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Μαρία Καραµεσίνη - Jill Rubery (Επιµέλεια)
Γυναίκες και Λιτότητα. Η οικονοµική κρίση και το µέλλον της
ισότητας των φύλων
Αθήνα: Νήσος, 2015
πάνια ένας συλλογικός τόµος συνδυάζει τόσες πολλές προσεγγίσεις του φαινοµένου που
εξετάζει, όσο ο συλλογικός τόµος που παρουσιάζεται εδώ. Οι επιµελήτριες του τόµου, Μαρία
Καραµεσίνη και Jill Rubery επέλεξαν να συγκροτήσουν τον τόµο σε τρεις ενότητες: το θεωρητικό
πλαίσιο, την ανάλυση των στοιχείων και την ανάπτυξη των δηµόσιων πολιτικών. Επέλεξαν επίσης
να συνδυάσουν σηµαντικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις, την συγκριτική έρευνα (πολλών χωρών
της ΕΕ), την οικονοµική προσέγγιση (της αγορά εργασίας) και την κοινωνική προσέγγιση (της
φροντίδας και της πρόνοιας). Και όλα αυτά, για να διερευνήσουν αποτελεσµατικά τις συνέπειες
της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης στις γυναίκες και στις πολιτικές ισότητας. Πράγµατι, η µελέτη
των έµφυλων σχέσεων στην περίοδο των ραγδαίων αλλαγών που σηµειώθηκαν στην ευρωπαϊκή
κοινωνία τη δύσκολη περίοδο 2008-2014 απαιτεί εκ των πραγµάτων διεπιστηµονικές προσεγγίσεις,
αφού η διάσταση του φύλου διαπερνά και διαµορφώνει το σύνολο των τοµέων της οικονοµικής
και κοινωνικής ζωής. Μακάρι να υπάρξει σύντοµα µια παρόµοια ανάλυση των επιπτώσεων της
πρόσφατης υγειονοµικής κρίσης που κλόνισε ακόµα µια φορά τις εύθραυστες ισορροπίες του φύλου
στις κοινωνίες µας. Παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά τα 6 από τα 16 κεφάλαια του συλλογικού τόµου
τα οποία θεωρώ ότι ενδιαφέρουν περισσότερο την ελληνική επιστηµονική και ερευνητική κοινότητα.
Στο πρώτο µέρος του τόµου «Ανάπτυξη του αναλυτικού πλαισίου» το κεφάλαιο της Jill Rubery
«Από τις ‘γυναίκες και ύφεση’ στις ‘γυναίκες και λιτότητα’. Ένα πλαίσιο ανάλυσης» προτείνει ένα
νέο αναλυτικό πλαίσιο για την εξήγηση των, όπως αποδείχθηκε, διαφορετικών επιπτώσεων της
λιτότητας όχι µόνο στις ανισότητες φύλου αλλά και σε διαφορετικές οµάδες γυναικών. Το πλαίσιο
αυτό αµφισβητεί τόσο την άποψη ότι οι γυναίκες υφίστανται γραµµικά τις αρνητικές συνέπειες της
ύφεσης, όσο και εκείνη που ισχυρίζεται ότι η µείωση του χάσµατος του φύλου πρέπει να συνεχισθεί
ακόµα και όταν οι συνθήκες ζωής και εργασίας και των δύο φύλων συµπιέζονται σε χαµηλότερα
επίπεδα. Το νέο θεωρητικό πλαίσιο που προτείνει η συγγραφέας ενσωµατώνει τις διαφορές ως προς
την ιδεολογία του φύλου στις διάφορες χώρες και έτσι µπορεί εξηγήσει καλύτερα τις αντιφατικές
επιπτώσεις των µέτρων λιτότητας στις γυναίκες και στην ισότητα. Σε αυτό το πλαίσιο η µορφή που
παίρνουν οι έµφυλες σχέσεις καθορίζουν τις συνέπειες της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, όχι µόνο
βραχυπρόθεσµα (ανεργία κλπ) αλλά και µακροπρόθεσµα, αφού σε αυτές οφείλονται ορισµένες
σταδιακές θεσµικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας και της φροντίδας.

Σ

Στο πρώτο κεφάλαιο του δευτέρου µέρους «Ύφεση και Λιτότητα: Εµπειρίες στην ΕΕ
και σε επιλεγµένες περιπτώσεις χωρών», η Francesca Bettio και η Alina Verashchagina
παρουσιάζουν συνοπτικά την Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης
στις γυναίκες που διεξήχθη το 2013 από τα δύο δίκτυα εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής για
την ισότητα των φύλων στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Η έρευνα αφορά σε
όλες τις χώρες της ΕΕ και δείχνει τρεις σηµαντικές τάσεις: (α) τη µείωση του χάσµατος φύλου
(εκτός του τοµέα της απλήρωτης οικιακής εργασίας και φροντίδας) µε παράλληλη µείωση
του επιπέδου των µεγεθών (ποσοστών απασχόλησης, µισθών κλπ), γεγονός που υποδεικνύει
την σχετική προστασία των γυναικών από τον ισχύοντα επαγγελµατικό διαχωρισµό (β) την
αλλαγή του ισχύοντος οικογενειακού προτύπου, αφού πολλές γυναίκες έγιναν ο µοναδικός
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«προµηθευτής εισοδήµατος» στην οικογένεια, µη αποσυρόµενες από την αγορά εργασίας και
(γ) την αποµυθοποίηση του ρόλου των γυναικών ως «βαλβίδων ασφαλείας» στην κατάτµηση
της αγοράς, ενώ παράλληλα αποδείχθηκε ότι αυτόν τον ρόλο έπαιξαν οι νέοι/ες εργαζόµενοι/
ες και οι µετανάστες/τριες. Με αυτό το σκεπτικό διδαχθήκαµε ότι η σηµαντικότερη επίπτωση
της κρίσης δεν ήταν τόσο η αύξηση της ανισότητας των φύλων, όσο η αναστολή του ρυθµού
ένταξης την γυναικών στην αγορά εργασίας, γεγονός που σχετίζεται άµεσα µε την υποβάθµιση
των κοινωνικών υπηρεσιών που έφερε η λιτότητα. Τα αποτελέσµατα της κρίσης κλόνισαν τις
κυρίαρχες θεωρητικές απόψεις για τον ρόλο των γυναικών ως «κοινωνικά απόβλητων» αλλά
και την αποτίµηση της εργασίας των γυναικών µε αποκλειστικό κριτήριο το χάσµα του φύλου
στα βασικά µεγέθη της αγοράς εργασίας. Η µέτρηση των αποκλίσεων από τους επιθυµητούς
στόχους και όχι από τα ποσοστά των ανδρών αποδείχθηκε περισσότερο χρήσιµη.
Επίσης στο δεύτερο µέρος του τόµου, το κεφάλαιο της Μαρίας Καραµεσίνη µε τίτλο
«∆ιαρθρωτική κρίση και προσαρµογή στην Ελλάδα: Κοινωνική οπισθοδρόµηση και προκλήσεις
για την ισότητα των φύλων» αναλύει διεξοδικά την εξέλιξη των µεγεθών της απασχόλησης
των γυναικών σε συνάρτηση µε την δηµοσιονοµική προσαρµογή των ετών 2010- 2014. Η
συγγραφέας καταλήγει σε επτά σηµαντικά συµπεράσµατα που συνοψίζονται εδώ: (α) η κρίση
ανέκοψε την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας εκτοξεύοντας την ανεργία τους στο
υψηλότερο επίπεδο στην ΕΕ (32%), (β) η κρίση έπληξε περισσότερο την απασχόληση των ανδρών
από αυτή των γυναικών, (γ) Οι γυναίκες δεν λειτούργησαν ως εφεδρικός στρατός εργασίας και
αντιστάθηκαν δυναµικά στην µείωση του οικογενειακού εισοδήµατος, (δ) Οι συνθήκες εργασίας
και οι εργασιακές σχέσεις «θηλυκοποιήθηκαν» και έγιναν πιο επισφαλείς για πολλούς άνδρες
εργαζόµενους ενώ ο περιορισµός των κοινωνικών δαπανών και οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις
στο δηµόσιο τοµέα έπληξαν περισσότερο τις γυναίκες (ε) οι πολιτικές ισότητας δεν κατόρθωσαν
να αντισταθµίσουν τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης και την υποβάθµιση των δοµών φροντίδας
των παιδιών, (στ) η κρίση διάβρωσε το µοντέλο των «δύο κουβαλητών» επιφέροντας αλλαγές
στον καταµερισµό της εργασίας µέσα στην οικογένεια και τέλος (ζ) αποτελεί ειρωνεία το γεγονός
ότι η µείωση των ανισοτήτων φύλου που επιτεύχθηκε στην αγορά εργασίας έγινε σε περιόδους
επιδείνωσης των όρων εργασίας για όλους, γεγονός που απαιτεί αναστοχασµό σχετικά µε το
νόηµα της ισότητας των φύλων και τις προτεραιότητες της πολιτικής ισότητας.
Το τρίτο µέρος του τόµου «Προκλήσεις πολιτικής και οι προοπτικές για την ισότητα
των φύλων» περιλαµβάνει τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο της Paola Villa και του Μark
Smith «Πολιτικές στην εποχή της κρίσης. Πολιτική απασχόλησης και ισότητα των φύλων στην
Ευρώπη» παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των ευρωπαϊκών πολιτικών ισότητας των φύλων
από το 1997, έτος συγκρότησης της «Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση» στην
οποία η ισότητα των φύλων αποτελούσε τον έναν από τους 4 άξονες. Σχεδόν 20 χρόνια µετά,
η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν περιλαµβάνει ούτε καν αναφορά στο φύλο ή στο gender
mainstreaming. Οι συγγραφείς εντόπισαν τους πολιτικούς παράγοντες αυτής της δραστικής
υποβάθµισης και της ανατροπής της αναγνωρισιµότητας που είχε η ισότητα των φύλων στην
ΕΕ. Οι λόγοι έχουν σχέση µε τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις και µε την εκάστοτε έκβαση
της σύγκρουσης ανάµεσα στις κοινωνικές και οικονοµικές προτεραιότητες της πολιτικής
απασχόλησης, η οποία και αυτή στην πορεία υποτάχθηκε στην οικονοµική πολιτική, ακόµα
και σε επίπεδο επίσηµων κειµένων. Ευρύτεροι πολιτικοί λόγοι όπως η διεύρυνση της ΕΕ αρχές
τις δεκαετίας του 2000 αλλά και, κυρίως, η οικονοµική κρίση επέσπευσαν την καθοδική τροχιά
και «αποκάλυψαν» το σαθρό έδαφος στο οποίο στηρίζονταν οι πολιτικές ισότητας.
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Το δεύτερο κεφάλαιο της Diane Perrons και της Ania Plomien «Φύλο, ανισότητα, κρίση.
Προς µια πιο ισότιµη ανάπτυξη» προτείνεται ως απάντηση στην κρίση ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης
που αναγνωρίζει τους δεσµούς ανάµεσα στην οικονοµία και την κοινωνία, στην ανάπτυξη και
την πρόνοια, την παραγωγή και την αναπαραγωγή εξασφαλίζοντας µια κοινωνία βιώσιµη και
δίκαιη και οικονοµικά και κοινωνικά. Ο Κeynes επανέρχεται στο προσκήνιο ως προσέγγιση που
µπορεί να συνδυάσει την οικονοµική ανάπτυξη µε τις κοινωνικές δαπάνες και ενισχύεται από τις
θεωρίες του Καρλ Polanyi και της Nancy Fraser. Η διπλή κίνηση του καπιταλισµού ανάµεσα στην
απελευθέρωση και την ρύθµιση των αγορών προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο της κρίσης
για την ορθότητα ή όχι των µέτρων λιτότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η λύση της δηµοσιονοµικής
επέκτασης του Οµπάµα απέναντι στην κρίση αναδεικνύεται περισσότερο πετυχηµένη από την
λύση της επιβολής πολιτικών λιτότητας της ΕΕ. Ο παράγοντας φύλο και οι έµφυλες σχέσεις
αποτελούν δοµικό στοιχείο της κίνησης αυτής και κατά συνέπεια και οι εκάστοτε εκδοχές της,
όπως άλλωστε και οι δηµοσιονοµικές επιλογές για την αντιµετώπιση της κρίσης επηρεάζουν
διαφορετικά τη καθηµερινή ζωή των ανδρών και των γυναικών. Οι συγγραφείς αναλύουν επίσης
τον ρόλο των κοινωνικών ανισοτήτων και αυτών του φύλου στην δηµιουργία της οικονοµικής
κρίσης. Σε τελευταία ανάλυση, µια φεµινιστική οπτική της κευνσιανής προσέγγισης θα έκανε
πράγµατι τη µεγάλη διαφορά, αφού χρειάζεται το σοσιαλδηµοκρατικό µοντέλο κοινωνικής
προστασίας για να καρποφορήσει. Σε αυτό το πλαίσιο η ένταξη της ισότητας στους δηµόσιους
προϋπολογισµούς (gender budgeting) αναδεικνύεται πολύτιµο εργαλείο ανάκαµψης και
πριµοδοτείται ως σηµαντική παράµετρος «αντοχής» της ισότητας στους χαλεπούς καιρούς της
οικονοµικής κρίσης.
Το τρίτο κεφάλαιο συνοψίζει τα προηγούµενα κεφάλαια και αναλύει τις άµεσες, εν εξελίξει και
µακροπρόθεσµες συνέπειες της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην ισότητα των φύλων. Για το
λόγο αυτό η Μαρία Καραµεσίνη και η Jill Rubery διερευνούν τα καθεστώτα φύλου πριν την κρίση του
2007-8 και τον τρόπο που άνδρες και γυναίκες έχουν αντεπεξέλθει µέχρι τώρα σε αυτήν και αναλύουν
τα στοιχεία και τις τάσεις των πολιτικών απασχόλησης µε στόχο να διατυπώσουν προβλέψεις
για το µέλλον. Το καθεστώς φύλου περιγράφει περισσότερο φαινόµενα απ΄ότι αριθµούς, στατιστικές,
ποσότητες, αµοιβές και ποσοστά. Περιγράφει τρόπους συγκρότησης της καθηµερινής ζωής που
διαµορφώνουν την οικογένεια, την αγορά εργασίας, τους έµφυλους καταµερισµούς και διαχωρισµούς
στην απασχόληση, τη δυαδικότητα του φύλου που µας καθορίζει, αλλά και µας καταπιέζει. Οι τάσεις στα
καθεστώτα φύλου, φροντίδας, χρόνου εργασίας υποδηλώνουν µια µετακίνηση προς ένα οικουµενικό
µοντέλο του ενήλικου εργαζοµένου, καθώς συγκλίνουν τα ποσοστά απασχόλησης ανδρών και γυναικών
παρά τις διαφορές ανάµεσα σε κράτη. Όµως, οι διαφορές που παραµένουν ως προς τη θέση τους στην
απασχόληση, καθιστούν τις γυναίκες πιο ευπαθείς στην ύφεση παρά την εντύπωση που δηµιούργησαν
οι πολύ αρνητικές επιπτώσεις της πρώτης φάσης της κρίσης στην απασχόληση των ανδρών. Ο τρόπος
οργάνωσης της φροντίδας, η αύξηση των µονογονεϊκών οικογενειών, των ελαστικών µορφών εργασίας
κλπ κρατούν ακόµα υψηλές τις ανισότητες των φύλων στην αγορά εργασίας και το βαθµό «ευπάθειας» των
γυναικών στις πολιτικές λιτότητας. Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η απάντηση στο βασικό ερώτηµα του
συλλογικού τόµου, δηλαδή κατά πόσο η κρίση και η λιτότητα αποτελούν κρίσιµη καµπή για το καθεστώς
φύλου και το κοινωνικό καθεστώς. Μετά την διεξοδική ανάλυση των τάσεων στις πολιτικές λιτότητας
στις χώρες που µελετήθηκαν, εντοπίσθηκαν διαφορετικές «απαντήσεις» σε κάθε χώρα ανάλογα κυρίως
µε την ένταση των πολιτικών λιτότητας και τις συνέπειές τους στον τρόπο οργάνωσης της κοινωνικής
φροντίδας ή στα συστήµατα συνταξιοδότησης που προσδιορίζουν το βαθµό από-οικογενειοποίησης της
φροντίδας και το ύψος των οικονοµικών απολαβών από την εργασία. Συµπερασµατικά, οι συγγραφείς
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αποφαίνονται, ότι ο λόγος για τον οποίον ο πολιτικός στόχος της ισότητας των φύλων υποχώρησε στην
κρίση, ήταν ότι δεν είχε προηγουµένως αγγίξει την δοµή του συστήµατος. Οι πολιτικές λιτότητας, που
οδήγησαν σε περιορισµό της απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα και των κοινωνικών δαπανών,
επιβάρυναν τις γυναίκες πολύ περισσότερο από τους άνδρες και από όσο έδειξαν οι στατιστικέςτης
αγοράς εργασίας, που αγνοούν τον έµφυλο καταµερισµό της αναπαραγωγικής εργασίας και της
οργάνωσης της καθηµερινής ζωής.
Μαρία Στρατηγάκη,
Πάντειο Πανεπιστήµιο
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