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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Το θέμα που θα αναλύσετε στη γραπτή σας εργασία είναι δικής σας επιλογής. Μπορείτε να
επιλέξετε ένα πιο θεωρητικό θέμα (όπως είναι η μορφοποίηση της ταυτότητας των δύο φύλων, ο
βιολογικός προσδιορισμός, οι διαφορές των δύο φύλων στις νοητικές ικανότητες) ή να
προτιμήσετε να προσεγγίσετε ένα κοινωνικό πρόβλημα που να απορρέει από ανισότητες με βάση
το φύλο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εντοπίσετε το θέμα σας καταρχήν ως πρόβλημα
στέρησης ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτικό,
οικονομικό και πολιτιστικό. Κάποιες ευρύτερες θεματικές ενότητες στις οποίες μπορείτε να
κινηθείτε είναι οι εξής:
•

Η ανεργία των γυναικών (το 1998 η γυναικεία ανεργία στο σύνολο της Ε.Ε. έφτανε το 11.7%
έναντι 8.6% της ανδρικής).

•

Η φτώχεια των γυναικών (στις αναπτυγμένες / στις αναπτυσσόμενες χώρες).

•

Η υποβάθμιση της μη αμειβόμενης εργασίας ή η ελάχιστα αμειβόμενη εργασία σε πολλές χώρες
του κόσμου.

•

Η ανισότητα στις αμοιβές (το χάσμα των αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων). Στις
σκανδιναβικές μόνο χώρες παρατηρείται πρόοδος – εκεί το χάσμα που χωρίζει το ωρομίσθιο
ενός άντρα και μιας γυναίκας είναι ύψους 17%. Σε άλλες χώρες είναι πολύ υψηλότερο.
[Σημείωση: υπάρχει υλικό για το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα]

•

Η νομική (τυπική/θεσμική ανισότητα) Î Για παράδειγμα, δεν έχουν ψηφίσει όλα τα κράτη
νόμους που να εξασφαλίζουν το δικαίωμα των γυναικών στην ιδιοκτησία, στην απόκτηση ή
στη χρήση γης, στο δανεισμό, κ.ο.κ.

•

Ανισότητες σε θέματα υγείας και διαβίωσης (που συνιστούν παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων).

•

Ανισότητες στην εκπαίδευση (στον κόσμο υπάρχουν περίπου 900 εκατ. αναλφάβητοι – απ’
αυτά, τα 2/3 είναι γυναίκες).

•

Ανισότητες στην εκπροσώπηση των δύο φύλων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Παρά το
γεγονός ότι αποτελούν το 51% του πληθυσμού της Ε.Ε., χαμηλά είναι τα ποσοστά
εκπροσώπησης των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια και στα άλλα κέντρα λήψης
αποφάσεων. Το πιο σημαντικό μέσο για την επίτευξη ίσης συμμετοχής των δύο φύλων είναι η
θέσπιση ποσόστωσης (στη Γαλλία, στη Βρετανία και πρόσφατα και στην Ελλάδα).

•

Πολιτισμικές ανισότητες (οι γυναίκες ως θύματα της κουλτούρας τους)
Î το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών
οργάνων που σε μερικές κοινωνίες αποτελεί θρησκευτική επιταγή, ενώ σε άλλες παράδοση. Η
UNICEF πρόσφατα απηύθυνε έκκληση προς τις κυβερνήσεις χωρών που έχουν δεσμευτεί να
τερματιστεί η βάναυση αυτή πρακτική, που αποτελεί όχι μόνο κατάφωρη παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των νεαρών αυτών γυναικών, αλλά και εγκυμονεί σοβαρότατους
κινδύνους για την υγεία τους. Ένας ρεαλιστικός στόχος είναι να τερματιστεί η πρακτική μέχρι
το 2010, αλλά με τους σημερινούς ρυθμούς υπολογίζεται ότι 16 εκατ. κορίτσια θα έχουν
υποστεί τις συνέπειες της πρακτικής αυτής.
Î η χαμηλή κοινωνική αξία των κοριτσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως στην Ινδία.
Î εγκλήματα τιμής [Πολλές γυναίκες έχουν πληρώσει με τη ζωή τους τα ήθη και έθιμα των
χωρών τους. Σε χώρες όπως το Πακιστάν, την Ιορδανία και την Υεμένη, υπολογίζεται ότι κατά
μέσο όρο 300 γυναίκες δολοφονούνται κάθε χρόνο «για λόγους τιμής»]
Î η βία στην οικογένεια (ένα θέμα πιο συγκεκριμένο είναι η σεξουαλική κακοποίηση και ο
βιασμός από οικείο πρόσωπο, π.χ. από τον σύζυγο, που δεν λογίζεται ως ποινικό αδίκημα σε
πολλές χώρες του κόσμου)

