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Δ ΙΑ Κ Η ΡΥ Ξ Η
(Σύμφωνα με τη Χάρτα της Ρώμης)

Εμείς, που υπογράφουμε, γυναίκες μέλη και στελέχη του ΠΑΣΟΚ απ' όλη την 
Ελλάδα, που λάβαμε μέρος στη Πανελλήνια Συνδιάσκεψη με θέμα: "Οι Γυναίκες 
για την Ανανέωση της Πολιτικής και της Κοινωνίας", υιοθετούμε την ακόλουθη 

διακήρυξη, στο πνεύμα της Χάρτας της Ρώμης που υπογράφηκε στις 18-5-96, από 
γυναίκες υπουργούς όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Διαπιστώνουμε δημοκρατικό έλλειμα
Παρά τις αλλαγές στους αντίστοιχους ρόλους των γυναικών και των ανδρών στην ευρωπαϊκή και 
ελληνική κοινωνία, την αναγνώριση της ισότητας δικαιωμάτων και την πολιτική ισότητας ευκαιριών 
που προωθείται, διαπιστώνουμε ότι η θέση των γυναικών χαρακτηρίζεται από ανισότητα στους 
περισσότερους τομείς.
Αυτή η ανισότητα είναι φανερή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και στα δημόσια αξιώματα, στη 
πολιτική, στην οικονομία, στη κοινωνική και πολιτιστική ζωή, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου οι γυναίκες συνήθως αποτελούν μια μικρή μειοψηφία.
Χαιρετίζουμε τις έρευνες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων "Γυναίκες στα Κέντρα 
Αποφάσεων" και αναγνωρίζουμε ότι συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάδειξη του θέματος και στη 
δημιουργία μιάς γερής βάσης για αποτελεσματικότερη δράση.
Σημαντική πρόοδος έχει συντελεστεί στο διάστημα που μεσολάβησε από τη Διακήρυξη της Αθήνας, 
που υιοθετήθηκε το 1992, με την ευκαιρία τής πρώτης Διάσκεψης Κορυφής Γυναικών που κατείχαν 
υψηλές πολιτικές θέσεις. Ωστόσο, αυτή η πρόοδος δεν είναι αρκετή.
Στον τομέα της πολιτικής, η μέση γυναικεία συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι της τάξης του 
15% για τα εθνικά κοινοβούλια, 16% για τις κυβερνήσεις, 28% για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
25% για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ελλάδα η συμμετοχή των γυναικών στο Κοινοβούλιο είναι 
μόλις 6%, στη κυβέρνηση 5%, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 16%, στα Νομαρχιακά & τοπικά συμβού
λια 2%.
Σε άλλους τομείς της κοινωνίας, όπου λαμβάνονται αποφάσεις καθοριστικές για τη ζωή των πολιτών, 
ανδρών και γυναικών, η γυναικεία αντιπροσώπευση σε επίπεδο αποφάσεων, συχνά είναι ακόμη 
χαμηλότερη. Επομένως, δεν μπορούμε παρά να αντιμετωπίσουμε το γεγονός, ότι η πολιτική ζωή και 
τα κέντρα αποφάσεων γενικότερα, εξακολουθούν να κυριαρχούνται από τους άνδρες. Αυτό αποβαί
νει εις βάρος της ποιότητας των κέντρων αποφάσεων και της δημοκρατίας.
Η Δημοκρατία θ' αποκτήσει ένα αληθινό και δυναμικό περιεχόμενο, όταν γυναίκες & άνδρες, μαζί θα 
προσδιορίζουν τις αξίες που επιθυμούν να διέπουν τη πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 
ζωή και μαζί θα λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις.

2. Κάνουμε έκκληση για ανανέωση της πολιτικής 
και της κοινωνίας

Η ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα των αποφάσεων είναι ένας στόχος που έχει προ
τεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Αυτό είναι απαραίτητο για την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και των θεσμών της. Μια ισορροπημένη 
κατανομή της πολιτικής εξουσίας και των ευθυνών ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες θα βελ
τιώσει τη ποιότητα ζωής του λαού. Η εκπροσώπηση όλων των τμημάτων της κοινωνίας είναι απολύ
τως απαραίτητή, αν πρόκειται να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα κοινωνικά προβλήματα. Η 
αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικής για την επίτευξη ίσης συμμετοχής και συντροφικότητας ανάμε
σα στις γυναίκες και στους άνδρες είναι προτεραιότητα.
Οι γυναίκες, όταν είναι παρούσες με ικανούς αριθμούς, συμβάλλουν στην αλλαγή της πολιτικής και 
των κέντρων λήψης των αποφάσεων και σε ότι αφορά στο καθορισμό των προτεραιοτήτων και του 
περιεχομένου τους και σε σχέση με τις διαδικασίες και τις πρακτικές λήψης των αποφάσεων.
Η ανανέωση της πολιτικής και της κοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συμβολή και την 
ισόρροπη συμμετοχή και των δύο φύλων, ανδρών και γυναικών. Αυτή η συμβολή και συμμετοχή 
γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ πολιτών και πολιτικών, αναζωογονεί τη δημοκρατία και ενισχύει την 
λαϊκή εμπιστοσύνη απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς.
Η ίση συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων στις οικονομικές, κοινωνικές και πολι
τιστικές δομές, αποτελεί επίσης απαραίτητη εγγύηση, ότι οι ανάγκες των γυναικών και των ανδρών 
θα λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις πολιτικές, προγράμματα και δραστηριότητες.

3. Διακηρύσσουμε την πίστη μας στην ανάγκη να αναγνω
ριστεί η ισότητα γυναικών/ανδρων ως προτεραιότητα της 
Ευρωπαϊκής και Ελληνικής πολιτικής,
Η κύρια ευθύνη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, η οποία θα αναθεωρήσει τις ευρωπαϊκές συνθήκες, 
όπως καταγράφονται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, είναι να ενδυναμώσει την ευρωπαϊκή δημοκρατία 
με το να φέρει τις ευρωπαϊκές ιδέες και δομές πιό κοντά στους πολίτες. Οι εκπρόσωποι των εθνικών 
κυβερνήσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δηλώσει πως αυτό απο
τελεί προτεραιότητα.
Οι περισσότεροι από τους μισούς ευρωπαίους και έλληνες πολίτες είναι γυναίκες. Μια δημοκρατική 
κοινωνία πρέπει επομένως να οικοδομηθεί πάνω σε μιά αποτελεσματική και πραγματική ισότητα των 
πολιτών και των δύο φύλων.
Επαναβεβαιώνουμε την πίστη μας στην ανάγκη κατοχύρωσης της ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών στη νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Θεωρούμε απαραίτητο να συμπεριληφθεί η διάσταση του 
φύλου σε όλες τις επιμέρους πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης (mainstreaming), και φυσικά και της 
Ελλάδας.
Κάνουμε έκκληση προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, να υιοθετή
σουν επειγόντως στρατηγική για την επίτευξη της ίσης συμμετοχής γυναικών και ανδρών και να 
θέσουν συγκεκριμένους στόχους προς αυτή τη κατεύθυνση.

4. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη συγκεκριμένης δράσης σε 
όλα τα επίπεδα για τη προώθηση της ίσης συμμετοχής 
των γυναικών και των ανδρών στις διαδικασίες λήψης των 
αποφάσεων, σε όλους τους κοινωνικούς τομείς.
Όπου έχει συντελεστεί πρόοδος, ιδιαίτερα στη δημόσια ζωή (σε εκλεγμένα σώματα, συμβούλια, συμ
βουλευτικές επιτροπές κλπ.) αυτό ήταν το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και εφαρμο
γής νομοθετικών ή και κανονιστικών μέτρων από τη πλευρά των κυβερνήσεων και των πολιτικών 
κομμάτων.
Μια ολοκληρωμένη και συγκεκριμένη στρατηγική είναι απαραίτητη, αν στοχεύουμε στην ίση συμμε
τοχή σε όλους τους κοινωνικούς τομείς. Γι' αυτό χαιρετίζουμε την Συνδιάσκεψη της Ρώμης και του 
Τομέα Γυναικών του ΠΑΣΟΚ, με το ίδιο θέμα, "Οι Γυναίκες για την Ανανέωση της Πολιτικής & της 
Κοινωνίας”.
Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να δραστηριοποιηθούμε για την άμεση ενίσχυση των γυναικών και 
να δημιουργήσουμε τα απαραίτητα κίνητρα καθώς και τα αναγκαία θεσμικά-κανονιστικά μέτρα.
Εκτιμούμε πως είναι ανάγκη το ΠΑΣΟΚ, ως σύγχρονο ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα, να κατοχυρώ
σει με καταστατική διάταξή, ότι κανένα φύλο δεν θα εκπροσωπείται στα κομματικά όργανα όλων των 
επιπέδων, με λιγότερο από το 1/3 των θέσεων.
Καλούμε όλους τους ενδιαφερομένους, άνδρες και γυναίκες, να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα με 
συγκεκριμένες ενέργειες, για την ενδυνάμωση των γυναικών και την επίτευξη μιάς ίσης συμμετοχής 
γυναικών και ανδρών σε όλες τις θέσεις εξουσίας, επιρροής και αποφάσεων, σε όλους τους τομείς 
του δημόσιου βίου.


