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ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗ 2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ 

 Education Ιnternational ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ 

Γενικά 

Πραγματοποιήθηκε στις 7-9/4/2014 στο Δουβλίνο η 2η Παγκ. Συνδιάσκεψη  

Γυναικών της Education International (EI) με τίτλο «Κινούμαστε για την Ισότητα». 

Την ΟΛΜΕ εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ελένη Ζωγραφάκη - Τελεμέ.  

Στη συνδιάσκεψη συμμετείχαν περίπου 300 γυναίκες από εκπαιδευτικά 

σωματεία και γυναικείες οργανώσεις και από τις πέντε ηπείρους.  

Στη συνδιάσκεψη εκτός από τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας λειτουργούσαν 

ταυτόχρονα παράλληλες ομάδες εργασίας, οι οποίες προετοίμασαν τις κατευθύνσεις, 

που θα ενσωματωθούν στο πλάνο δράσεων της Education International για την ισότητα 

την περίοδο 2014-2015.  

 

 
 

Σύντομη περίληψη των παρεμβάσεων  

 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, από όλους τους συμμετέχοντες και από τους 

εισηγητές επισημάνθηκε ότι σε μια εποχή αυξανόμενων πιέσεων προς τα συνδικάτα 

και προς την δημόσια εκπαίδευση και με βάση το γεγονός ότι 100 εκατομμύρια νεαρά 

κορίτσια εξακολουθούν να είναι αναλφάβητα, ο ρόλος της ΕΙ ως συνδικάτου και ως 

υπέρμαχου για την ποιότητα της εκπαίδευσης, λαμβάνει εξέχουσα σημασία. Όπως 

τόνισε και η ιδρυτική πρόεδρος της ΕΙ Mary Hatwood Futrell στην παρέμβασή της 

«αποτελούμε ένα πρότυπο για άλλες οργανώσεις ανά τον κόσμο». Στην παρέμβασή της 

επίσης ανέφερε ότι η ανάγκη για Εκπαίδευση για όλους εξακολουθεί να είναι 

«ζητούμενο». Ο καλύτερος τρόπος είπε, για να ελέγξει κάποιος κάποιον άλλον είναι να 

του αρνηθεί την εκπαίδευση ενώ, από την άλλη μεριά, η εκπαίδευση αποτελεί το μέσον 
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για να  ελευθερώσεις. Αναφέρθηκε επίσης και σε μελέτη της UNESCO που δείχνει ότι 

η εκπαίδευση μιας γυναίκας, ακόμη και σε βασικό επίπεδο, αυξάνει τις προοπτικές 

συμμετοχής της στην πολιτική και στην κοινωνία γενικότερα. Όπως εξελίσσονται τα 

γεγονότα στον 21ο αιώνα γίνεται φανερό, συνέχισε, ότι οι χώρες οι οποίες «επενδύουν» 

στην εκπαίδευση όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά θριαμβεύουν. «Εάν επενδύσουμε στην 

ποιοτική εκπαίδευση, οι κοινότητες θα ενδυναμωθούν. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε 

ότι οι λαοί θα εμπλέκονται περισσότερο με τα κοινά, θα είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις και θα κατανοούν καλύτερα τις 

κοινωνίες στις οποίες ζουν», κατέληξε.  

Στην παρέμβασή της η αναπλ. Γεν. Γραμματέας της ΕΙ Haldis Holst είπε ότι, οι 

όποιες δομές από μόνες τους δεν μπορούν να συνεισφέρουν σε τίποτε. «Οι άνθρωποι 

είναι αυτοί που έχουν τον κύριο λόγο». «Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε αυτούς τους 

ανθρώπους κάνοντας τους να πιστέψουν στους στόχους τους και παρακινώντας τους 

να χρησιμοποιήσουν τις δομές ώστε να τους πετύχουν».  Η κα Haldis Holst, 

παρακίνησε τις συμμετέχουσες όχι μόνο να μάθουν από τις εμπειρίες των παλαιοτέρων 

στελεχών της ΕΙ, αλλά και να μεταλαμπαδεύσουν αυτή τη γνώση στις νεότερες 

γυναίκες». Αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των γυναικών-μελών η οποία θα 

ενθαρρύνει νέες γυναίκες στη συμμετοχή στις δράσεις της ΕΙ ανά τον κόσμο, 

αποτέλεσε κι ένα από τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκε το συνέδριο.   

Ένα άλλο θέμα που τέθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ήταν και η 

παγκόσμια καμπάνια της ΕΙ με θέμα «Ενωμένοι για την ποιότητα στην εκπαίδευση». 

«Η ποιότητα στην εκπαίδευση είναι θεμελιώδης για την επίτευξη όλων των στόχων που 

τίθενται κάθε φορά και στους οποίους περιλαμβάνονται η φυλετική ισότητα, η υγεία, 

η διατροφή και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα», είπε στην παρέμβασή της η Πρόεδρος 

της ΕΙ Susan Hopgood. Συνέχισε επισημαίνοντας ότι, η ποιότητα της εκπαίδευσης 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να 

εξελίσσουν τις ικανότητές τους, μέσω των αξιοπρεπών εργασιακών συνθηκών τους,  

της αξιοπρεπούς αμοιβής τους και μέσω της πρόσβασής τους στον κοινωνικό διάλογο 

με τα κατάλληλα εφόδια και το κατάλληλο περιβάλλον που θα πρέπει να υπάρχει για 

να διευκολύνονται στο έργο τους. «Η κρίση δεν βρίσκεται στη μάθηση», είπε «αλλά 

στην πολιτική, στη δέσμευση και στην μακροπρόθεσμη βιώσιμη χρηματοδότηση».  

 
Η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ως 

ανθρώπινου δικαιώματος, σύμφωνα και με τα όσα υποστήριξαν οι ομιλητές στην 3η 

συνεδρία. «Μέρος του εγχειρήματός μας είναι και η υπενθύμιση προς τις κυβερνήσεις 

των υποχρεώσεών τους ως προς την εκπαίδευση ως ανθρώπινο δικαίωμα», επεσήμανε 

η Dianne Woloschuck, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών του Καναδά (CTF 

– FCE). «Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές ανταποκρίνονται στα 
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ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών. Είναι επίσης σημαντικό για τις κυβερνήσεις να 

χρηματοδοτούν τη δημόσια εκπαίδευση και να δίνουν επαρκείς αμοιβές στους 

εκπαιδευτικούς», είπε.  

Η Lily Eskelsen Garcia, Αντιπρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης 

Εκπαιδευτικών, κάλεσε την ΕΙ και τα μέλη της να αναλάβουν καινοτόμα μέτρα. Έφερε 

ως παράδειγμα μελέτη που εκπονήθηκε στον ιδιωτικό τομέα για την επίδραση της 

συμμετοχής των γυναικών στην εταιρική ζωή, όπου αποδεικνύεται πως η αύξηση του 

ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στα Εκτελεστικά Συμβούλια, αύξησε και τα 

κέρδη των εταιρειών, ενώ οδήγησε και σε καινοτόμες ιδέες.  

Τέλος η Γεν. Γραμματέας της Εθν. Συμμαχίας Εκπαιδευτικών και Στελεχών της 

εκπαίδευσης Milagros Ogalinda, όπως και η Yamile Socolovsky, Δ/ντρια της 

Ομοσπονδίας των Εκπαιδευτικών της Γ/βάθμιας Εκπαίδευσης της Αργεντινής, τόνισαν 

την ανάγκη της από κοινού εργασίας ανδρών και γυναικών στα θέματα της ισότητας.   

 

Η παρέμβαση της ΟΛΜΕ 

 

Στα δύο σεμινάρια στα οποία συμμετείχε η Αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, έθεσε το θέμα 

της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων που αυτή είχε στη ζωή των Ελληνίδων 

και των εργαζομένων γενικότερα. Αναφέρθηκε στους υψηλούς δείκτες ανεργίας των 

γυναικών στην Ελλάδα, στις απολύσεις εκπαιδευτικών και στο γεγονός ότι η όλη 

κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στα 

συνδικάτα, εξαιτίας του βάρους των αυξανόμενων ευθυνών και υποχρεώσεων το οποίο 

επωμίζονται οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αλλά και οι εργαζόμενες ολοένα και 

περισσότερο στο εργασιακό και στο οικογενειακό περιβάλλον τους. Τόνισε την 

κλιμακούμενη έλλειψη χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης τα τελευταία 

χρόνια αλλά και την απουσία υποστηρικτικών δομών, επιμόρφωσης κ.λπ. 
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Γενικά συμπεράσματα – Κατευθύνσεις – Πορίσματα 

 

Τα γενικότερα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το συνέδριο και τα οποία θα 

τεθούν προς επεξεργασία ενόψει του επικείμενου Παγκ. Συνεδρίου της ΕΙ είναι τα 

ακόλουθα:  

 

 Αύξηση της ποσόστωσης για τη συμμετοχή των γυναικών στα συνδικάτα και 

εφαρμογή της εκεί όπου δεν υφίσταται. Η ΕΙ θα δώσει αυτή την κατεύθυνση 

προς τα μέλη της, ωστόσο όμως κι αυτά με τη σειρά τους θα πρέπει να κάνουν 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες.   

 Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από τα συνδικάτα στην προσπάθεια προσέγγισης  

των νέων συναδέλφων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (κοινωνικών 

δικτύων, κ.λπ.).  

 Δημιουργία υποστηρικτικών δομών όπως δίκτυα γυναικών και γραμματειών σε 

κάθε συνδικάτο τοπικά και κεντρικά και παρακολούθηση της προόδου τους. 

 Πρόσκληση συμμετοχής του επικουρικού εξωδιδακτικού προσωπικού της 

εκπαίδευσης στις διαδικασίες του συνδικάτου που αφορούν στα θέματα της 

ισότητας.  

 Ενίσχυση σχολικών προγραμμάτων στα θέματα ισότητας, διακρίσεων κ.λπ. 

 Συμμετοχή και παρέμβαση των συνδικάτων σε επιτροπές που διαμορφώνουν 

νομοθετήματα και συνθήκες για φυλετικά θέματα, θέματα εκμετάλλευσης των 

γυναικών, κ.λπ.  

 Παροχή από τα συνδικάτα ευκαιριών κατάρτισης των γυναικών μέσω 

σεμιναρίων σε θέματα ηγεσίας, ενεργούς δράσης, επιχειρηματολογίας και 

διαπραγμάτευσης για όλα τα εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά θέματα.  

 

 


