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σιγουριά για ίο



Α Υ ΤΗ  ΕΙΝΑΙ Η Π ΑΓΜ  Α ΤΙΚ Ο ΤΗ Τ Α

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ
01 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ I 

ΟΙ ΚΑΤΕΥΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ, 
ΥΝΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η κατοχύρω ση της ισότητας τω ν δύο φ ύλω ν, ε ίνα ι απαρα ίτητο  σ το ι
χε ίο  Κ ο ινω νικής  δ ικα ιο σ ύνη ς . Α ξ ιο π ο ιε ί το σ ύ νολο  του α νθ ρ ώ π ινο υ  
δ υ να μ ικο ύ . Α π ο τελε ί π ρ ο ϋ π ό θ εσ η  γ ια  την ο ικο δ ό μ η σ η  μιας Δ η μ ο κρ α τ ι
κής κο ινω νίας , μιας Κ ο ινω νίας πο λ ιτώ ν  με α νθ ρ ώ π ινο  πρόσω πο.

Δ εν  μ π ο ρ ε ί να  υπάρξε ι κο ινω ν ική  α π ελευ θ έρ ω σ η  χω ρίς  την εξάλε ιψ η  
τω ν δ ια κρ ίσ εω ν  μεταξύ ά νδ ρα  κα ι γυνα ίκας . Χωρίς την ελεύ θ ερ η  α ν ά 
πτυξη κα ι εξέλ ιξη  κάθε α νθ ρώ π ου  άσχετα από το φ ύλο . Με κο ινή  κα ι με 
ίσους όρους συμμετοχή , άνδ ρ α  κα ι γυνα ίκας , σε όλα  τα επ ίπ εδ α  της 
πο λ ιτ ική ς , κο ινω ν ική ς , ο ικο νο μ ική ς  κα ι ο ικο γ ενε ια κή ς  ζωής του τόπου.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εντόπ ισ ε  το π ρ ό β λη μ α  της άν ισης  μετα χε ίρ ισ ης  της 
γ υνα ίκα ς  κα ι της κο ινω ν ική ς  α δ ικ ίας  που πηγάζε ι α π ’ αυτή. Το α νέδ ε ιξε  
σαν ένα  από τα π ρ ω τεύ οντα  π ρ ο β λή μ α τα  που ζητούσαν λύσ η  μέσα από 
τις Κ υβερνητ ικές  προτερα ιότητες .

Α πό τις πρώ τες κ ιόλας μέρες μετά τις εκλογές  του 1981, η Κ υ βέρ 
νηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. π ρ ο χώ ρ ησ ε  στη λήψ η μέτρω ν που κα το χυ ρ ώ νο υν  την 
αρχή της Ισότητας τω ν δύο  φ ύλω ν.

Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. η κατοχύρω ση της Ισότητας τω ν δύο  φ ύλω ν, α π ο τε 
λε ί σ η μα ντ ική  π ρ ο ϋ π ό θ εσ η  γ ια  την κατάκτηση εκε ίνης  της κο ινω ν ική ς  
κα ι ο ικο νο μ ική ς  ανά πτυξης του τόπου  που  θα ε ίνα ι ικανή  να  κα λυ τερ έψ ε ι 
την π ο ιότη τα  ζωής όλω ν μας.

Στα οκτώ  χρ ό ν ια  δ ια κυ β έρ νη σ η ς  της χώ ρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η θέση 
της γ υνα ίκα ς  στην Ε λλην ική  κο ινω ν ία  άλλα ξε  ριζικά.

Στην ο ικο γένε ια , στην εκπ α ίδ ευ σ η , στη δο υλε ιά , στην κο ινω ν ική  κα ι 
π ο λ ιτ ική  ζωή, η γ υ να ίκα  π ή ρ ε  τη θέση που της ανήκε.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σαν Κ υβέρνηση, άλλα ξε  το νο μ ο θ ετ ικό  π λα ίσ ιο  που  σ υ ν 
τηρ ο ύσ ε  τις δ ια κρ ίσ ε ις  λόγω  φ ύλου . Ε νίσχυσε την Κ ο ινω ν ική  υποστήρ ιξη  
της γυνα ίκας . Π ροσπάθησε να  επ ιδ ρ ά σ ε ι στη δ ια μ όρφ ω σ η μιας νέας ν ο ο 
τροπ ίας  κα ι α ντ ίληψ ης γ ια  το ρόλο τω ν δύο  φ ύλω ν κα ι ενθ ά ρ ρ υ νε  τη

συμμετοχή  της γ υνα ίκα ς  στην κο ινω ν ική , ο ικο νο μ ική  κα ι π ο λ ιτ ική  ζωή 
της χώ ρας μας.

Στις δύο τετραετίες  δ ια κυ β έρ νη σ η ς  της χώ ρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
α να τρέψ αμε την π α ρ α δ ο σ ια κή  κα ι υ π ο β α θ μ ισ μ ένη  π ο ρ ε ία  της γυνα ίκας  
στην ελλη ν ική  κο ινω ν ία  κα ι κάνα με πράξη την αρχή της ισότητας των 
δύο φ ύλω ν.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ σιγουριά για ίο παρόν ελπίδα για ίο μέλλον



Α Υ ΤΗ  ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘ ΕΙΑ Μ ΑΣ

Β. ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ -Α Δ Ι ΚΙ
ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΕΝΔ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε
Β1. Στην Παιδεία

Μέχρι το 1981, ένα αναχρονιστικό εκπαιδευτικό σύστημα αναπαρήγαγε και καλλιεργούσε τις διακρίσεις 
ανάμεσα στα δύο φύλα μέσα από τους μηχανισμούς της εκπαίδευσης.

■ Με το περιεχόμενο των διδακτικών βιβλίων.
■ Με τη διάκριση των σχολείων σε αρρένων και θηλέων.

Με έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού και με διαχωρισμό των επαγγελμάτων 
σε ανδρικά και γυναικεία.

Διαλέξτε τα παιχνίδια ανάλογα 
με την ηλιαία και οχι με το φύλο

?
παίζουμε μαζί 

ζούμε μαζί

.τ ι
Η ισότητα αρχίζει απ' το παιχνίδι

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ

Α -  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ 
ΛΛΗΝΙΔΑ

Β2. Στην Εργασία
Στους χώρους της εργασίας ένα καθεστώς ανισότητας και εκμετάλλευσης αντιμετώπιζε τις γυναίκες σαν 
πολίτες δεύτερης κατηγορίας:

■ Με άνιση αμοιβή, για ίδια εργασία. (Η αμοιβή της εργάτριας το 55% της αμοιβής του 
εργάτη).

■ Με άνισες ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση.
■ Με καθήλωση στις κατώτερες βαθμίδες της επαγγελματικής ιεραρχίας.

Β3. Στην Ύπαιθρο
Στην ύπαιθρο η θέση της αγρότισσας ήταν ακόμη χειρότερη. Μέχρι το 1981 βρισκόταν κυριολεκτικά στο 
έλεος του Θεού.

■ Χωρίς οικονομική αυτοτέλεια.
■ Χωρίς περίθαλψη και κοινωνική πρόνοια.
■ Χωρίς εκπαίδευση και ενημέρωση.
■ Χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στους συνεταιριστμούς, τις αγροτικές οργανώσεις και 

τους συλλόγους.
■ Χωρίς καμιά δυνατότητα ν’ αποφασίζει η ίδια για τη ζωή και την τύχη της.

Β4. Στην Κοινωνική Προνοια
Στην ουσία ήταν ανύπαρκτη η Κοινωνική Πρόνοια για τη γυναίκα και τις ειδικές ανάγκες της. Για τη δεξιά, η 
γυναίκα ήταν ένα περιθωριακό άτομο. Και έτσι την αντιμετώπιζε:

■ Χωρίς επαρκείς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
■ Χωρίς καμιά πρόνοια για την τρίτη ηλικία.
■ Με αγνοημένα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.
■ Με την άγαμη μητέρα, στο περιθώριο της κοινωνίας.
■ Χωρίς στοργή και προστασία γι^ την κακοποιημένη γυναίκα και το παιδί.

ριά για το παρόν ελπίδα για το μέλλον



Α Υ ΤΗ  ΕΙΝΑΙ Η Π Ρ Α ΓΜ Α ΤΙΚ Ο ΤΗ ΤΑ

Γ. ΘΕΤΙΚΟΣ 0  ΑΠ ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ Ε 

ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΜΕΓΑΛ
ΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ 
,0 ΚΑΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ

Γ1. Να τι κάναμε για τη γυναίκα στον τομέα της παιδείας

Το μάθημα της οικιακής Οικονομίας, στα γυμνάσια, απευθύνεται και στους μαθητές και 
στις μαθήτριες.
Γίνονται δεκτοί άντρες και γυναίκες στις σχολές του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 
Πειραματικά προγράμματα για εναρμόνιση των ωρών λειτουργίας των σχολείων με τα 
ωράρια των εργαζόμενων γονέων.
Ετήσια σεμινάρια των σχολικών Συμβούλων με θέμα «Ισότητα και Εκπαίδευση» που 
αποτελεί θέμα ανάλυσης.
Εισαγωγή, σε πειραματικό στάδιο, στη Μέση Εκπαίδευση του μαθήματος της σεξουαλι
κής αγωγής και των διανθρώπινων σχέσεων.
Συνύπαρξη οδηγού για την Ισότητα των δύο φύλων που απευθύνεται στους εκπαιδευτι
κούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

■ Καταργήσαμε, σε νομοθετικό επίπεδο τις διακρίσεις μεταξύ μαθητριών και μαθητών 
καθώς και στο διδακτικό προσωπικό (είσοδος αντρών στις σχολές Οικιακής Οικονομίας 
και Νηπιαγωγών).

■ Αναθεωρήσαμε τα σχολικά βιβλία, δίνοντας έμφαση στις αρχές της ισότητας.
■ Καθιερώσαμε το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό για ενημέρωση της νέας 

γενιάς σχετικά με την αγορά εργασίας, πράγμα που αποτελεί βάση της αρχής της ισό
τητας.

■ Καθιερώσαμε το θεσμό των σχολικών συμβούλων. Με στόχο να προωθήσουν τις αρχές 
της ισότητας να συμβάλουν και στην εξάλειψη οπισθοδρομικών προτύπων μέσα από 
την εκπαίδευση.

■ Καθιερώσαμε μικτά σχολεία.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ριά για το παρόν ελπίδα για ι ο μάλλον



Α Υ ΤΗ  ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘ ΕΙΑ Μ ΑΣ

ΘΕΤΙΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
Γ2. Να τι κάναμε για τη γυναίκα στον τομέα της Εργασίας

Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις που θα απελευθερώσουν τη γυναίκα και θα της επιτρέψουν να συμμετέ
χει ισότιμα με τον άντρα σε κάθε εκδήλωση και δραστηριότητα.

α. Επικυρώσαμε τη Δ ιεθνή Σύμβαση για την προστασία της μητρότητας που προ
βλέπει:

■ προστασία εργαζόμενης εγκύου
■ άδεια μητρότητας και καταβολές επιδομάτων
■ προστασία εργαζόμενης μητέρας
■ ίδρυση Κέντρων Οικογενειακού Προγραμματισμού
■ καθιέρωση άδειας ανατροφής, φροντίδας άρρωστων παιδιών, για επίσκεψη στα σχο

λεία
■ για την άγαμη μητέρα 6 μήνες γονικής άδειας, φορολογικές απαλλαγές της εργαζόμε

νης για τη φύλαξη των παιδιών και την απόκτηση πρώτης κατοικίας
■ υποχρέωση στις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 300 άτομα, για λειτουργία 

βρεφονηπιακών σταθμών στο χώρο της δουλειάς
■ ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη διαζευγμένη ανασφάλιστη.

β. Επικυρώσαμε τη Δ ιεθνή Σύμβαση για την κατάργηση όλων των διακρίσεων στην 
απασχόληση που προβλέπει:

■ ίση αμοιβή για εργασία και αξία
■ ισότητα στην επαγγελματική εξέλιξη
■ ισότητα στους όρους και συνθήκες εργασίας
■ δικαίωμα της εργαζόμενης στην πληροφόρηση για ζητήματα που αφορούν την ισότητα 

στις εργασιακές σχέσεις
■ ίσες ευκαιρίες στον επαγγελματικό προσανατολισμό
■ ίσες ευκαιρίες στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση
■ ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στην απασχόληση
■ σύνταξη και ασφάλιση στην αγρότισσα
■ ασφάλιση στις εργαζόμενες στο φασόν και στα συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας, 

στις οικιακές βοηθούς και μπέιμπι σίτερς
■ χορήγηση επιδόματος γάμου και παιδιών και στους δύο γονείς, εφόσον εργάζονται.

Παράλληλα προχωρήσαμε και σε άλλες σημαντικές ενέργειες:

■ καθιερώσαμε νέο Εθνικό Σύστημα Προστασίας της ανεργίας (Ε.Σ.Π.Α.)
■ δημιουργήσαμε ειδικά προγράμματα επιδότησης θέσεων εργασίας για τις γυναίκες
■ προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής κατάρτισης
■ προγράμματα κοινωνικής επανένταξης
■ προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε νέα επαγγέλματα για ανειδίκευτες 

αγρότισσες
■ επιδοτήσαμε προγράμματα γαι ίδρυση συνεταιρισμών από γυναίκες
■ καταρτίσαμε προγράμματα εκπαίδευσης για την είσοδο των γυναικών σε παραδοσιακά 

επαγγέλματα
■ καθιερώσαμε προγράμματα για την πρόσβαση των γυναικών σε νέες τεχνολογίες.

Γ3. Να τι κάναμε για τη γυναίκα της Υπαίθρου

■ η αγρότισσα πια έχει τη δική της αυτοτελή σύνταξη και της παρέχεται επίδομα κυοφο- 
ρίας, λοχείας, βοήθημα τοκετού και επίδομα τέκνων

■ αναγνωρίζεται πια η αγρότισσα, όπως και ο αγρότης σαν αρχηγός Γεωργικής Εκμετάλ
λευσης

■ οι αγρότισσες συμμετέχουν χωρίς καμιά διάκριση, μαζί με τους άντρες, στους αγροτι
κούς συνεταιρισμούς και τις αγροτικές οργανώσεις

■ οι αγρότισσες γίνονται δεκτές σαν πλειοδόττες σε δημοπρασίες, ενοικιάσεις δικαιώμα
τος κάρπωσης γαιών

■ η αγρότισσα δανειοδοτείται και εγγυάται τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις από την 
Αγροτική Τράπεζα

■ η αγρότισσα όπως και ο αγρότης, υπάγονται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς
■ δημιουργήθηκαν και στηρίχθηκαν οι γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί
■ οι αγρότισσες μπορούν να διορίζονται δασοφύλακες από ιδιοκτήτες δασών
■ εκπαιδεύτηκαν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, 7.000 περίπου αγρότισ

σες για 38.000 ώρες.

ΤΌ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ οιγσυριά για ίο παρόν ελπίδα για ίο μέλλον



Α Υ ΤΗ  ΕΙΝΑΙ Η Π Ρ Α ΓΜ Α ΤΙΚ Ο ΤΗ ΤΑ

ΘΕΤΙΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Γ4. Να τι κάναμε για τη γυναίκα στον τομέα 
της Κοινωνικής Πρόνοιας

Δημιουργήσαμε τους θεσμούς και την κοινωνική υποδομή, που θα βοηθήσει τη γυναίκα να συμμετέ
χει ισότιμα με τον άντρα στις κοινωνικές δραστηριότητες.

■ Ιδρύσαμε νέους Κρατικούς και Δημοτικούς σταθμούς, για 9.415 βρέφη και 19.100 
νήπια

■ ιδρύσαμε τμήματα θερινών σταθμών για εποχιακά εργαζόμενες, για 2.155 παιδιά
■ δημιουργήσαμε ιδρύματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες, δυναμικότητας 1.350 κλινών
■ για την προστασία της μητρότητας καθιερώσαμε τη χορήγηση επιδομάτων κυοφορίας 

και λοχείας για ανασφάλιστες γυναίκες, η οποία σήμερα έφτασε τις 80.000 δρχ.
■ καθιερώσαμε για τους εργαζόμενους γονείς γονικές άδειες, μέχρι 3 μήνες για κάθε 

γονέα, εφόσον το παιδί είναι κάτω των 2 1 1/2 ετών
■ καθιερώσαμε άδειες μέχρι 6 εργάσιμες μέρες το χρόνο (χωρίς αποδοχές) σε περίπτωση 

ασθένειας παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας
■ καθιερώσαμε μέχρι 4 εργάσιμες μέρες τον παρεχόμενο χρόνο στους γονείς για την 

παρακολούθηση των παιδιών του σχολείου
■ για την προστασία της μητέρας, δημιουργήσαμε 60 συμβουλευτικούς σταθμούς επιτό

κων και 99 βρεφών, όπου εξυπηρετήθηκαν 357.558 παιδιά και 19.000 γυναίκες
■ για την προστασία της άγαμης μητέρας ιδρύσαμε κέντρο βρεφών με δωρεάν παροχή 

φιλοξενίας, ενημέρωσης και διαφώτισης

καθιερώσαμε τη χορήγηση επιδομάτων σε μητέρες με άμεσες ανάγκες, σε απροστά
τευτα παιδιά και σε οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα 
καθιερώσαμε την επιδότηση πολυτέκνων οικογενειών, σαν κίνητρο για την αύξηση της 
γεννητικότητας
ιδρύσαμε Κοινωνικούς Ξενώνες Ενηλίκων για αυτοεξυπηρετούμενα άτομα με δικαίωμα 
διαμονής μέχρι 3 μήνες. Για παροχή στέγης, τροφής ή και συμμετοχής (αν ενδιαφέρον- 
ται) σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΟΑΕΔ
ιδρύσαμε Κέντρο για κακοποιημένες γυναίκες, που προσφέρει προσωρινή στέγη, νομι
κές συμβουλές, ψυχολογική υποστήριξη
ιδρύσαμε Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) που παρέχουν κοινωνική 
εργασία, προληπτική ιατρική, βοήθεια στο σπίτι, φυσικοθεραπεία. Σήμερα λειτουργούν 
272
καθιερώσαμε τις θερινές κατασκηνώσεις για τους ηλικιωμένους, στις οποίες φιλοξε
νούνται κάθε χρόνο 4.000 άτομα
ιδρύσαμε 36 Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού, μέσα από τα οποία παρέχεται 
δωρεάν συμβουλευτική βοήθεια, σεξουαλική ενημέρωση, προγεννετικός έλεγχος, 
ανίχνευση καρκίνων, συμβουλές προς εγκύους.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ σιγουιά για το παρόν ελπίδα για το μέλλον



Α Υ ΤΗ  ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘ ΕΙΑ Μ ΑΣ

Δ. Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Μ ΑΣ- 01 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
01 ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑΤΗ ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

Δ1. Στην Παιδεία

Στόχος μας τη νέα τετραετία που αρχίζει στις 19 Ιούνη, είναι η διεύρυνση και η παγίωση των κατακτήσεων 
της γυναίκας στο χώρο της ισότητας, έτσι ώστε η Ελληνίδα να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάτω από ίσους 
όρους με τον άντρα, αλλά και με τις άλλες γυναίκες, της Ευρώπης, την πρόκληση του '92 και τις προοπτικές 
του 2000.
Συγκεκριμένα προωθούμε:

■ την εξειδίκευση της ανάλυσης του Σ.Ε.Π. με ειδικά προγράμματα προσανατολισμού και 
επαγγελματικής κατάρτισης σε επαγγέλματα αυξημένης ζήτησης στην αγορά εργασίας 
και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης γυναικών στην υψηλή τεχνολογία

■ προγράμματα ευαισθητοποίησης που να προωθούν την αντίληψη του ίσου καταμερι
σμού οικογενειακών και επαγγελματικών ευθυνών στην οικογένεια

■ τον εκσυγχρονισμό των σχολικών θιθλίων και του περιεχομένου διδασκαλίας της πρω
τοβάθμιας. Ιδιαίτερη μέριμνα για τα βιβλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμ

Δ2. Για την αγρότισσα

■ Μηχανισμούς ελέγχου εφαρμογής των νόμων
■ τη συμμετοχή των Αγροτισσών στην εκπόνηση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προ

γραμμάτων
■ τη στήριξη των συλλογικών γυναικείων παραγωγικών πρωτοβουλιών
■ την επαγγελματική κατάρτιση και την επιμόρφωση στη σύγχρονη αγροτική τεχνολογία
■ τη λειτουργία παιδικών σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αιχμής των αγροτικών απασχολήσεων

■ την ίδρυση Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Υπερηλίκων (ΚΑΠΗ)
■ την ίδρυση νέων κέντρωνν Οικογενειακού Προγραμματισμού.

φωνα με τις αρχές της ισότητας
μέτρα για την τήρηση της τυπικής και ουσιαστικής θχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευ
σης. Έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος του λειτουργικού αναφαλβητισμού 
την ολοκλήρωση του προγράμματος των «Διαπροσωπικών Σχέσεων», τόσο στην πρω
τοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
την εισαγωγή θεμάτων ισότητας στην αρχική εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών
σεμινάριά για όλους τους εκπαιδευτικούς και ορισμός υπεύθυνου για το θέμα ανά σχο
λική μονάδα
αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στην εκπαίδευση και διοικητική 
ιεραρχία
την ευαισθητοποίηση του μαθητικού και σπουδαστικού δυναμικού με κατάλληλες δρά
σεις και εκδόσεις ενημερωτικού υλικού, που θα απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτι
κούς και μαθητές
την οργάνωση και λειτουργία τμήματος Γυναικείων Σπουδών Πανεπιστημιακού Επιπέ
δου.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ σιγϊριά για το παρόν ελπίδα για το μέλλον



Α Υ ΤΗ  ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ Μ ΑΣ

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ -01 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
01 ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

Δ3. Για την εργαζόμενη

■ Την εναρμόνιση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας προς την αρχή της ισότητας
■ την επέκταση και στο δημόσιο τομέα της προστασίας και διευκόλυνσης των εργαζομέ

νων γυναικών με οικογενειακές υποχρεώσεις
■ την εναρμόνιση του ωραρίου λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και των σχο

λείων, με το ωράριο των εργαζομένων
■ αύξηση επιδότησης για προσλήψεις γυναικών σε θεωρούμενα «ανδρικά» επαγγέλματα
■ μεγαλύτερη επιδότηση νέων θέσεων εργασίας για γυναίκες
■ επιδότηση για επαγγελματική κατάρτιση ανέργων γυναικών σε επαγγέλματα χρήσης 

νέων τεχνολογιών
■ ειδική επαγγελματική κατάρτιση και παροχή όρων δανειοδότησης, σε γυναίκες επαγ- 

γελματίες και σε συλλογικές παραγωγικές πρωτοβουλίες γυναικών
■ αύξηση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην 

ύπαιθρο
■ την ίδρυση κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, που θα απασχολούν τα παιδιά 

δημιουργικά, κατά το χρόνο της επαγγελματικής ή κοινωνικής ενασχόλισης των 
γονέων

■ την ίδρυση και νέων Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Υπερηλίκων.

Μαζί

συνεχίζουμε
δημιουργούμε
ολοκληρώνουμε

Δ4. Για την κοινωνική υποδομή

Αύξηση των βρεφονηπιακών και παιδικνω 
σταθμών
αύξηση των θερινών παιδικών σταθμών 
τη δημιουργία και νέων Κοινωνικών Ξενώνων 
Ενηλίκων

■ αύξηση των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας 
Υπερηλίκων

■ στον τομέα του Οικογενειακού 
Προγραμματισμού, ανάπτυξη Κ.Ο.Π. σε κάθε 
περιοχή που ακόμα δεν υπάρχει μέσω των 
ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ, Τ.Α.
αύξηση των ιδρυμάτων για παιδιά
με ειδικές ανάγκες
την ίδρυση και άλλων κέντρων
για κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά.

Α γω νιζόμαστε για την ολοκλή ρ ω σ η , 
την α π ελευ θ έρ ω σ η  της γυνα ίκα ς  

και την π λή ρ η  ισότητα των δύο  φ ύλω ν, 
μπροστά  στην π ρ ό κλη σ η  του 1992 και του 2000.

Η γυνα ίκα  ε ίνα ι μια νέα  δύνα μη  για την κο ινω ν ική ,
ο ικ ο ν ο μ ικ ή  και πολ ιτ ισ τ ική  

εξέλ ιξη  της χώ ρας μας.

σιγσυιά για το παρόν ελπίδα για το μέλλον



ΚΑΝΑΜΕ 8 ΜΕΓΑΛΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

συνεχίζουμε
δημιουργούμε
ολοκληρώνουμε
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1989-1992
η κρκημη τετραετία

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
σιγουριά για το παρόν - ελπίδα για το μέλλον


