροσ τθσ και χρόνιεσ προκαταλιψεισ και ςτερεότυπα, αλλά και ςτάςεισ
υποτίμθςθσ και εξευτελιςμοφ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΕΙΗΓΗΕΙ-ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ
Θ διεκνισ εμπειρία αλλά και τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μποροφν να βοθκιςουν
ςτθν υπζρβαςθ των προβλθμάτων και ςτθν καλλιζργεια κουλτοφρασ ιςότθτασ και
αλλθλοςεβαςμοφ μεταξφ των φφλων.

1. Νομοκεςία
-

Για Ετιςια Ζκκεςθ-λογοδότθςθ ςε κζματα ιςότθτασ
Ο δθμόςιοσ και ιδιωτικόσ τομζασ μπορεί να ελζγχεται μζςω τθσ κατάκεςθσ
τακτικισ

ζκκεςθσ για κζματα ιςότθτασ, προςλιψεων, προςόντων των

αιτθτϊν/τριϊν, απολφςεων , προαγωγϊν, ευκαιριϊν εκπαίδευςθσ και
επιμόρφωςθσ.

Είναι φανερό ότι τα κζματα ιςότθτασ αναγνωρίηονται

φραςτικά, αλλά δεν εφαρμόηονται λόγω ςτερεοτφπων, αμφιςβιτθςθσ τθσ
αξίασ τθσ γυναίκασ και των οικογενειακϊν τθσ υποχρεϊςεων, τισ οποίεσ
κεωρείται ότι πρζπει μόνθ να αναλαμβάνει. Θ λογοδότθςθ είναι απαραίτθτθ
και ζδειξε ότι ςε χϊρεσ ςτισ οποίεσ εφαρμόςτθκε (π.χ. Σκανδιναβικζσ) ζφερε
αποτελζςματα.
Θ λογοδότθςθ, όπωσ ζδειξε θ ζρευνα, κα πρζπει να επεκτακεί και ςτθν
Αςτυνομία, όπου ςυνικωσ γίνονται οι καταγγελίεσ, οφτωσ ϊςτε οι
παρεμβάςεισ τθσ να είναι δραςτικζσ. Αυτό κα ςυμβάλει ςε ζλεγχο τθσ
διερεφνθςθσ

καταγγελιϊν

(π.χ.

για

ςεξουαλικι

παρενόχλθςθ)

και

δθμοςιοποίθςθ του αρικμοφ καταγγελιϊν κατά τομζα.
-

Για ειςαγωγι τθσ διάςταςθσ και τθσ προοπτικισ του φφλου ςε νομοκεςίεσ
που διζπουν τουσ κεςμοφσ κοινωνικοποίθςθσ, όπωσ ελζγχου του
περιεχομζνου των προγραμμάτων των ραδιοτθλεοπτικϊν ςτακμϊν, και των
ςχολικϊν εγχειριδίων, τθσ ιςότθτασ αντιπροςϊπευςθσ ανδρϊν και γυναικϊν
πολιτικϊν κατά τισ προεκλογικζσ περιόδουσ. Θ γυναίκα ςε κζςεισ ευκφνθσ
μπορεί να λειτουργεί ωσ πρότυπο, ενϊ αντίκετα ο δθμόςιοσ χλευαςμόσ ι
/και θ περικωριοποίθςι τθσ είναι δυνατό να οδθγοφν ςε καλλιζργεια
ςτερεοτυπικισ εισ βάροσ τθσ κουλτοφρασ.

Ρρόςφατα ψθφίςτθκε

Κανονιςμόσ για Λςότιμθ αντιπροςϊπευςθ των κομμάτων ςε προεκλογικι
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περίοδο από τθ ραδιοτθλεόραςθ, αλλά κανείσ δεν ευαιςκθτοποιικθκε για
ιςότιμθ και αναλογικι εκπροςϊπθςθ των πολιτικϊν με βάςθ το φφλο. Αυτό,
όπωσ και πολλά άλλα, είναι δείγματα του πόςο μασ απαςχολεί ωσ κοινωνία
θ πραγματικι και όχι φραςτικι ιςότθτα και ιςοτιμία.
-

Για υποχρεωτικι ςυμμετοχι γυναικϊν με ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα
ιςότθτασ ςε όλεσ τισ επιτροπζσ προςλιψεων και ανελίξεων ςτο δθμόςιο
τομζα.

-

Για ςυμμετοχι ίςου αρικμοφ ανδρϊν και γυναικϊν ςε όλα τα ςυμβοφλια
κρατικϊν και θμικρατικϊν οργανιςμϊν.

2. Κοινωνικά και πολιτικά μζτρα
 Κοινωνικά μζτρα για τθ ςυμφιλίωςθ εργαςίασ και οικογζνειασ, όπωσ αφξθςθ
των κοινοτικϊν νθπιαγωγείων και των βρεφοκομικϊν ςτακμϊν, επιδόματα/
φοροαπαλλαγζσ για τθ φοίτθςθ των παιδιϊν ςε αυτά, μοριοδότθςθ των
μονογονιϊν για εργοδότθςθ, ποςόςτωςθ ςε υποτροφίεσ ανδρϊν-γυναικϊν
για ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και εξωτερικό και για ανάλθψθ κζςεων ευκφνθσ,
quota ςε ανελίξεισ γυναικϊν με ίςα προςόντα.
3. Παράλλθλθ ςυςτθματικι και προγραμματιςμζνθ διαφϊτιςθ
Διαφϊτιςθ για τισ οικογενειακζσ και γονικζσ υποχρεϊςεισ και όχι μόνο για τισ
υποχρεϊςεισ τθσ εργαηόμενθσ μθτζρασ. Μζςα ςτα πλαίςια τθσ διαφϊτιςθσ εμπίπτει
και θ ςτοχοκεςία ςτισ δραςτθριότθτεσ όλων των Υπουργείων για καταπολζμθςθ του
φυλετικοφ ρατςιςμοφ και τθσ πεποίκθςθσ ότι οι διαφορζσ φφλου κακορίηουν και
διαφορετικά επιτεφγματα με τρόπο που το φφλο να κακορίηει ςχζςεισ
ανωτερότθτασ και κατωτερότθτασ. Θ ςτοχοκεςία κα προςβλζπει ςε ςυγκεκριμζνεσ
δραςτθριότθτεσ και πρακτικζσ οι οποίεσ κα προγραμματίηονται και κα
δθμοςιοποιοφνται.
Θ ενθμζρωςθ και θ επιμόρφωςθ είναι ζνα πολφ ςθμαντικό κομμάτι, που μπορεί να
βοθκιςει ςτθν ιςότθτα των φφλων ςτον εργαςιακό χϊρο. Συγκεκριμζνα, θ
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επιμόρφωςθ να είναι υποχρεωτικι εντόσ των επιχειριςεων και να
πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια κυβερνθτικά ςϊματα (π.χ. ΑΑΝΑΔ).
Θ ςυμβολι, επίςθσ, των ΜΜΕ είναι πολφ ςθμαντικι μζςω εκςτρατειϊν για τθν
ιςότθτα των φφλων που μποροφν να οργανϊνουν. Τζλοσ, μποροφν να
διαμοιράηονται ενθμερωτικά δελτία από ςπίτι ςε ςπίτι και από επιχείρθςθ ςε
επιχείρθςθ.
4. Ανάπτυξθ τρατθγικισ για Διεκδίκθςθ
Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ για διεκδίκθςθ, θ οποία να ςυμπεριλαμβάνει προςδοκϊμενα
αποτελζςματα, χρονοδιαγράμματα, μζςα και μζτρθςθ αποτελεςμάτων και
κεςμοποίθςθ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου. Σε τελευταία ανάλυςθ θ
οποιαδιποτε ςτρατθγικι ςτισ διάφορεσ χϊρεσ αποβλζπει ςε αλλαγι νοοτροπίασ
και status quo.
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Επιλογικά
Αλλαγι

κουλτοφρασ

και

νοοτροπίασ

ςθμαίνει

ςε

τελευταία

ανάλυςθ

ςυνειδθτοποίθςθ του ότι θ Λςότθτα Φφλων και θ ζμπρακτθ εφαρμογι τθσ ςε όλεσ
τισ πολιτικζσ δεν είναι κζμα ελεθμοςφνθσ και παραχωριςεων προσ τθ γυναίκα,
αλλά προςφοράσ τθσ γυναίκασ προσ τθν κοινωνία.
Οι ερευνθτζσ ςιμερα αναγνωρίηουν ότι υπάρχει κετικι ςχζςθ μεταξφ του ποςοςτοφ
εργοδότθςθσ των γυναικϊν και του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ και ότι θ
εργοδότθςθ περιςςότερων γυναικϊν ωκεί ςε ανάπτυξθ μζςα από τθν αξιοποίθςθ
των πανεπιςτθμιακϊν και μετα-πανεπιςτθμιακϊν τουσ προςόντων, αλλά και τθσ
άλλθσ/διαφορετικισ οπτικισ γωνίασ που μποροφν να προτείνουν.
Πμωσ, πζρα από τθν προςφορά και τθν αξιοποίθςθ τθσ γυναίκασ, το κφριο κζμα τθσ
ανιςότθτασ ιταν και παραμζνει θ παραβίαςθ βαςικοφ ανκρωπίνου δικαιϊματοσ.
Πταν αυτι θ παραβίαςθ είναι κατεγραμμζνθ ςτατιςτικά και τεκμθριωμζνθ
ερευνθτικά, θ δυναμικι διεκδίκθςθ και θ λιψθ νομοκετικϊν, κοινωνικϊν και
πολιτικϊν μζτρων για άρςθ τθσ αδικίασ είναι ο μόνοσ τρόποσ διόρκωςθσ των κακϊσ
εχόντων εισ βάροσ γυναικϊν, οι οποίεσ ενϊ ζχουν ίςα προςόντα ι /και υπερτεροφν
αμείβονται λιγότερο, βρίςκονται κακθλωμζνεσ ςε χαμθλά αμειβόμενεσ κζςεισ,
δζχονται δυςμενείσ διακρίςεισ και παρενοχλιςεισ και ανζχονται να κεωροφνται
«κατϊτερεσ» ςε ικανότθτεσ.
Το πρϊτο βιμα για υπζρβαςθ, ιςοτιμία και δικαιοφροςφνθ είναι θ αναγνϊριςθ του
προβλιματοσ και θ ςυνζργεια για αντιμετϊπιςι του.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Ερωτθματολόγιο 1 (Ερωτθματολόγιο με 72 Ερωτιςεισ)

Ερωτθματολόγιο
Ιςότθτα Γυναικϊν- Ανδρϊν ςτον Χϊρο Εργαςίασ και ςτθν
Απαςχόλθςθ
Οδθγίεσ
Ραρακαλϊ απαντιςτε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ.
Στο Μζροσ Αϋ επιλζξτε και υπογραμμίςτε ι ςυμπλθρϊςτε τα προςωπικά ςασ
ςτοιχεία
Στο Μζροσ Βϋ κυκλϊςτε τθν απάντθςθ που ταιριάηει ςτθν επιχείρθςι ςασ ι
ςτθν επιχείρθςθ ςτθν οποία εργάηεςτε
Στο Μζροσ Γϋ κυκλϊςτε τον αρικμό που αντιπροςωπεφει τθν ςυμφωνία ςασ
με το περιεχόμενο των δθλϊςεων που ακολουκοφν με βάςθ τθν πιο κάτω
κλίμακα:
1= Κακόλου 2= Λίγο 3= Αρκετά 4= Ρολφ 5= Απόλυτα

ΠΡΟΟΧΗ: Οι απαντιςεισ ςασ αφοροφν τα πιςτεφω ςασ
και τισ πρακτικζσ που εφαρμόηετε ςτθν επιχείρθςθ ςασ ι
ςτθν επιχείρθςθ/ υπθρεςία ςτθν οποία εργάηεςτε

ΜΕΡΟ Α: ΣΟΙΧΕΙΑ ατόμου που ςυμπλθρϊνει το ερωτθματολόγιο
Τπογραμμίςτε/ υμπλθρϊςτε αυτό που ςασ αντιπροςωπεφει
1. Είςτε ιδιοκτιτθσ/τρια- διευκυντισ/διευκφντρια- υπάλλθλοσ·
2. Σε ποιο από τουσ πιο κάτω τομείσ δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςι ςτθν
οποία εργάηεςτε:
Βιομθχανία, Καταςκευζσ, Υπθρεςίεσ, Εμπόριο, Εκπαίδευςθ,
Τουριςμόσ, Δθμόςια Υπθρεςία, Θμικρατικόσ Οργανιςμόσ,
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Άλλο: ……………..
3. Άντρασ –γυναίκα
4. Ραντρεμζνοσ/θ- Διαηευγμζνοσ/θ- Μθ παντρεμζνοσ/θ
5. Θλικία: 18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-63, 64 και άνω
6. Εκπαίδευςθ: Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο, Τεχνικι Σχολι, Ρανεπιςτιμιο,
Μάςτερ,
Άλλο-----------------------------------------------------------------------------------------------7. Μθνιαίο ειςόδθμα ωσ μιςκόσ ςε ευρϊ, μζχρι: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000,
περιςςότερα
8. Ρόςα χρόνια εργάηεςτε ςυνολικά; (Συμπλθρϊςτε) 7
9. Ζχετε υποςτεί ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ςτθν εργαςία ςασ; ΝΑΛ-ΟΧΛ
10. Αν ναι, ποιασ μορφισ:
 Επίμονα βλζμματα
 Χειρονομίεσ
 Ρροφορικά ςτο χϊρο εργαςίασ
 Σθμειϊματα/επιςτολζσ/μθνφματα/τθλεφωνιματα
 Επίκεςθ
 Άλλο ( Συμπλθρϊςτε)--------------------------------------------------------------11. Ζχει υποςτεί ςυγγενικό ι φιλικό ςασ πρόςωπο ςεξουαλικι παρενόχλθςθ;
ΝΑΛ-ΟΧΛ ΔΕΝ ΓΝΩΛΗΩ
12. Αν ναι, ςθμειϊςτε ποιασ μορφισ: ------------------------------------------------------13. Γνωρίηετε τι είναι και τι κάνει θ Επιτροπι Λςότθτασ Φφλου του Υπουργείου
Εργαςίασ; ΝΑΛ- ΟΧΛ
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΟ ΜΕΡΟ Βϋ ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΣΗΣΕ
ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ – Προχωριςτε ςτο ΜΕΡΟ Γϋ
ΜΕΡΟ Β: ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ/ΤΠΗΡΕΙΕ
1. Ρόςα άτομα εργοδοτοφνται ςτθν επιχείρθςι ςασ/υπθρεςία ςε μόνιμθ βάςθ
1-4, 5-15, 16-30, 31-60, 61- 120, 121- 250, 250 και άνω
2. Ρόςα άτομα εργοδοτοφνται ςτθν επιχείρθςι ςασ/υπθρεςία ςε μερικι βάςθ
1-4, 5-15, 16-30, 31-60, 61- 120, 121- 250, 250 και άνω
3. Ρόςεσ γυναίκεσ εργοδοτοφνται ςτθν επιχείρθςι ςασ/υπθρεςία ςε μόνιμθ
βάςθ
1-4, 5-15, 16-30, 31-60, 61- 120, 121- 250, 250 και άνω
4. Ρόςεσ γυναίκεσ εργοδοτοφνται ςτθν επιχείρθςι ςασ/υπθρεςία ςε μθ μόνιμθ
βάςθ
1-4, 5-15, 16-30, 31-60, 61- 120, 121- 250, 250 και άνω
5. Ρόςεσ Κφπριεσ γυναίκεσ εργοδοτοφνται ςτθν επιχείρθςι ςασ/υπθρεςία
1-4, 5-15, 16-30, 31-60, 61- 120, 121- 250, 250 και άνω
6. Ρόςεσ Ευρωπαίεσ – μθ Κφπριεσ εργοδοτοφνται ςτθν επιχείρθςι
ςασ/υπθρεςία
1-4, 5-15, 16-30, 31-60, 61- 120, 121- 250, 250 και άνω
7. Ρόςεσ μθ Ευρωπαίεσ γυναίκεσ εργοδοτοφνται ςτθν επιχείρθςι
ςασ/υπθρεςία
1-4, 5-15, 16-30, 31-60, 61- 120, 121- 250, 250 και άνω
8. Ρόςεσ γυναίκεσ βρίςκονται ςε διευκυντικι κζςθ ςτθν επιχείρθςι
ςασ/υπθρεςία;
1-4, 5-15, 16-30, 31-60, 61- 120, 121- 250, 250 και άνω
9. Ρόςοι άνδρεσ βρίςκονται ςε διευκυντικι κζςθ ςτθν επιχείρθςι
ςασ/υπθρεςία;
1-4, 5-15, 16-30, 31-60, 61- 120, 121- 250, 250 και άνω
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10. Ζχετε τον Κϊδικα Σεξουαλικισ Ραρενόχλθςθσ ςτθν επιχείρθςι
ςασ/υπθρεςία;
----------------------------------------------------------------------------------------------

ΜΕΡΟ Γ
Κυκλϊςτε τον αρικμό που αντιπροςωπεφει το βακμό ςυμφωνίασ ςασ με το
περιεχόμενο των δθλϊςεων που ακολουκοφν:

1= Κακόλου 2= Λίγο 3= Αρκετά 4= Πολφ 5= Απόλυτα

1.

Ριςτεφω ότι άνδρεσ και γυναίκεσ μποροφν, εξίςου καλά, να
αποδϊςουν ςε κάκε τομζα τθσ εργαςίασ , ανεξαρτιτωσ
φφλου.

2.

Ριςτεφω ότι ςε κζματα τεχνολογίασ και πλθροφορικισ
(θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ) οι άνδρεσ είναι πιο αποτελεςματικοί
από τισ γυναίκεσ

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Υπάρχουν επαγγζλματα/ εργαςίεσ που
δεν ταιριάηουν ςτθ φφςθ τθσ γυναίκασ

1 2 3 4 5

Υπάρχουν επαγγζλματα/εργαςίεσ ςτισ οποίεσ μία γυναίκα αδυνατεί
να αποδϊςει όςο ζνασ άντρασ

1 2 3 4 5

Κατά τθ γνϊμθ μου, ιςότθτα φφλων ςτο χϊρο εργαςίασ ςθμαίνει
ότι θ γυναίκα μπορεί πια να κάνει όλα τα επαγγζλματα

1 2 3 4 5

Θ γυναίκα πρζπει να λαμβάνει τθν ίδια αμοιβι με τον άνδρα
για εργαςία ίςθσ αξίασ

1 2 3 4 5
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7.

Στθ γυναίκα που βρίςκεται ςτθν ίδια κζςθ με τον άνδρα πρζπει
να παρζχονται οι ίδιεσ ευκαιρίεσ ανζλιξθσ/ αυξιςεων/προόδου

1 2 3 4 5

8.

Ο άνδρασ πρζπει να ζχει περιςςότερεσ ευκαιρίεσ ανζλιξθσ

1 2 3 4 5

9.

Ρροτιμϊ τισ γυναίκεσ υπαλλιλουσ

1 2 3 4 5

10.

Οι οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ δεν επιτρζπουν ςτθ γυναίκα
να εργάηεται ςε υπεφκυνεσ κζςεισ

1 2 3 4 5

Οι γυναίκεσ ανικουν ςτθν οικογζνεια, ενϊ οι άνδρεσ ςτον
κόςμο τθσ εργαςίασ

1 2 3 4 5

11.

12.

Ριςτεφω ότι θ γυναίκα οφείλει να δίνει προτεραιότθτα ςτθν
δθμιουργία οικογζνειασ και ςτθν ικανοποίθςθ των υποχρεϊςεων που αυτι δθμιουργεί

13.

Ο άντρασ πρζπει να δίνει προτεραιότθτα ςτθν προςπάκεια για
κατάκτθςθ υψθλά αμειβόμενθσ κζςθσ και ςτθν
καριζρα

14.

15.

16.

17.

1 2 3 4 5

Ριςτεφω ότι θ ςκζψθ του άνδρα είναι λογικι, άρα είναι ικανόσ
να πάρει μία ορκι απόφαςθ

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Ριςτεφω ότι θ γυναίκα παραςφρεται από το ςυναίςκθμα για
τθ λιψθ μίασ απόφαςθσ

1 2 3 4 5

Οι γυναίκεσ αποδίδουν καλφτερα ςε κζςεισ λιγότερο
απαιτθτικζσ

1 2 3 4 5

Οι άνδρεσ είναι καλφτεροι από τισ γυναίκεσ ςε κζςεισ λιψθσ
αποφάςεων

1 2 3 4 5
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18.

Οι γυναίκεσ υπερτεροφν ςτθν επικοινωνία και γι’ αυτό τουσ
αξίηουν κζςεισ όπωσ δακτυλογράφου, γραμματζωσ και γενικά βοθκθτικοφ-διαχειριςτικοφ προςωπικοφ

19.

1 2 3 4 5

Μου είναι πιο εφκολο να κάνω αρνθτικι κριτικι
και παρατθριςεισ ςε γυναίκα υπάλλθλο παρά ςε άντρα
1 2 3 4 5

20.

21.

22.

Ο άνδρασ είναι αυτόσ που πρζπει να αναλαμβάνει τα ζξοδα
τθσ οικογζνειασ

1 2 3 4 5

Ριςτεφω ότι θ γυναίκα είναι λιγότερο αφοςιωμζνθ ςτθν εργαςία
τθσ ςε ςχζςθ με τον άνδρα

1 2 3 4 5

Ριςτεφω ότι θ γυναίκα δεν διακζτει όλεσ εκείνεσ τισ
ψυχικζσ αντοχζσ και δυνάμεισ που απαιτοφνται για τθν ορκι
και αποτελεςματικι διαχείριςθ των κεμάτων μιασ
υψθλόβακμθσ κζςθσ

23.

1 2 3 4 5

Ριςτεφω ότι ο άνδρασ είναι επικετικόσ και δυνατόσ,
άρα μπορεί να επιτφχει περιςςότερα οφζλθ για τθν
εταιρεία/ υπθρεςία ςτθν οποία εργάηεται,
μζςα ςτα πλαίςια του ςφγχρονου ςκλθροφ ανταγωνιςμοφ,
ςε ςφγκριςθ με μία γυναίκα.

24.

Νιϊκω μεγαλφτερθ εμπιςτοςφνθ ςε ζναν άνδρα να κρατά
υπεφκυνεσ κζςεισ ςτθν εταιρεία που εργάηομαι , παρά
ςε μια γυναίκα

25.

1 2 3 4 5

Ρροτιμϊ τουσ άντρεσ υπαλλιλουσ

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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26.

Ριςτεφω ότι οι γυναίκεσ δεν πιςτεφουν οι ίδιεσ ςτισ ικανότθτζσ τουσ

1 2 3 4 5

27.

Ριο εφκολα εγκαταλείπει τθν εργαςία τθσ μία γυναίκα παρά
ζνασ άνδρασ

1 2 3 4 5

28.

Με βάςθ τα δικαιϊματα που δίνει ο νόμοσ ςτθ γυναίκα
εργαηόμενθ (άδεια λοχείασ, επιδόματα, άδεια
μθτρότθτασ) είναι προτιμότερο να ςυμπλθρϊνονται
οι κενζσ κζςεισ εργαςίασ με άντρα υποψιφιο παρά
με γυναίκα

29.

Οι επιχειριςεισ προτιμοφν άνδρεσ παρά γυναίκεσ, διότι οι
γυναίκεσ αποκτοφν πολλά δικαιϊματα μετά τθν πρόςλθψι
τουσ

30.

31.

1 2 3 4 5

.

Θ θμιαπαςχόλθςθ είναι προτίμθςθ των γυναικϊν

33.

1 2 3 4 5

Οι γυναίκεσ ςυμβιβάηονται με χαμθλότερεσ αμοιβζσ και άλλεσ
διακρίςεισ εισ βάροσ τουσ, διότι δεν ζχουν εμπιςτοςφνθ
ςτον εαυτό τουσ

32.

1 2 3 4 5

Είναι προτιμότερο να δίνονται ευκαιρίεσ
ανζλιξθσ/αυξιςεων/ προόδου ςε άνδρεσ παρά ςε γυναίκεσ

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Είναι προτιμότερο να δίνονται ευκαιρίεσ
κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ ςε άνδρεσ παρά ςε γυναίκεσ.
1 2 3 4 5

34.

Ριςτεφω ότι οι γυναίκεσ δεν ενδιαφζρονται
να κάνουν καριζρα ςτθ δουλειά

1 2 3 4 5
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35. Ριςτεφω ότι θ επαγγελματικι καταξίωςθ τθσ γυναίκασ
ςυμβαίνει εισ βάροσ τθσ οικογζνειασ.

1 2 3 4 5

36. Ριςτεφω ότι μία χαμθλισ ι μζτριασ ζνταςθσ εργαςία
είναι καλφτερθ για τθ γυναίκα
1 2 3 4 5
37. Ρροτιμϊ να εργάηομαι με Ευρωπαίεσ παρά Αςιάτιςςεσ
ι με άλλθσ καταγωγισ υπαλλιλουσ

1 2 3 4 5

38. Δεν ςυνεργάηομαι με γυναίκεσ υπαλλιλουσ, μθ Κφπριεσ,
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ λόγω των πολλϊν δικαιωμάτων
που ζχουν αποκτιςει

1 2 3 4 5

39. Δυςκολεφομαι να ςυνεργάηομαι με άνδρεσ ομοφυλόφυλουσ

1 2 3 4 5

40. Δυςκολεφομαι να ςυνεργάηομαι με γυναίκεσ ομοφυλόφυλεσ

1 2 3 4 5

41. Δυςκολεφομαι να ςυνεργάηομαι με άνδρεσ Τουρκοκφπριουσ

1 2 3 4 5

42. Δυςκολεφομαι να ςυνεργάηομαι με γυναίκεσ Τουρκοκφπριεσ

1 2 3 4 5

43. Ρροτιμϊ ςτθν εργαςία να προςλαμβάνονται γυναίκεσ
με θλικία 18-25

1 2 3 4 5

44. Ρροτιμϊ ςτθν εργαςία να προςλαμβάνονται άνδρεσ
με θλικία 18-25

1 2 3 4 5

45. Ρροτιμϊ ςτθν εργαςία να προςλαμβάνονται γυναίκεσ
με θλικία 26-40

1 2 3 4 5

46. Ρροτιμϊ ςτθν εργαςία να προςλαμβάνονται άνδρεσ
με θλικία 26-40

1 2 3 4 5
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47. Ρροτιμϊ ςτθν εργαςία να προςλαμβάνονται άνδρεσ
με θλικία 41-50

1 2 3 4 5

48. Ρροτιμϊ ςτθν εργαςία να προςλαμβάνονται γυναίκεσ
με θλικία 41-50

1 2 3 4 5

49. Ρροτιμϊ ςτθν εργαςία να προςλαμβάνονται άνδρεσ
με θλικία 51-60
1 2 3 4 5
50. Ρροτιμϊ ςτθν εργαςία να προςλαμβάνονται γυναίκεσ
με θλικία 51-60

1 2 3 4 5

51. Δεν προτιμϊ ςτθν εργαςία τισ πολφτεκνεσ μθτζρεσ

1 2 3 4 5

52.

Ρροτιμϊ τθν πρόςλθψθ νζων ςε θλικία ατόμων

1 2 3 4 5

53.

Ρροτιμϊ τθν πρόςλθψθ γυναικϊν που δεν είναι
παντρεμζνεσ

1 2 3 4 5

Ρροτιμϊ τθν πρόςλθψθ ανδρϊν που δεν είναι
παντρεμζνοι

1 2 3 4 5

Ριςτεφω ότι θ επαγγελματικι καταξίωςθ του άντρα
ςυμβαίνει εισ βάροσ τθσ οικογζνειασ

1 2 3 4 5

Ρροτιμϊ τθν πρόςλθψθ γυναικϊν που είναι
ευπαρουςίαςτεσ

1 2 3 4 5

Ρροτιμϊ τθν πρόςλθψθ ανδρϊν που είναι
ευπαρουςίαςτοι

1 2 3 4 5

54.

55.

56.

57.
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58.

59.

Οι γυναίκεσ αδυνατοφν να διεκδικιςουν μία καλφτερθ κζςθ
εργαςίασ λόγω μειωμζνων επαγγελματικϊν προςόντων

Γνωρίηω ότι αντίκειται ςτον νόμο θ μιςκολογικι διάκριςθ των δφο φφλων για ίςθσ αξίασ εργαςία, αλλά το ςυμφζρον
τθσ εταιρείασ/υπθρεςίασ το επιτρζπει

60.

61.

Αν θ γυναίκα δεν δεχκεί να εργαςτεί με μικρότερο μιςκό,
δεν προςλαμβάνεται

63.

64.

65.

66.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Οι ζλεγχοι για τθν τιρθςθ τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ
νομοκεςίασ για ιςότθτα ςτθν εργαςία κα χειροτερζψουν
τθ κζςθ τθσ γυναίκασ, γιατί κανείσ δεν κα τισ προςλαμβάνει

62.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Θ πλθρωμζνθ άδεια πατρότθτασ κα καλυτερζψει τθ κζςθ τθσ
γυναίκασ ςτθν εργαςία

1 2 3 4 5

Θ λειτουργία βρεφοκομικϊν ςτακμϊν και νθπιαγωγείων ςε
κάκε Ενορία κα βοθκιςει τισ εργαηόμενεσ μθτζρεσ

1 2 3 4 5

Θ φφλαξθ των παιδιϊν ςτισ ϊρεσ εργαςίασ είναι δουλειά τθσ
γυναίκασ

1 2 3 4 5

Ριςτεφω ότι ειδικζσ ςυνκικεσ ( ςυχνζσ απουςίεσ,
εςπευςμζνθ αναχϊρθςθ πριν τθν λιξθ του ωραρίου)
δικαιολογοφν τθ μιςκολογικι διαφορά κατά των γυναικϊν

1 2 3 4 5

Θ λειτουργία βρεφοκομικϊν ςτακμϊν και νθπιαγωγείων ςε
κάκε Ενορία κα βοθκιςει τουσ εργαηόμενουσ πατζρεσ

1 2 3 4 5
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67.

Καλφτερα οι γυναίκεσ να προςλαμβάνονται ςτο δθμόςιο.
Οι επιχειριςεισ δεν αντζχουν τισ πολλαπλζσ άδειεσ που
δικαιοφνται

68.

1 2 3 4 5

Ριςτεφω ότι θ ανιςότθτα ςτθν εργαςία και απαςχόλθςθ
οφείλεται ςτθν απουςία γυναικϊν –προτφπων ςε υπεφκυνεσ κζςεισ

1 2 3 4 5

Ριςτεφω ότι θ Επιτροπι Λςότθτασ μπορεί να διαδραματίςει
ςθμαντικό ρόλο ςτθν εργαςιακι ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν

1 2 3 4 5

Αν δεν βελτιωκεί θ ίδια θ γυναίκα ςτον χϊρο εργαςίασ,
κανείσ δεν μπορεί να τθν βοθκιςει

1 2 3 4 5

71.

Θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ είναι πρόφαςθ των γυναικϊν

1 2 3 4 5

72.

Θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ γίνεται κατά κανόνα από άνδρεσ
προσ τισ γυναίκεσ

1 2 3 4 5

69.

70.
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Ερωτθματολόγιο 2 (Σθλεφωνικζσ υνεντεφξεισ)
Ερωτθματολόγιο 3 (Διάκριςθ ςτθν Ανζλιξθ)
1. Ρϊσ ζγινε αυτι θ διάκριςθ ςε κζματα ανζλιξθσ;
2. Ροφ καταγγείλατε το κζμα;
3. Ροιο αποτζλεςμα είχε θ καταγγελία;
4. Συμφωνείτε ότι υπάρχουν διακρίςεισ εισ βάροσ τθσ γυναίκασ ςε κζματα ανζλιξθσ;
5. Γιατί νομίηετε γίνεται αυτό; Ροφ οφείλεται;
6. Ροια τα ςυναιςκιματά ςασ με 2-3 μόνο λζξεισ; Μιλιςτε μασ λίγο γι’ αυτό…

Ερωτθματολόγιο 4 (Διάκριςθ λόγω Μθτρότθτασ)
1. Ρϊσ ςυμπεριφζρκθκε ο εργοδότθσ μετά τθν καταγγελία;
2. Ροια θ αντίδραςθ από άλλα πρόςωπα ςτθ ςυμπεριφορά αυτι;
3. Ροφ νομίηετε ότι οφείλεται;
4. Ροια τα ςυναιςκιματά ςασ με 2-3 μόνο λζξεισ; Μιλιςτε μασ λίγο γι’ αυτό…

Ερωτθματολόγιο 5 (εξουαλικι Παρενόχλθςθ)
1. Τι είδουσ παρενόχλθςθ δεχτικατε;
2. Ροια υποςτιριξθ βρικατε; Ρϊσ ςασ είδαν μετά τθν καταγγελία οι ςυνάδελφοί
ςασ; Ροια θ ςυμπεριφορά τουσ; Ρϊσ αντζδραςε θ οικογζνειά ςασ;
3. Ροφ νομίηετε ότι οφείλεται;
4. Ροια γενικά τα ςυναιςκιματά ςασ με 2-3 λζξεισ μόνο;
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