
Συμβουλευτική Γυναικών
Φεμινιστική Συμβουλευτική
Συμβουλευτική με την Οπτική του Φύλου

Η συμβουλευτική ‘με την οπτική του φύλου’
τοποθετεί τον παράγοντα φύλο

και τις σχέσεις (εξουσίας) ανάμεσα στα φύλα
στο επίκεντρο της συμβουλευτικής διαδικασίας



Ταυτότητα φύλου

 ‘Αγόρι ή κορίτσι’;
 Βιολογικό και κοινωνικό φύλο.
 Τα παιδιά γνωρίζουν το βιολογικό τους φύλο μέχρι την

ηλικία των 2,5 ή 3 χρόνων.
 Η εξέλιξη της σταθερότητας του φύλου (5 έως 7 έτη):
 Σταθερότητα φύλου για τον εαυτό.
 Σταθερότητα φύλου για μέλη του ίδιου φύλου.
 Σταθερότητα φύλου για μέλη του άλλου φύλου.



Διαφορές ανάμεσα στα φύλα; 

 Μύθοι και πραγματικότητες.
 Οι πραγματικές διαφορές είναι ελάχιστες.
 Οι πολιτισμικοί μύθοι είναι πολλοί.
 Υπάρχουν και ανοιχτά ερωτήματα.

 Τα πολιτισμικά στερεότυπα φύλου διατηρούν τις ‘διαφορές’
ανάμεσα στα φύλα, οι οποίες μεταφράστηκαν ως ανισότητες.

 Οι ‘διαφορές’ ενισχύουν ιεραρχικές σχέσεις (σχέσεις εξουσίας) 
ανάμεσα στα φύλα.



Ο ρόλος του φύλου στη συμβουλευτική

Ο ρόλος του φύλου στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία
υπήρξε πηγή νέων θεωριών και έρευνας.

Η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε σε τρία θέματα:
 Στην ανάπτυξη μιας φεμινιστικής θεραπευτικής προσέγγισης

στη συμβουλευτική (φεμινιστική συμβουλευτική).
 Στην επιρροή που ασκεί στη συμβουλευτική ο συνδυασμός

των φύλων του πελάτη και του συμβούλου.
 Στη δημιουργία προτύπων συμβουλευτικής κατάλληλων για

συγκεκριμένους τομείς γυναικείων εμπειριών.



Φεμινιστική συμβουλευτική

Η φεμινιστική συμβουλευτική έχει τις ρίζες της
στη φεμινιστική φιλοσοφία

Βασική προϋπόθεση του φεμινισμού είναι ότι στους περισσότερους
πολιτισμούς οι γυναίκες αποτελούν αντικείμενο συστηματικής

καταπίεσης και εκμετάλλευσης

Η κατάσταση αυτή περιγράφεται και ως ‘σεξισμός’



Φεμινιστική συμβουλευτική

Αμφισβήτησε τις θεωρίες και τις έρευνες της
παραδοσιακής ψυχοθεραπείας (κυρίως της ψυχανάλυσης)

Πολλές από αυτές δημιουργήθηκαν από άνδρες,            
αντικατοπτρίζοντας, συνειδητά ή ασυνείδητα,                                    

την ανδρική αντίληψη για την ψυχική υγεία και το ‘φυσιολογικό’



Φεμινιστική συμβουλευτική

Η φεμινιστική συμβουλευτική αναγνωρίζει το ρόλο των
καταπιεστικών (πατριαρχικών, σεξιστικών) περιβαλλοντικών

συνθηκών στη διαιώνιση της υποτέλειας των γυναικών

Αντίστοιχα, η πολυ-πολιτισμική προσέγγιση στη συμβουλευτική
αναδεικνύει την καταπίεση, τη διάκριση και το ρατσισμό ως πηγές

των ποικίλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι



Πολυπολιτισμική και
Φεμινιστική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική

Μοιράζονται την κοινή πεποίθηση ότι
οι αγωνίες και οι συγκρούσεις που βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι

οφείλονται στις καταπιεστικές κοινωνικές, πολιτικές
και πολιτισμικές συνθήκες, και, επομένως,

αυτές οι συγκρούσεις δεν μπορεί να επιλυθούν δίχως αλλαγές στα
συστήματα και στις δομές από τις οποίες προκύπτουν

The personal is political 



Θεμελιώδεις αρχές των δύο προσεγγίσεων

 Η διαρκής αυτο-αξιολόγηση του/της συμβούλου.
 Η διάθεση της ‘εξουσίας’ και η ισοτιμία στη σχέση. 
 Η κατανόησης της ‘φωνής’ (της οπτικής) των πελατών μας.
 Η αφύπνιση της συνείδησής τους.
 Η έμφαση στις ικανότητές τους.
 Η ενδυνάμωση των πελατών. 

Goodman, L.A., et al. (2004). Training counseling psychologists as 
social justice agents. Feminist and multicultural principles in 
action. The Counseling Psychologist, 32(6), 793-837. 



Φεμινιστική συμβουλευτική

Δεν είναι μια συγκεκριμένη μέθοδος ή τεχνική

Αποτελεί κυρίως ένα σύνολο απόψεων και αξιών, που υιοθετεί
ο/η σύμβουλος, οι οποίες βασίζονται στις αρχές του φεμινισμού

Αναγνωρίζει το κοινωνικό πλαίσιο και εξετάζει πώς αυτό
επηρεάζει τη συμπεριφορά μας



Φεμινιστική συμβουλευτική

στόχος της είναι

να αλλάξει τόσο τα άτομα όσο και την κοινωνία
να βοηθήσει τα άτομα να συνειδητοποιήσουν την κοινωνικοποίηση

στους ρόλους του φύλου
να βοηθήσει τις γυναίκες να γίνουν πιο διεκδικητικές



Η περίπτωση της Άννας

Η Άννα, 33 ετών, χρειάζεται συμβουλευτική διότι ισχυρίζεται ότι
έχει κατάθλιψη.  Λέει ότι ‘μισεί τον εαυτό της’, επειδή έχει παχύνει
πολύ από τότε που τελείωσε τις σπουδές της και ότι είναι
καταδικασμένη να μείνει μόνη για όλη της τη ζωή.
Όπως αναφέρει η ίδια, ‘έχασα κάθε ευκαιρία, ενώ ήμουν αδύνατη
και ελκυστική όσο σπούδαζα, τώρα κανένας άνδρας δεν θα γυρίσει
να με κοιτάξει έτσι όπως έχω γίνει’.



Τεχνικές παρέμβασης

 Ανάλυση των ρόλων του φύλου στην οικογένεια.
 Ανάλυση των κοινωνικών ρόλων του φύλου.
 Ανάλυση των σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στα φύλα.
 Βιβλιοθεραπεία.
 Αυτοαποκάλυψη & συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης.
 Εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά.
 Επαναπλαισίωση.
 Ομαδική υποστήριξη.
 Κοινωνική δράση.



Διλήμματα & αντιφάσεις

 Οι φεμινιστικές αξίες τις οποίες ασπάζονται οι σύμβουλοι δεν
υιοθετούνται στην πράξη.

 Η ενασχόληση με τα γυναικεία θέματα δεν συνεπάγεται αυτομάτως
και μια φεμινιστική συμβουλευτική. 

 Ο φεμινισμός δεν πρέπει να προϋποθέτει ομοιομορφία ανάμεσα
στις γυναίκες, παραβλέποντας σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. 

 Ο ρόλος της κοινωνικής δράσης αποτελεί, ίσως, το πιο δύσκολο
στοιχείο της φεμινιστικής συμβουλευτικής. 

Είναι δυνατή η συμφιλίωση των φεμινιστικών αξιών με τη συμβουλευτική;



Φεμινιστική συμβουλευτική

Ο ρόλος των ανδρών στη φεμινιστική συμβουλευτική
Ο άνδρας ως πελάτης

Ο άνδρας ως σύμβουλος

“Men, adhering to feminist principles and values,
can work in pro-feminist ways, whilst not working as feminists”

(Kagan & Tindall, 2003, p. 214)



Συνεισφορά της φεμινιστικής συμβουλευτικής

 Ανέδειξε το ρόλο του φύλου και υποστήριξε μια πρακτική
ευαίσθητη στον παράγοντα φύλο.

 Έδωσε έμφαση σε κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες.
 Η ανάλυση των σχέσεων εξουσίας υιοθετήθηκε στην οικογενειακή

συμβουλευτική και στη συμβουλευτική ζευγαριών. 
 Ανέδειξε ζητήματα βίας και κακοποίησης γυναικών και ανήλικων. 
 Απαίτησε κυρώσεις για τις περιπτώσεις σεξουαλικής

εκμετάλλευσης και παρενόχλησης πελατών, σπουδαστών, και
εποπτευομένων από τους θεραπευτές. 



Κριτική

 Η έλλειψη μιας ουδέτερης στάσης και ο κίνδυνος επιβολής
προσωπικών αξιών στους πελάτες.

 Η φεμινιστική θεραπεία αποτελεί έναν φιλοσοφικό προσανατολισμό
ή μια ολοκληρωμένη θεωρία/θεραπεία;

 Η έμφαση στους πολιτισμικούς παράγοντες μπορεί να μειώσει το
αίσθημα της προσωπικής ευθύνης.

 Η φεμινιστική θεραπεία αναπτύχθηκε αρχικά από λευκές γυναίκες
της μεσαίας τάξης (πολιτισμική προκατάληψη). 


