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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Πολλά ςφγχρονα προβλιματα που καταγράφονται ςτο επίπεδο τθσ παρατιρθςθσ και του
δθμόςιου διαλόγου ζχουν ςτθ βάςθ τουσ τθν υφιςτάμενθ διαφορά ςτθ κζςθ ανδρϊν και
γυναικϊν ςτισ κοινωνίεσ των ςφγχρονων αναπτυςςόμενων αλλά και ανεπτυγμζνων χωρϊν.
Διεκνείσ (Ο.Η.Ε.) και Περιφερειακοί Οργανιςμοί (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ευρωπαϊκό
Κοινοβοφλιο, Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ κ.α.) διαμορφϊνουν πολιτικζσ ςτρατθγικζσ και
Δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν άρςθ των ανιςοτιτων μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, αλλά και
ςτθν επίλυςθ των ςφγχρονων ηθτθμάτων που ζχουν ενςκιψει. Το μάκθμα κα εςτιάςει ςτθν
παρουςίαςθ και κριτικι ανάλυςθ των Διεκνϊν, Περιφερειακϊν αλλά και εγχϊριων
«Δράςεων» που ζχουν υιοκετθκεί.
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ & ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ

Ειςαγωγι

ΜΕΡΟ Α : Εξζλιξη του Θεςμικοφ Πλαιςίου


Διεκνισ Σφμβαςθ για τθν Εξάλειψθ κάκε μορφισ Διάκριςθσ ςε βάροσ των
γυναικϊν (CEDAW) και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο.



Διεκνείσ Συνδιαςκζψεισ του ΟΗΕ για τισ γυναίκεσ (πριν, κατά και μετά τθ
Συνδιάςκεψθ του Πεκίνο)



Η «Πλατφόρμα Δράςθσ» του Πεκίνου και θ ΕΕ



MDGs & SDGs



E.E. και Gender Mainstreaming



Το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ και τα ηθτιματα των διακρίςεων λόγω φφλου

Μζροσ Β: Φφλο και Περιβάλλον


Ζμφυλθ διάςταςθ τθσ Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ
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Μζροσ Γ: Ζμφυλη Βία


Ή ζμφυλθ διάςταςθ των ενόπλων ςυγκροφςεων



Εμπόριο ανκρϊπων με ςκοπό τθ ςεξουαλικι τουσ εκμετάλλευςθ
(trafficking)



Πορνεία / Πορνογραφία



Ενδο-οικογενειακι Βία



Εγκλιματα «δια λόγουσ τιμισ»



Σεξουαλικι Παρενόχλθςθ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ



Ακρωτθριαςμόσ Γ.Γ.Ο. (FGM)

Μζροσ Δ: Φφλο και ΜΜΕ


Ζμφυλθ διάςταςθ ςτθν προςζγγιςθ των ΜΜΕ

Μζροσ Ε: Ζμφυλη διάςταςη τησ Εργαςίασ


Ζμφυλοσ διαχωριςμόσ των επαγγελμάτων



Το φαινόμενο τθσ «γυάλινθσ οροφισ»



Χάςμα αμοιβϊν (pay gap)

Μζροσ Σ: Φφλο και Πολιτική


Ποςοςτϊςεισ



Ιςάρικμθ ςυμμετοχι

Συμπεράςματα

Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ ανά Θεματική Ενότητα

Οι παρακάτω ενδεικτικζσ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ καταγράφουν το υλικό που
ςυνοδεφει τισ κεματικζσ γφρω από τισ οποίεσ κα περιςτραφεί θ ςυηιτθςθ κατά τθ διάρκεια
των μακθμάτων. Αποτελεί επίςθσ τθν φλθ εξζταςθσ.

Διεθνήσ φμβαςη για την Εξάλειψη κάθε μορφήσ Διάκριςησ ςε βάροσ των γυναικϊν
(CEDAW)
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Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, (CEDAW),
Available at: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
Η «Πλατφόρμα Δράςησ» του Πεκίνου και η ΕΕ
Γενικι Συνζλευςθ του ΟΗΕ – Ειδικι Σφνοδοσ, «Γυναίκεσ 2000: Ιςότητα των
φφλων, ανάπτυξη και ειρήνη για τον 21ο αιϊνα», (Νζα Υόρκθ, 5-9 Ιουνίου 2000) / The 12
Critical Areas of Concern: Women and poverty; Education and training of women; Women
and health; Violence against women; Women and armed conflict; Women and the economy;
Women in power and decision-making; Institutional mechanisms for the advancement of
women; Human rights of women; Women and the media; Women and the environment;
and The girl-child. Available at:
http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/session/presskit/gasp.htm

Οδθγόσ για τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων ανάλογα με το φφλο [A Guide to Gender Impact
Assessment], Αvailable at: file:///C:/Users/1/Downloads/CE1698788GRC_001%20(2).pdf

Friedman Elisabeth, 2003, Gendering the Agenda: the impact of the Transnational
Women’s Rights Movement at the UN Conferences of the 1990s, Women’s Studies
International Forum, Vol.26 (4), pp. 313-331.

Ζμφυλη διάςταςη τησ Περιβαλλοντικήσ Πολιτικήσ
Resurreccion Bernadette, 2015, Persistent Women and environment linkage in climate
change and sustainable development agendas, Women’s Studies International Forum, Vol.40
(2013), pp.33-43.

Ζμφυλη διάςταςη των ενόπλων ςυγκροφςεων
Hynes Patricia, 2004, On the battlefield of women’s bodies: An overview of the harm of war
to women, Women’s Studies International Forum, Vol. 27, pp.431-445.

Πορνεία – Πορνογραφία
Meagan Tyler, 2015, Harms of production: Theorising pornography as a form of
Prostitution, Women’s Studies International Forum, Vol. 48, pp.114-123.

Εγκλήματα «δια λόγουσ τιμήσ»
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Meetoo Veena, Heine Safia Mirza, 2007, “There is nothing ‘honourable’ about honour
killings”: Gender, Violence and the limits of multiculturalism, Women’s Studies International
Forum, Vol. 30, pp.187-200.

Ακρωτηριαςμόσ Γ.Γ.Ο. (FGM)
Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs, 2012, Female Genital Cutting: Cultural,
Religious, and Human Rights Dimensions of a Complex Development Issue, pp. 1-17.
Available
at:
http://repository.berkleycenter.georgetown.edu/FemaleGenitalCuttingReport.pdf
Ζμφυλη διάςταςη ςτην προςζγγιςη των ΜΜΕ
European Commission, Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men,
2010, Opinion on “Breaking gender stereotypes in the media”. Available at:
http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/opinions_advisory_committee/2010_12_opinion_on_breaking_gender_stereo
types_in_the_media_en.pdf

Ποςοςτϊςεισ και Ιςάριθμη υμμετοχή
Καραγιαννοποφλου Χαρά, 2009, Συμμετοχή των γυναικϊν ςτα κέντρα λήψησ πολιτικϊν
αποφάςεων: Ιςόρροπη ή Ιςάριθμη ςυμμετοχή; Ακινα: Σιδζρθσ
Διαδυκτιακζσ Πηγζσ για περαιτζρω ζρευνα
-UN Women, Available at: http://www.unwomen.org/en
-European Institute for Gender Equality (EIGE), Available at: http://eige.europa.eu/
Διαδικαςία Αξιολόγηςησ
Οι φοιτθτζσ/τριεσ που κα ςυμμετάςχουν ςτο μάκθμα «Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Δράςεισ
για τθν Ιςότθτα των Φφλων» κα αξιολογθκοφν είτε μζςω γραπτισ εργαςίασ (θ οποία κα
πρζπει να ζχει παραδοκεί πριν τθν ζναρξθ τθσ εξεταςτικισ περιόδου) και προφορικισ
παρουςίαςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ διδακτικισ περιόδου (θ κεματικι τθσ προφορικισ
παρουςίαςθσ κα είναι ίδια με αυτι τθσ εργαςίασ), είτε μζςω γραπτισ εξζταςθσ κατά τθ
διάρκεια τθσ εξεταςτικισ περιόδου του εαρινοφ εξαμινου

Παρατηρήςεισ
Το πλιρεσ κείμενο των αυτοτελϊν άρκρων ι κειμζνων που προτείνονται προσ μελζτθ
μπορεί να αναηθτθκεί ςτισ διαδικτυακζσ διευκφνςεισ που δίνονται. Στθν περίπτωςθ που τα
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κείμενα δεν ςυνοδεφονται από θλεκτρονικι διεφκυνςθ, κα πρζπει αναηθτθκοφν ςε
θλεκτρονικι μορφι ςε ειδικό φάκελο που φιλοξενείται ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:
https://app.box.com/s/858xrwaqoepw95jh85bhxipjxkpc1euu
Επίςθσ κάποια από τα κείμενα ι βιβλία που προτείνονται προσ μελζτθ υπάρχουν ςτθ
βιβλιοκικθ.
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