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Από τα δίχτυα ασφαλείας στην οικονοµική
ενδυνάµωση: Υπάρχει χώρος για την
προώθηση της ισότητας των φύλων στην
εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας;
Της Ράνιας Αντωνοπούλου

Η κοινωνική προστασία έχει πρόσφατα αναδυθεί σε στρατηγικό στοιχείο στον πολιτικό
διάλογο των αναπτυσσόµενων χωρών και των οργανισµών ανάπτυξης, όπως
αποδεικνύεται από την πρωτοβουλία των Ηνωµένων Εθνών για την κοινωνική
προστασία (Social Protection Floor Initiative), µε αυξανόµενη έµφαση στην επέκταση του
πεδίου εφαρµογής των στόχων του και την κάλυψη του πληθυσµού. Στο παρελθόν, τα
συστήµατα κοινωνικής προστασίας ενεργοποιήθηκαν ως «δίχτυα ασφαλείας» για την
προστασία από τον κίνδυνο της ταχείας επιδείνωσης του βιοτικού επιπέδου, ιδίως για τα
νοικοκυριά που ζουν κάτω από το όριο ή κοντά στο όριο της φτώχειας. Αναγνωρίστηκε
ότι οι κίνδυνοι αυτοί µπορεί να αυξηθούν εξαιτίας ξαφνικών προσωπικών ατυχιών (π.χ.,
παρατεταµένη κακή υγεία) ή συστηµατικών καταστροφών (περιβαλλοντική µόλυνση,
φυσικές καταστροφές, ξαφνική εκτίναξη στις τιµές τροφίµων και καυσίµων,
χρηµατοπιστωτικές και οικονοµικές κρίσεις, κ.λπ.). Επίσης, η ενεργοποίηση των διχτύων
ασφαλείας έγινε επιτακτική ανάγκη µε την εφαρµογή των πολιτικών διαρθρωτικής
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προσαρµογής στις δεκαετίες του 1980 και του 1980, τις περικοπές στη παροχή των
δηµόσιων υπηρεσιών, τη µείωση των µισθών και τους περιορισµούς στις επιλογές για
απασχόληση εξαιτίας των προγραµµάτων λιτότητας. Σε γενικές γραµµές, οι παρεµβάσεις
αυτές αποσκοπούσαν στην προστασία του ευάλωτου µέρους του πληθυσµού µε το να
συµβάλλουν στον µετριασµό των άµεσων και τροµακτικών συνεπειών αυτών των
φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.
Ωστόσο, έγινε σταδιακά σαφές ότι οι προσωρινές λύσεις είχαν βραχύβιες επιπτώσεις.
Στην πορεία αποδείχθηκε ότι µόλις αποµακρυνθούν αυτά τα προσωρινά στηρίγµατα, τα
κύρια αίτια που ήταν υπεύθυνα για την αρχική ένταξη των ανθρώπων στη φτώχεια είχαν
µείνει ανέπαφα. Εξίσου σηµαντικό, η τελευταία παγκόσµια κρίση, που ξεκίνησε µε την
κατάρρευση των subprime στεγαστικών δανείων στις Ηνωµένες Πολιτείες στα τέλη του
2007, υπογράµµισε το γεγονός ότι οι χώρες µε ολοκληρωµένα συστήµατα κοινωνικής
προστασίας ήταν καλύτερα προετοιµασµένες να προσφέρουν έγκαιρες και
αποτελεσµατικές απαντήσεις. Σήµερα, το επίκεντρο των πολιτικών κοινωνικής
προστασίας σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες µετατοπίζεται από µια περιορισµένη
προστατευτική λειτουργία σε µια πιο ολοκληρωµένη, µακροπρόθεσµη διαδικασία
κοινωνικών παρεµβάσεων.
Το παρόν κείµενο πολιτικής εστιάζει την προσοχή σε ζητήµατα ισότητας των φύλων που
µπορεί να εµπλουτίσουν τον εξελισσόµενο διάλογο για την κοινωνική προστασία και έχει
ως στόχο να συµβάλει στις συζητήσεις σχετικά µε το πώς µπορεί να προωθηθεί η
ισότητα των φύλων στο πλαίσιο των πολιτικών κοινωνικής προστασίας.

Μέρος 1: Η κοινωνική προστασία στο πλαίσιο των αναπτυσσόµενων χωρών
1.1 Τι είναι η κοινωνική προστασία; Έννοιες και ταξινόµηση εργαλείων
Για να αναπτύξουµε το περίγραµµα των πρωτοβουλιών κοινωνικής προστασίας και των
στόχων τους, που είναι απαραίτητο για τη συζήτησή µας σχετικά µε τα ζητήµατα
ισότητας των φύλων, ξεκινάµε µε κάποιες έννοιες και ορισµούς. Με τα χρόνια, οι έννοιες
της κοινωνικής προστασίας έχουν τροποποιηθεί σηµαντικά. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται να
αναδύεται µια κοινή γλώσσα, πάνω στην οποία θα βασιστούµε για την ανάλυση που
ακολουθεί στο συγκεκριµένο κείµενο.
Τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας ενσωµατώνουν τη δέσµευση µιας κοινωνίας στο
στόχο της διασφάλισης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών µε την πρόληψη και τον
µετριασµό των αντιξοοτήτων που αυξάνουν την αστάθεια του εισοδήµατος (και ως εκ
τούτου την ανασφάλειας και τη φτώχεια). Μπορούµε να διακρίνουµε δύο βασικά
συστήµατα προστασίας: την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική πρόνοια (βλ. Πίνακα
1).
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Το βασικό χαρακτηριστικό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι ότι µόνον οι
εργαζόµενοι στον τοµέα της επίσηµης απασχόλησης µπορεί να συµµετάσχουν σε τέτοια
συστήµατα ασφάλισης. Τα συστήµατα αυτά δηµιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1880
(Eurofound 2009)—και όχι κατ' ανάγκη από χώρες µε «προηγµένη οικονοµία» για την
εποχή εκείνη—και είχαν ως στόχο να προσφέρουν κάλυψη στους δηµοσίους
υπαλλήλους και στους εργαζόµενους σε επιχειρήσεις µεγάλης κλίµακας. Τα συστήµατα
ασφάλισης υιοθετήθηκαν σταδιακά σε πολλά µέρη του κόσµου προκειµένου να
παρέχουν προστασία σε περίπτωση απώλειας του εισοδήµατος λόγω ανεργίας,
τραυµατισµούς από ατυχήµατα ή την εµφάνιση ασθενειών, και γήρατος, και
χρηµατοδοτούνταν από ένα συγκεντρωτικό σύστηµα ασφάλισης µέσω υποχρεωτικών
συνεισφορών από τους εργαζόµενους, τους εργοδότες και το κράτος (µέσω γενικών
φορολογικών εσόδων). Σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε επίσης ασφάλιση υγείας για τους
εργαζόµενους και τα µέλη των οικογενειών τους. Σήµερα, και µε δεδοµένο το γεγονός ότι
µόνο οι εργαζόµενοι στον επίσηµο τοµέα απασχόλησης συµµετέχουν, λιγότερο από το
25% του εργαζόµενου πληθυσµού στον κόσµο έχει πρόσβαση σε ολοκληρωµένη
κάλυψη (προστασία από τις επιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω). Όσον αφορά
τις συντάξεις γήρατος, καλύπτεται µόνο το 30% των ηλικιωµένων στη Λατινική Αµερική,
το 20% στην Ασία, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, και λιγότερο από το 5% στην
υποσαχάρεια Αφρική.
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Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής βοήθειας, από την άλλη πλευρά, είναι παρεµβάσεις χωρίς
συνεισφορές που απευθύνονται προς τα άτοµα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Με το
µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού του πλανήτη να ζει σε κατάσταση ακραίας φτώχειας,
οι πρωτοβουλίες κοινωνικής βοήθειας έχουν γίνει το κύριο όχηµα πολιτικής σε χώρες
χαµηλού και µεσαίου εισοδήµατος, ιδίως µετά από το 1980 και µέσα στο πλαίσιο των
νέων κινδύνων και ευπαθειών που προέκυψαν. Η άτυπη απασχόληση, οι πολιτικές
διαρθρωτικής προσαρµογής, η «µόλυνση» από οικονοµικές και επισιτιστικές κρίσεις
(Cook και Kabeer 2009) και οι πρόσθετοι κίνδυνοι που πηγάζουν από την κλιµατική
αλλαγή, η οποία έχει ήδη επιβαρύνει εύθραυστα περιβάλλοντα και συνεχίζει να απειλεί
την επιβίωση των ανθρώπων που εξαρτώνται από τη χρήση και τη διαχείριση των
φυσικών πόρων, συνέβαλαν στην αυξηµένη ανάγκη για µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου.
Τα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας έχουν επεκτείνει από τα µέσα της δεκαετίας του
1990 την κάλυψη των πολιτών τους στο βαθµό που παρέχουν κοινωνική προστασία για
τα πιο ευάλωτα τµήµατα του πληθυσµού. Οι παρεµβάσεις αυτές συχνά οµαδοποιούνται
σε τέσσερις γενικές κατηγορίες:
(1) Μεταβιβάσεις µετρητών, κάτι που ονοµάστηκε στη βιβλιογραφία ως «η ήρεµη
επανάσταση» (Barrientos και Hulme 2008). Οι µεταβιβάσεις µετρητών προσφέρουν υπό
προϋποθέσεις χρηµατική στήριξη σε φτωχά νοικοκυριά µε σκοπό να βελτιωθεί η
εισοδηµατική φτώχεια. Η χρηµατική στήριξη προσφέρεται απευθείας στις µητέρες ή στο
άτοµο που έχει την πρωταρχική φροντίδα για παιδιά και εφήβους αλλά υπό όρους (για
παράδειγµα, απόδειξη τακτικών ιατρικών ελέγχων ή εγγραφή των παιδιών στα σχολεία).
Αυτές οι προϋποθέσεις στοχεύουν, για παράδειγµα, να ενθαρρύνουν τη διατήρηση των
παιδιών σχολικής ηλικίας µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
(2) Προγράµµατα «εγγύησης στην απασχόληση» και προγράµµατα δηµοσίων έργων. Τα
προγράµµατα αυτά προσφέρουν θέσεις εργασίας και µισθό στα ανειδίκευτα και χαµηλής
ειδίκευσης µέλη των φτωχών νοικοκυριών που δεν µπορούν να βρουν εναλλακτική
µισθωτή εργασία. Ο στόχος είναι η αποκατάσταση της εισοδηµατικής φτώχειας που
προκύπτει από την ανεργία, ενώ τα προγράµµατα δηµοσίων έργων στοχεύουν στη
δηµιουργία ή τη βελτίωση των περιουσιακών στοιχείων της κοινότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγικότητας της γης, και των κοινοτικών κοινωνικών
υπηρεσιών.
(3) Δωρεάν πρόσβαση (ή µε επιδοτούµενες τιµές) σε καταναλωτικά αγαθά και
παραγωγικούς συντελεστές. Αυτές οι παρεµβάσεις λαµβάνουν τη µορφή µεταβιβάσεων
σε είδος ή τη στήριξη του κόστους για τρόφιµα, εκπαίδευση και βασικές υπηρεσίες
υγείας µέσω κουπονιών, την κατάργηση των τελών χρήσης, τη µείωση των τιµών στους
παραγωγικές συντελεστές ή την άµεση µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (σπόρους
και λιπάσµατα, πίστωση, µικρά ζώα) και βασικών ειδών κατανάλωσης (τρόφιµα,
καύσιµα).
(4) Άνευ όρων µεταβιβάσεις µετρητών και κοινωνικές συντάξεις. Αυτά είναι
προγράµµατα χρηµατοδοτικής βοήθειας προς άτοµα που έχουν αποδεδειγµένα πολύ
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χαµηλό εισόδηµα και στοχεύουν στην κάλυψη των κενών του εισοδήµατος για
νοικοκυριά που αντιµετωπίζουν πρόβληµα εύρεσης εργασίας ή έχουν µέλη που είναι
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Επίσης, προορίζονται για µικρά ορφανά παιδιά και άτοµα που
ζουν µε τον HIV/AIDS. Οι κοινωνικές συντάξεις για τους ηλικιωµένους ανήκουν επίσης
στην ίδια κατηγορία και δεν συνδέονται µε την προηγούµενη κατάσταση απασχόλησης.

1.2 Η ανάγκη για κοινωνική προστασία: Διασυνδέσεις µε την περιεκτική ανάπτυξη
και τη µείωση της ανισότητας και της φτώχειας
Κατά τη διάρκεια του περασµένου αιώνα, ένας κοινός στόχος των ειδάλλως
αποκλινουσών πορειών στην οικονοµική ανάπτυξη ήταν η διοχέτευση των επενδύσεων
και των πόρων σε οικονοµικές δραστηριότητες υψηλής παραγωγικότητας. Όταν είχε
επιτυχία αυτή η επιλογή, η αύξηση της παραγωγής (και του εισοδήµατος) συνοδευόταν
παράλληλα µε βελτιώσεις στην υλική ευηµερία και τη µείωση της φτώχειας. Για τη
συντριπτική πλειονότητα των στοχοθετηµένων πληθυσµών, αυτό γινόταν µέσω της
ανακατανοµής του εργατικού δυναµικού από λιγότερο παραγωγικούς τοµείς σε
περισσότερο παραγωγικές δραστηριότητες, κυρίως µέσω της δηµιουργίας καλύτερα
αµειβόµενων θέσεων εργασίας και την αύξηση της γεωργικής παραγωγής. Ωστόσο, οι
άνισες και µεταβαλλόµενες τάσεις ανάπτυξης, οι διπλές οικονοµικές δοµές (η µια να
προχωρά µε ταχείς ρυθµούς, η άλλη µε καθυστέρηση), οι εισοδηµατικές ανισότητες και η
εµµονή της φτώχειας αποδείχθηκαν δύσκολες προκλήσεις. Για τη βελτίωση των
αρνητικών κοινωνικών και οικονοµικών συνεπειών, κρίθηκε ότι είναι επιθυµητό και
αναγκαίο τόσο η χρήση των σταθεροποιητικών οικονοµικών µοχλών όσο και οι
αναδιανεµητικές κοινωνικές πολιτικές παρεµβάσεις.
Η πρόοδος στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων και τη µείωση των ανισοτήτων
µεταξύ των περιφερειών και εντός των χωρών δεν ήταν, ωστόσο, οµοιόµορφη. Η
αναγνώριση αυτή έχει οδηγήσει σε σηµαντικές αλλαγές νοοτροπίας, γεγονός που
επιβεβαιώθηκε πρώτα από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και, πιο
πρόσφατα, από την αναζωπύρωση της έµφασης στη βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς
ανάπτυξη. Η πρόσκληση για καλύτερη ευθυγράµµιση της ανάπτυξης µε την ανθρώπινη
ανάπτυξη, την αξιοπρεπή δηµιουργία θέσεων εργασίας και την ασφάλεια για όλους έχει
βρει πραγµατική απήχηση σε πολλά µέρη του κόσµου. Σε µεγάλο βαθµό, λοιπόν, έχει
γίνει αντιληπτό ότι οι στόχοι της επίτευξης της µείωσης της στέρησης, της φτώχειας και
των ανισοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των έµφυλων µορφών και διαστάσεων τους,
βασίζονται στην εφαρµογή αποτελεσµατικών οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών. Η
κοινωνική προστασία, στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται υψίστης σηµασίας. Ωστόσο, πρέπει
να γίνει κατανοητό ότι δεν χρησιµεύει ως υποκατάστατο για την οικονοµική ανάπτυξη.
Αντιθέτως, η ευκαιρία έγκειται στην προώθηση παρεµβάσεων που αποτρέπουν τις
στερήσεις ενώ προωθούν παράλληλα την ένταξη των ατόµων (γυναίκες και άνδρες)
στην οικονοµία.
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1.3 Η οικονοµική προσιτότητα της κοινωνικής προστασίας: «Κόστος» ή
«επένδυση»;
Τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας είναι αναδιανεµητικού χαρακτήρα και ως εκ
τούτου απαιτούν κονδύλια από τον δηµόσιο προϋπολογισµό. Παρέχουν άµεση ή έµµεση
στήριξη στο εισόδηµα, αλλά αυτό που µπορεί να φαίνεται ως «κόστος» είναι επί της
ουσίας µια επένδυση που προσφέρει προστασία σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης και
προωθεί την οικονοµική δραστηριότητα προς µια περιεκτική, υπέρ των φτωχών
ανάπτυξη σε περιόδους ευηµερίας.
Η επέκταση των προγραµµάτων κοινωνικής βοήθειας/προστασίας προκαλεί συχνά
ανησυχίες σχετικά µε την προσιτότητα των πρωτοβουλιών κοινωνικής προστασίας για
τις χώρες χαµηλού εισοδήµατος. Η εµπειρία και τα ευρήµατα των επιστηµονικών
ερευνών µπορούν να διαφωτίσουν το θέµα αυτό. Οι ασκήσεις κοστολόγησης και η
χρήση των επιπτώσεων της µακροοικονοµικής ανάλυσης παρέχουν χρήσιµες γνώσεις.
Οι κοινωνικές µεταβιβάσεις µετρητών επιστρέφονται πίσω στην οικονοµία µέσω της
καταναλωτικής δαπάνης, δίνοντας έτσι τόνωση σε νέες οικονοµικές δραστηριότητες και
στον τοµέα της απασχόλησης. Οµοίως, στην περίπτωση των προγραµµάτων «εγγύησης
στην απασχόληση», οι µισθοί των εργαζοµένων τονώνουν τη ζήτηση, και ιδίως τη
ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά. Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υπηρεσίες
που δηµιουργούνται από αυτά τα προγράµµατα απασχόλησης--αντιπληµµυρικά έργα,
αναδάσωση, νέοι δρόµοι, υπηρεσίες οικιακής φροντίδας--παρέχουν άµβλυνση του
κινδύνου, δηµιουργώντας παράλληλα επιπλέον ζήτηση για τους απαιτούµενες
συντελεστές και για εργασία, τονώνοντας περαιτέρω την παραγωγή. Ο σωστός
σχεδιασµός έχει αποδείξει ότι αυτή η δυναµική µπορεί να αξιοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό
και να επεκταθεί ως εκ τούτου η τοπική παραγωγή και η υπέρ των φτωχών ανάπτυξη.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα υψηλά επίπεδα δαπανών στην κοινωνική προστασία (ως
ποσοστό του ΑΕΠ) είναι όντως βιώσιµα για τις χώρες χαµηλού εισοδήµατος. Όπως
υποδηλώνει το σχήµα 1, το ποσοστό των δαπανών για την κοινωνική προστασία
(παρουσιάζεται στον κάθετο άξονα και αναφέρεται εδώ ως «κοινωνική ασφάλιση») δεν
συνδέεται αποκλειστικά µε το επίπεδο εισοδήµατος της χώρας (οριζόντιος άξονας).

	
  

7	
  
	
  

Μια κοστολόγηση που διεξήχθη από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO 2008)
διαπίστωσε ότι οι δηµοσιονοµικές ανάγκες ενός βασικού πακέτου κοινωνικής
προστασίας για τις χώρες χαµηλού εισοδήµατος κυµαίνονται µεταξύ 4% και 10% του
ΑΕΠ. Μια µελέτη του Levy Institute για την περίπτωση της Νότιας Αφρικής έχει
επισηµάνει το κόστος της µη επένδυσης στην κοινωνική προστασία: µια αρχική
επένδυση της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ στη δηµιουργία θέσεων εργασίας µέσω κοινοτικά
βασισµένων υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι για ηλικιωµένους
και δηµιουργική
απασχόληση παιδιών µικρής ηλικίας σε προσχολικά κέντρα φροντίδας θα συνέβαλε
στην εξάλειψη των καθυστερήσεων στην παροχή υπηρεσιών σε υποεξυπηρετούµενες
κοινότητες, θα αντιµετώπιζε κενά στις ευκαιρίες απασχόλησης και θα τόνωνε την
ανάπτυξη λόγω των πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων µε τρόπο που θα προέκυπταν
σηµαντικά οφέλη υπέρ των φτωχών και των γυναικών. Η επένδυση αυτή θα αύξανε
επίσης τα φορολογικά έσοδα, µε αποτέλεσµα να υπάρχει επιστροφή του 1/3 της
αρχικής επένδυσης (Antonopoulos και Kim 2008a).
Με αυτό το σύντοµο ιστορικό, στη συνέχεια αναφερόµαστε στα ζητήµατα της ισότητας
των φύλων.

Μέρος 2: Κοινωνική προστασία υπό τo πρίσµα της ισότητας των φύλων
2.1 Το υπόβαθρο του πλαισίου κοινωνικής προστασίας που προωθεί την
χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα των φύλων
Η επιλογή του πλαισίου αντιµετώπιση της εισοδηµατικής φτώχειας και άλλων ευπαθειών
εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από το πρίσµα µέσα από το οποίο «βλέπει» κανείς
εκείνους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Από την άποψη της οικονοµικής
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χειραφέτησης των γυναικών, αυτό είναι ένα σηµείο που αξίζει συζήτηση. Η οικονοµική
και κοινωνική χειραφέτηση των γυναικών είναι µια διαδικασία καθώς και έκβαση. Ως
έκβαση, εκδηλώνεται από το βαθµό της επιτυγχανόµενης αυτονοµίας (σε νοµικό, υλικό
και φυσικό επίπεδο), της ισότητας (σε ευκαιρίες, δικαιώµατα και εκβάσεις) και της
επιρροής (σε στρατηγικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή των γυναικών εντός και
εκτός του νοικοκυριού). Ως διαδικασία, η
χειραφέτηση περιλαµβάνει τον
µετασχηµατισµό (ρήξη) των αναπαραγόµενων σχέσεων που βασίζονται στην ανισότητα
του φύλου ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης συµµετοχή των γυναικών στις
οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισµικές δοµές µέσα από τις οποίες βιώνουν
τις ζωές τους.
Από την άποψη αυτή, η ευκαιρία που παρουσιάζουν οι πρωτοβουλίες κοινωνικής
προστασίας είναι ότι συνάµα µε την προσφορά προστασίας µπορούν να προωθήσουν
την αυτονοµία και χειραφέτηση των γυναικών µειώνοντας έτσι προϋπάρχουσες
ανισότητες µεταξύ των φύλων. Ο Amartya Sen επέστησε την προσοχή µας στις αρχές
της δεκαετίας του 1990 στην κρίσιµη διαφορά µεταξύ των παρεµβάσεων κοινωνικής
προστασίας που είναι προσανατολισµένες προς την «προστασία» και των
παρεµβάσεων που οδηγούν στην «προώθηση», µε τον δεύτερο παράγοντα να
αναφέρεται σε πρωτοβουλίες που είναι αντίθετες του οικονοµικού και κοινωνικού
αποκλεισµού, αυξάνοντας την ικανότητα των ανθρώπων να συµµετέχουν στην κοινωνία
παραγωγικά. . Η διάκριση αυτή είναι σηµαντική για τους σκοπούς της ανάλυσης αυτού
του κειµένου.
Ως παράδειγµα ας αναλογιστούµε µέσα από το πρίσµα της χειραφέτησης και της
ισότητας των φύλων µερικές εναλλακτικές προσεγγίσεις κοινωνικής προστασίας που
στοχεύουν στη µείωση της επισιτιστικής, σε κάποια αγροτική περιοχή : (α) µεταβιβάσεις
µετρητών προς τις γυναίκες των νοικοκυριών για τις αγορές αναγκαίων αγαθών, µια
προσέγγιση που αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαχείριση
πόρων ενός νοικοκυριού, (β) δωρεάν παροχή σε βασικά τρόφιµα (ρύζι, καλαµπόκι,
γάλα, κλπ.), που θα χορηγείται επίσης άµεσα στις γυναίκες που είναι επικεφαλής
νοικοκυριών, (γ) πρόσβαση στη γη και σε υπηρεσίες γεωργικών εφαρµογών συν
επιδοτούµενες τιµές για λιπάσµατα και σπόρους αφιερωµένα σε αγρότισσες. Όπως
έχουµε ήδη αναφέρει, οι τρεις αυτές πρωτοβουλίες έχουν έναν ταυτόσηµο στόχο: τη
µείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας. Ωστόσο, υπάρχουν έντονες διαφορές µεταξύ
τους όσον αφορά τη διαδικασία µέσω της οποίας αντιµετωπίζεται η στέρηση και, από τη
σκοπιά του φύλου, σηµαντικές διαφορές στην (έµµεσα) εκχωρηθείσα τοποθέτηση του
δικαιούχου.
Η πρώτη εναλλακτική αντιµετωπίζει το πρόβληµα της εισοδηµατικής φτώχειας µε το να
επιτρέπει στις γυναίκες να συµµετέχουν στην οικονοµία ως καταναλωτές, που
διαφορετικά δεν µπορούν να κάνουν από µόνες τους. Η δεύτερη εναλλακτική, η
περίπτωση της δωρεάν παροχής τροφίµων, παραχωρεί τα τρόφιµα απευθείας σε
αυτούς που αξίζουν στήριξη λόγω του άπορου καθεστώτος τους και της αδυναµίας τους
να αντιµετωπίσουν την κατάσταση που βιώνουν. Η τρίτη προσέγγιση αντιµετωπίζει το
εισοδηµατικό χάσµα µε µέσα που επιτρέπουν στον δικαιούχο να συµµετάσχει στην
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οικονοµία ως παραγωγός. Ενώ και οι τρεις προσεγγίσεις µειώνουν την προσδιοριζόµενη
στέρηση, η τρίτη προσέγγιση την αναγνωρίζει ως αποτέλεσµα των κοινωνικών σχέσεων
του αποκλεισµού στην παραγωγή (δηλαδή, οι γυναίκες αγρότες δεν έχουν πρόσβαση
στους αναγκαίους γεωργικούς συντελεστές και στα συστήµατα στήριξης), που συχνά
αποτελούν το υπόβαθρο της εµπειρίας των ανθρώπων µε την χρόνια φτώχεια και την
ευπάθεια. Σε µια πρωτοποριακή εργασία, οι Stephen Devereux και Rachel SabatesWheeler (2004) επισηµαίνουν ότι, ανάµεσα στις παρεµβάσεις κοινωνικής προστασίας,
µερικές είναι βαθιά µετασχηµατιστικές από τη φύση τους επειδή η φιλοδοξία τους είναι
να βάλουν τέλος στις κοινωνικά υφιστάµενες άνισες και δεσµευτικές σχέσεις. Μεταξύ των
τριών παρεµβάσεων που αναφέρονται παραπάνω, η προώθηση της τρίτης εναλλακτικής
—αυτής που αναγνωρίζει τις γυναίκες ως παραγωγούς γεωργικών προϊόντων—εάν
υιοθετηθεί σε ευρέα βάση
θα είχε την δυνατότητα να µειώσει τον αριθµό των
ανθρώπων που πεινούν στον κόσµο κατά 12% έως 17% , ή κατά 100 µε 150
εκατοµµύρια ανθρώπους, σύµφωνα µε µια έκθεση του Οργανισµού Τροφίµων και
Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO 2011).
Η παραπάνω σειρά παραδειγµάτων δεν παρέχει καθολικές κατευθυντήριες γραµµές για
την επιλογή µέσων κοινωνικής προστασίας. Η χώρα και οι εδαφικές συνθήκες µπορεί να
απαιτούν την εύνοια ενός µέσου ή εργαλείου έναντι κάποιου άλλου. Το βασικό σηµείο
εδώ είναι ότι οι επιλογές µεταξύ των πιθανών µέσων ή εργαλείων κοινωνικής
προστασίας εκχωρούν, σκόπιµα ή όχι, διαφορετική τοποθέτηση στην προβλεπόµενη
οµάδα δικαιούχων. Από τη σκοπιά του φύλου, η πολιτική της κοινωνικής προστασίας θα
πρέπει να καθοδηγείται από ένα όραµα που «βλέπει» τις γυναίκες ως ενεργούς
οικονοµικούς παράγοντες και αποφεύγει την τάση να τοποθετεί τις γυναίκες σε ρόλο
παθητικού αποδέκτη. Δεδοµένου ότι οι κοινωνικοί και οικονοµικοί κίνδυνοι και οι
ευπάθειες που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες είναι το αποτέλεσµα πολλαπλών και
επικαλυπτόµενων ανισοτήτων και δεσµευτικών περιορισµών, οι πολιτικές κοινωνικής
προστασίας δεν µπορούν φυσικά από µόνες τους να ανοίξουν το δρόµο προς την
χειραφέτηση των γυναικών. Όµως δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι η
ευαισθητοποίηση στα ζητήµατα της ισότητας των φύλων µπορεί να συµβάλει στο να
είναι συνεπής η κοινωνική προστασία µε τις αρχές της προώθησης της ισότητας των
φύλων και της αυτόνοµης ένταξης των γυναικών σε οικονοµικό επίπεδο.
Οι ακόλουθες ενότητες αφορούν τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες ως
µέλη των φτωχών νοικοκυριών και εξαιτίας της ανισότητας των φύλων. Αν και το παρόν
κείµενο πολιτικής ασχολείται µε τους διαφοροποιηµένους βάσει του φύλου κινδύνους,
είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε ότι η άνιση κατανοµή των πόρων και της ισχύος
επηρεάζει τα δικαιώµατα, τις ευκαιρίες των γυναικών και τις εκβάσεις σε όλα τα στάδια
της ζωής. Θα ξεκινήσουµε µε µια σύντοµη περιγραφή των µέτρων κοινωνικής
προστασίας που αντιµετωπίζουν ευπάθειες που εµφανίζονται από την παιδική ηλικία
έως την εφηβεία, µε ιδιαίτερη έµφαση σε δυο εργαλεία που έχουν επικαλυπτόµενο
ενδιαφέρον για τους κοινωνικούς ρόλους των γυναικών ως υπεύθυνες για την παροχή
φροντίδας στο σπίτι: Πρώτον, δηµιουργική απασχόληση παιδιών µικρής ηλικίας σε
προσχολικά κέντρα φροντίδας και δεύτερον, χρηµατικές παροχές σε οικογένειες µε
µικρά παιδία, µετά από έλεγχο εισοδηµατικών πόρων. Στη συνέχεια το κείµενο αναλύει
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τις ευπάθειες που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες στο κόσµο της εργασίας, µε ιδιαίτερη
προσοχή στη µετασχηµατιστική δυναµική των προγραµµάτων «εγγύησης στην
απασχόληση».

2.2 Ο προσδιορισµός της διαφοροποίησης των ευπαθειών βαση του φύλου στα
πρώτα στάδια ζωής και η δηµιουργία ευκαιριών για την προώθηση της ισότητας
των φύλων
Οι ρόλοι των φύλων, οι ανισότητες και οι στερήσεις ξεκινούν από τα πρώτα στάδια της
ζωής και οριστικοποιούνται στην παιδική και εφηβική ηλικία. Είναι γνωστό ότι η περίοδος
από τη γέννηση µέχρι τα πρώτα δύο έτη είναι ένα «κρίσιµο παράθυρο» για την
προώθηση της σωστής ανάπτυξης, της καλής υγείας και της συµπεριφορικής
οµαλότητας. Πριν από την είσοδο στην ενηλικίωση, σε πολλές χώρες (και ιδιαίτερα στις
λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές του Νοτου) τα κορίτσια βιώνουν τη φτώχεια µέσω της
άνισης κατανοµής των πόρων του νοικοκυριού, που αρχίζει στην παιδική ηλικία:
κατανοµή στην χορήγηση τροφίµων που λειτουργεί εις βάρος τους, επιζήµια κατανοµή
του χρόνου µεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας (µισθωτή και άµισθη), παραβίαση της
σωµατικής ακεραιότητας τους σε νεαρή ηλικία, πρώιµα στάδια εγκυµοσύνης κλπ. Καθ’
όλη τη διάρκεια εκτυλίσσεται µια διαµορφωτική διαδικασία που βιώνεται από τα παιδιά
µέσω της παρατήρησης και της συµµετοχής. Αλλαγές που οδηγούν σε ισότιµους ρόλους
ανδρών και γυναικών µέσω ενδοοικογενειακών, αλλά ακόµα περισσότερο µέσω
συλλογικών και πολιτικών δράσεων, µπορούν να έχουν σοβαρές θετικές επιπτώσεις στα
παιδιά, ιδιαίτερα στα κορίτσια.
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι παρεµβάσεις κοινωνικής προστασίας που περιορίζουν το
εισοδηµατικό κενό των νοικοκυριών, επεκτείνουν τις υπηρεσίες υγείας και µειώνουν τις
απαιτήσεις της µη µισθωτής (και µισθωτής) εργασίας των ανηλίκων, θα ωφελήσουν σε
γενικές γραµµές τα παιδιά. Επιπλέον, όµως, ορισµένα µέτρα κοινωνικής προστασίας τα
ωφελούν άµεσα. Οι συνολικές λίστες των πρωτοβουλιών σε επίπεδο χώρας µπορεί να
βρεθούν αλλού (Barriemtos, Niño-Zarazua και Maitrot 2010), ωστόσο η παρακάτω λίστα
είναι ενδεικτική κάποιων γνωστών πρωτοβουλιών κοινωνικής προστασίας που αξίζουν
να εξεταστούν για την περαιτέρω εφαρµογής τους µε στόχο τη σταδιακή υλοποίηση των
δικαιωµάτων των παιδιών σε οικουµενικό επίπεδο:
(1) Δωρεάν εµβολιασµοί σε βρέφη σε συνδυασµό µε δωρεάν µεταγεννητική και
προσχολική φροντίδα και θρεπτικά συµπληρώµατα για θηλάζουσες µητέρες και
βρέφη: πρωτοβουλίες που αποτελούν συνήθως µέρος του συστήµατος υγείας,
αλλά όταν η κάλυψη δεν φθάνει στα πιο ευάλωτα τµήµατα του πληθυσµού,
όπως, για παράδειγµα, στη Ναµίµπια και στο Μεξικό, ειδικές παρεµβάσεις
κοινωνικής προστασίας για τα πλέον ευάλωτα κοινωνικά στρώµατα είναι
απολύτως αναγκαίες.
(2) Δωρεάν προγράµµατα σίτισης στο σχολείο: τα προγράµµατα αυτά, που
αφορούν κυρίως τις διατροφικές ανάγκες, λειτουργούν µε επιτυχία στην
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αντιµετώπιση της µαθητικής διαρροής σε χώρες όπως, µεταξύ άλλων, η Κένυα,
το Μπαγκλαντές και η Ινδία.
(3) Κατάργηση τελών στην πρόσβαση υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης : η
πρακτική αυτή βελτιώνει την κατάσταση της υγείας και το µορφωτικό επίπεδο
των παιδιών. Παραδείγµατα µπορούν να βρεθούν στην Ινδονησία και τη Σρι
Λάνκα.
(4) Χρηµατικές µεταβιβάσεις και κοινωνικές συντάξεις σε νοικοκυριά µε ορφανά
παιδιά: ιδιαίτερα σηµαντικό σε χώρες µε υψηλά ποσοστά απώλειας ενηλίκων
λόγω πολεµικών συγκρούσεων και ασθενειών όπου οι ηλικιωµένες γυναίκες
συχνά αναλαµβάνουν την φροντίδα των νέων, όπως στην περίπτωση της Νότιας
Αφρικής.
(5) Φροντίδα και δηµιουργική απασχόληση σε κέντρα για παιδιά προσχολικής
ηλικίας: σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει πολύ περιορισµένη κάλυψη. Τα
καινοτόµα παραδείγµατα που επεκτείνονται στα φτωχά νοικοκυριά εντοπίζονται
στη Νότια Αφρική και το Μεξικό.
(6) Χρηµατικές µεταβιβάσεις µε εισοδηµατικό έλεγχο υπό όρους: ενθαρρύνουν
τη χρήση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και τις τακτικές ιατρικές επισκέψεις.
Παραδείγµατα µπορούν να βρεθούν στο Μεξικό, στη Βραζιλία και σε πολλές
άλλες χώρες.
Η µείωση των κινδύνων και των ευπαθειών απαιτούν µια αλληλουχία παρεµβάσεων
πάνω από τα διάφορα στάδια της πρώιµης ζωής και ως εκ τούτου η ενεργοποίηση ενός
συνδυασµού µέσων/εργαλείων είναι ιδιαίτερα επιθυµητή. Η προτιµώµενη οδός είναι
σαφως η καθολική κάλυψη του πληθυσµού από τις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης,
αλλά καθώς οι καθυστερήσεις είναι µερικές φορές διάχυτες, η πολιτική κοινωνικής
προστασίας µπορεί να κληθεί να δώσει προτεραιότητα στις υπηρεσίες για τα λιγότερο
προνοµιούχα άτοµα και νοικοκυριά στην κοινωνία.
Σε αυτό το σηµείο, είναι σηµαντικό να αφιερώσουµε λίγο χώρο στις παρεµβάσεις
πρώιµης ανάπτυξης παιδικής ηλικίας και τις χρηµατικές µεταβιβάσεις (µετρητών) µε
εισοδηµατικό έλεγχο υπό όρους, που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής λόγω της
επικάλυψης χώρου µεταξύ της προστασίας των παιδιών και του κοινωνικού ρόλου των
γυναικών στη φροντίδα τους.
Παρεµβάσεις
στα πρωταρχικά στάδια της παιδικής ηλικίας και υπηρεσίες
φροντίδας παιδιών
Τα προσχολικά κέντρα φροντίδας και δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µικρής
ηλικίαςπαρέχουν ένα ασφαλές και οικογενειακό περιβάλλον που προσφέρει τα µέσα και
τα ερεθίσµατα προκειµένου να καλυφθούν οι σωµατικές, γνωστικές και συναισθηµατικές
αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Ιδιαίτερα σηµαντικά στο
πλαίσιο της φτώχειας, τα κέντρα αυτά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την υγιή
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ανάπτυξη των πολύ µικρών ηλικιακά
παιδιών σε όλα τα επίπεδα, µε καλά
τεκµηριωµένες θετικές επιπτώσεις (Currie 2001, Heckman, Stixrud, οι Urzua 2006)
οποίες έχουν αποδειχτεί ότι εξασκούν σηµαντικές επιδράσεις στην ενήλικη ζωή
(Schweinhart et al. 2005). Τα µακροπρόθεσµα οφέλη της κοινωνικής επένδυσης σε
προσχολικά κέντρα φροντίδας και δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών είναι επίσης
σηµαντικά σε οικονοµικό επίπεδο διότι οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης
που βελτιώνουν τελικά τις επιλογές εργασίας καθώς και την παραγωγικότητα των
µελλοντικών εργαζοµένων.
Τα προσχολικά κέντρα φροντίδας και δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µικρής
ηλικίας δεν έχουν πάντα επαρκή προτεραιότητα στη χάραξη κοινωνικής πολιτικής παρά
τα τεκµηριωµένα στοιχεία υπέρ της λειτουργίας και της επέκτασης αυτών των
υπηρεσιών (UNICEF). Ακόµη και σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου αναγνωρίζεται η
σηµασία τους, εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Όσον αφορά την
κοινωνική προστασία, δύο σηµαντικές εµπειρίες αξίζουν αναφορά: τα πρόγραµµα
Estancias Infantiles του Μεξικού και το πρόγραµµα «φροντίδα και ανάπτυξη στην
παιδική ηλικία» της Νότιας Αφρικής. Εκτός από την παροχή οφελών προς τα παιδιά,
αυτές οι παρεµβάσεις εξυπηρετούν το σκοπό της απελευθέρωσης του χρόνου για τους
ενήλικες που έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την φροντίδα των παιδιών. Για τις
γυναίκες, αυτό είναι κρίσιµης σηµασίας καθώς τους επιτρέπει να µειώσουν τις πιέσεις
που προκαλούνται από την σύγκρουση κατανοµής χρόνου µεταξύ µισθωτής εργασίας,
εκπαιδευτικής η επαγγελµατικής κατάρτισης και αναζήτηση εργασίας, από τη µια
πλευρά, και φροντίδας για τα βρέφη και τα πολύ µικρά παιδιά από την άλλη. Στην
περίπτωση του Μεξικού, οι γονείς των παιδιών της προσχολικής ηλικίας λαµβάνουν
κουπόνια µέσω των οποίων µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινοτικές
υπηρεσίες σε γειτονικά κέντρα που τα λειτουργούν ως επί το πλείστον γυναίκες που
ζουν στις ίδιες κοινότητες χαµηλού εισοδήµατος. Στη Νότια Αφρική, τα κέντρα φροντίδας
για βρέφη και µικρά παιδιά λαµβάνουν άµεση ενίσχυση για την ένταξη επιπλέον
παιδιών από φτωχές οικογένειες, οι γονείς των οποίων διαφορετικά δεν θα ήταν σε θέση
να τα γράψουν λόγω αδυναµίας να πληρώσουν. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί µέρος
του Διευρυµένου Προγράµµατος Δηµοσίων Έργων, το οποίο θα επανεξεταστεί µε
περισσότερες λεπτοµέρειες σε επόµενη ενότητα.
Χρηµατικές µεταβιβάσεις µε εισοδηµατικό έλεγχο και υπό όρους (conditional
cash transfers-CCTs)
Οι µεταβιβάσεις χρηµάτων σε νοικοκυριά µε εισοδήµατα κάτω από το όριο φτώχιας και
«υπό όρους» επιδιώκουν να αντιµετωπίσουν τα χαµηλά επίπεδα χρησιµοποίησης των
υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας για παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους. Μέχρι
τώρα, οι χρηµατικές µεταβιβάσεις υπό όρους έχουν αναδυθεί σε κοµβικό µέσο
παρέµβασης για την κοινωνική προστασία, ειδικά στη Λατινική Αµερική (Ferreira και
Robalino 2010, Teichman 2007). Τα µεγαλύτερα προγράµµατα µεταβιβάσεων µετρητών
υπό όρους είναι το Bolsa Familia στη Βραζιλία, που καλύπτει 12,5 εκατοµµύρια
νοικοκυριά (ξεκίνησαν, σε πολύ µικρότερη κλίµακα, µε την ονοµασία Bolsa Escola στην
Μπραζίλια το 1995 και µετονοµάστηκαν και επεκτάθηκαν µετά το 2003) και το
Oportunidades στο Μεξικό, που καλύπτει 6 εκατοµµύρια νοικοκυριά (η αρχική του
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ονοµασία όταν πρωτοεµφανίστηκε το 1997 ήταν Progresa). Επιπλέον, έχουν
διαµορφωθεί τέτοιου είδους προγράµµατα, αλλά µικρότερης κλίµακας, σε πάνω από 40
χώρες, µε κάποια από αυτά να βρίσκονται ακόµη σε πιλοτική φάση.
Οι χρηµατικές µεταβιβάσεις «υπό όρους» διοχετεύουν εισόδηµα σε µετρητά στις
µητέρες ή σε άλλα ενήλικα άτοµα που έχουν την πρωταρχική φροντίδα των παιδιών η
των εφήβων. Οι όροι που πρέπει να τηρούνται είναι ότι η µητέρα πρέπει να
συγκεντρώνει και να καταβάλει κάθε µήνα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που
βεβαιώνουν ότι το παιδί η ο/η έφηβος παρακολουθεί ανελλιπώς τα σχολικά µαθήµατα
και ότι ο ενηλικος/η κλείνει ιατρικά ραντεβού για τα παιδιά και συνοδεύει το παιδί η
τον/την έφηβο σε παιδικά ιατρεία σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Αυτές οι χρηµατικές
µεταβιβάσεις υπό όρους περιορίζουν το εισοδηµατικό κενό (δηλαδή της κατανάλωσης),
αλλά βελτιώνουν επίσης τα ποσοστά ένταξης και παραµονής στο εκπαιδευτικό σύστηµα
καθώς και τη χρήση των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης στα παιδιά. Με
δεδηλωµένο στόχο τη διακοπή της διαγενεακής µεταβίβαση της στέρησης -συγκεκριµένα, χαµηλά µορφωτικά επίπεδα και κακή υγεία--οι αξιολογήσεις των
προγραµµάτων χρηµατικών µεταβιβάσεων υπό όρους αποδεικνύουν ότι παρέχουν
εξαιρετικά αποτελέσµατα. Οι ελκυστικοί διπλοί στόχοι τους (εισόδηµα στα νοικοκυριά
και ευηµερία των παιδιών) έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον για σηµαντική έρευνα και
αξιολόγηση των επιπτώσεών τους αλλά και τη στήριξη χορηγών. Από την άποψη της
ισότητας των φύλων, δύο στοιχεία είναι σηµαντικά: (1) η βελτίωση των εκβάσεων της
εκπαίδευσης και της υγείας για τα κορίτσια (αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου), και (2)
η συµβολή τους στην χειραφέτηση
των γυναικών, που προκύπτει από ένα
χαρακτηριστικό του σχεδιασµού των αυτών των προγραµµάτων που υπαγορεύει ότι οι
αποδέκτες θα είναι οι µητέρες των παιδιών (ή οποιοσδήποτε αντικαταστάτης άνω της
ηλικίας των 15 ετών που έχει την πρωταρχική φροντίδα των παιδιών).
Όσον αφορά το πρώτο χαρακτηριστικό, οι χρηµατικές µεταβιβάσεις υπό όρους
µπορούν να περιλαµβάνουν διατάξεις για κλιµακούµενη άνοδο του ποσού µεταβίβασης
µετρητών , µε υψηλότερα ποσά να προσφέρονται για τα µεγαλύτερα παιδιά και ιδιαίτερα
τα κορίτσια εφήβους. Το πρόγραµµα Oportunidades στο Μεξικό κάνει ακριβώς αυτό και
η ένταξη των κοριτσιών στα σχολεία βρίσκεται σε άνοδο. Διαµορφώνονται νέες γενιές
γυναικών που είναι πιο υγιείς και περισσότερο µορφωµένες — και αυτό δεν είναι µικρό
επίτευγµα.
Ωστόσο, πρέπει να καταγραφεί µια σηµαντική προειδοποίηση. Οι χρηµατικές
µεταβιβάσεις υπό όρους προσδιορίζουν τις µητέρες ως τους άµεσους αποδέκτες αυτού
του δικαιώµατος. Οι µεταβιβάσεις µειώνουν τα ελλείµµατα των νοικοκυριών στην
κατανάλωση και την εισοδηµατική φτώχεια, αλλά σε συµβολικό επίπεδο το πράττουν µε
τη µορφή του εισοδήµατος που διανέµεται στις γυναίκες ως µητέρες. Πρακτικά, η
επιρροή των γυναικών στις αποφάσεις των νοικοκυριών γύρω από τις δαπάνες
αναµένεται να αυξηθεί. Επιπλέον, από τη στιγµή που έχει τεκµηριωθεί από πολλές
επιστηµονικές έρευνες ότι όταν ο έλεγχος του οικογενειακού εισοδήµατος εξαρτάται
από τις γυναίκες, η κατανοµή των δαπανών µετατοπίζεται για την ευηµερία των
παιδιών. Η ενδυνάµωση της επιρροής των γυναικών στη σφαίρα των καταναλωτικών
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αποφάσεων αναµφισβήτητα βελτιώνει τη ζωή των παιδιών πέρα µάλιστα από τις
απαιτήσεις ή τις προσδοκίες των προγραµµάτων χρηµατικών µεταβιβάσεων υπό όρους.
Παρά τα τεκµηριωµένα οφέλη για τα παιδιά, η έντονη συζήτηση σχετικά µε τα
πλεονεκτήµατα των προγραµµάτων τούτων για τις γυναίκες εξακολουθεί να υφίσταται
(Molyneux 2007, 2009, Bastagli 2009, Jenson 2009, Teixeira 2010, Arif et al 2011). Για
παράδειγµα, έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι οι µεταβιβάσεις µετρητών υπό όρους
µεταχειρίζονται τις γυναίκες στο πλαίσιο της ταυτότητάς τους ως τα άτοµα που έχουν την
πρωταρχική υποχρέωση για την φροντίδα των παιδιών (ακόµα και όταν είναι έφηβοι) και
των νοικοκυριών, η οποία είναι ιδεολογικά κατασκευασµένη και ως εκ τούτου περιορίζει
τελικά τις ευκαιρίες και τις επιλογές των γυναικών στη ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζεται
µεγάλη ανησυχία για την ενίσχυση των στερεοτύπων για το φύλο από την πολιτική
κοινωνικής προστασίας που εφαρµόζεται. Θεωρείται ότι η έννοια της «καλής µητέρας»
ταυτίζεται λανθασµένα µε τη διαδικασία της πλήρους αφοσίωσης στην ανατροφή των
παιδιών πέρα από τα πρώτα στάδια της ζωής τους. Επιπλέον, εκτός του ότι η επίσηµη
πολιτική δεν είναι ευθυγραµµισµένη µε τα στρατηγικά συµφέροντα ισότητας των
γυναικών, µερικές µητέρες αντιµετωπίζουν σηµαντικούς περιορισµούς στο χρόνο που
έχουν διαθέσιµο (σε αγροτικές και αστικές περιοχές) λόγω άλλων υποχρεώσεων που
σχετίζονται µε την εργασία. Και καθώς δεν είναι σε θέση να παραστούν στις
(υποχρεωτικές) συναντήσεις των συµµετεχόντων στα προγράµµατα χρηµατικών
µεταβίβασεων υπό όρους, ή δεν δύνανται να αφιερώσουν τον απαιτούµενο χρονο κάθε
µηνα για την προσκόµιση έγκυρων αποδείξεων ότι τα παιδιά τους παρακολουθούν
σχολικά µαθήµατα κλπ, θεωρούνται µητέρες χαµηλότερης ποιότητας και εξαιρούνται
από το πρόγραµµα. Αυτό δεν αποτελεί µια καλά µελετηµένη πολιτική και είναι άδικη για
τις µητέρες που βάλλονται από έλλειψη χρόνου.
Μια διαφορετική κριτική επικεντρώνεται στο γεγονός ότι, ενώ η παρέµβαση αυτή έχει ως
στόχο να επιτρέψει στην επόµενη γενιά να ενταχθεί στην αγορά εργασίας µε καλύτερες
προοπτικές, η συµµετοχή των µητέρων τους στον κόσµο της µισθωτής εργασίας
αγνοείται. Αν δεν τους παρέχονται τα µέσα για να συµµετάσχουν ενεργά και παραγωγικά
στην αµειβόµενη εργασία, το συµπέρασµα είναι το σύστηµα τις έχει εγκαταλείψει όσον
αφορά την άσκηση των οικονοµικών τους δικαιωµάτων. Αυτό δεν είναι µόνο άδικο για τις
µητέρες, αλλά και στέλνει λάθος µήνυµα στα παιδιά. Εάν η πρόθεση είναι να αυξηθεί το
εισόδηµα των νοικοκυριών (και κυρίως το εισόδηµα των γυναικών), το επίκεντρο, µε
βάση αυτό το επιχείρηµα, θα πρέπει να είναι στην επέκταση των επιλογών των µέσων
διαβίωσης για τις µητέρες ή να εξελιχθούν αυτά τα προγράµµατα σε άνευ όρων
µεταβιβάσεις µετρητών.
Επιπλέον, υπάρχει ο φόβος ότι οι µεταβιβάσεις µετρητών υπό όρους µπορεί να
δηµιουργήσουν ακουσίως ένα διαφορετικό ενδογενεακό κανάλι µετάδοσης της φτώχειας.
Καθώς τα κορίτσια µεγαλώνουν σε ένα πολιτιστικό πλαίσιο όπου το στάτους της
«µητρότητας» αναγνωρίζεται και αµείβεται (µέσω ανταµοιβών για την συµπεριφορά της
«καλής µητέρας»), οι έφηβοι µπορεί να επιλέξουν τις µεταβιβάσεις µετρητών υπό όρους
παρά το ότι µπορεί να είναι καλύτερα προετοιµασµένοι για την αγορά εργασίας. Στην
πραγµατικότητα, το οικονοµικό πλαίσιο οδηγεί σε µια τέτοια επιλογή: οι εσωτερικές
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δοµές της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα έµφυλες. Το ποσοστό συµµετοχής του
γυναικείου εργατικού δυναµικού στο Μεξικό είναι 45% (18% σε αγροτικές περιοχές),
έναντι 78% για τους άνδρες (67% σε αγροτικές περιοχές). Εάν τα σηµερινά πρότυπα
παραµείνουν ως έχουν, οι νεαροί άνδρες που αποφοιτούν από το Oportunidades είναι
πιο πιθανό να φύγουν από τις κοινότητές τους σε αναζήτηση εργασίας, ενώ οι νεαρές
γυναίκες είναι πιο πιθανό να παραµείνουν προκειµένου να αναθρέψουν τα παιδιά (η
πειραµατική και µη πειραµατική έρευνα δεν έχει αντιµετωπίσει µέχρι στιγµής αυτό το
θέµα ίσως λόγω των διαµήκεις δεδοµένων που απαιτούνται).
Υπάρχουν επίσης θέµατα που έχουν προκύψει γύρω από την ικανότητα των γυναικών
να ελέγχουν, στην πραγµατικότητα, το εισόδηµα από τις µεταβιβάσεις µετρητών. Τα
αποτελέσµατα είναι ανάµεικτα καθώς εξαρτώνται φυσικά από τις προϋπάρχουσες δοµές
εξουσίας και τον έλεγχο των ανισοτήτων, αλλά οι µεταβιβάσεις µετρητών υπό όρους δεν
µπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνες για τον ρυθµό µε τον οποίο µπορεί να τροποποιούνται
οι ανισότητες εντός των νοικοκυριών. Ένα πιο έγκυρο σηµείο κριτικής αφορά την ίδια τη
σύλληψη της «χειραφέτησης» όπως µετριέται από τους περισσότερους αξιολογητές των
προγραµµάτων χρηµατικών µεταβιβάσεων. Η εστίαση τείνει να είναι γύρω από τις
αλλαγές στα πρότυπα των καταναλωτικών δαπανών και τη βελτίωση της ανεξαρτησίας
(απουσία έλεγχου) διακίνησης/µετακινησης τςν γυναικών από το σπίτι , που και τα δύο
αντιπροσωπεύουν µόνο περιορισµένες έννοιες της ισότητας των φύλων .
Υπάρχει ανάγκη να συζητηθούν αυτά τα θέµατα την επόµενη γενιά σχεδιασµού της
κοινωνικής πολιτικής των χρηµατικών µεταβιβάσεων υπό όρους (CCTs) . Αυτές οι
ανησυχίες που είναι βασισµένες στα ζητήµατα της ισότητας των φύλων πρέπει να
αντιµετωπιστούν ανοικτά και εποικοδοµητικά µέσα από το διάλογο, τη συζήτηση και την
ανταλλαγή απόψεων. Οι εµπειρίες µε τα προγράµµατα κοινωνικής προστασίας σε
επίπεδο χώρας παρέχουν στο πλαίσιο αυτό ενδιαφέρουσες ιδέες:
• Οι χρηµατικές µεταβιβάσεις υπό όρους µπορεί να αποτελέσουν ένα συστατικό
στοιχείο ενός πακέτου πλήρως ολοκληρωµένων παρεµβάσεων (ένα παράδειγµα
του οποίου είναι το πρόγραµµα Chile Solidario), συνδυάζοντας µεταβιβάσεις
εισοδήµατος µε υπηρεσίες στην υγεία και την εκπαίδευση των γυναικων, την
απασχόληση, τη στέγαση και την ψυχοκοινωνική συµβουλή, µε σαφή συνιστώσα
την προώθηση των επιλογών οικονοµικής συµµετοχής για τις µητέρες και τις
ενήλικες κόρες τους.
• Οι µεταβιβάσεις µετρητών υπό όρους µπορούν να αποσυνδεθούν από την
εστίαση στη µητρότητα και να συνδεθούν µε την επέκταση του πεδίου εφαρµογής
τους σε τοµείς παραγωγικής συµµετοχής και δηµιουργικότητας. Υπάρχουν
ευκαιρίες για την αξιοποίηση υφιστάµενων πρωτοβουλιών κοινωνικής
προστασίας που µπορούν να προωθήσουν την οικονοµική ανεξαρτησία των
γυναικών. Στο Μεξικό, για παράδειγµα, υπάρχει ποικιλία προγραµµάτων, που
όµως παραµένουν ασυντόνιστα µεταξύ τους, αλλά που προωθούν την
συµµετοχή και δίνουν ευκαιρίες απασχόλησης σε ενήλικες γυναίκες
συµπεριλαµβανοµένων οικολογικών, αγροτικών, κοινωνικών δικτύων και
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συνεταιρισµών (Programa Hábitat, Programa Organización Productiva para
Mujeres Indígenas, Programa de Empleo Temporal, Programa de la Mujer en el
Sector Agrario (PROMUSAG), Programa de Apoyo al Empleo και Programa de
Estancias Infantiles Para Apoyar a Madres Trabajadoras).

2.3 Ο κόσµος της εργασίας για τις γυναίκες: Ανισότητες και συστηµικοί κίνδυνοι
Οι έρευνες σε παγκόσµιο επίπεδο δείχνουν ότι µειονεκτική θέση των γυναικών στον
τοµέα της εργασίας οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Συγκριτικά µε τους άντρες οι
γυναίκες αφιερώνουν πολύ περισσότερο από τον χρόνο τους σε µη αµειβόµενες µορφές
εργασίας και πολύ λιγότερο σε αµειβόµενη εργασία. Βιώνουν απρόβλεπτη ζήτηση για
την εργασία τους διότι απασχολούνται συχνά σε άτυπες µορφές απασχόλησης.
Στερούνται κοινωνικής ασφάλισης και λαµβάνουν χαµηλότερες αµοιβές και συνεπώς
συνταξεις από τους άνδρες συναδέλφους τους. Παραδείγµατα υπαρκτών πρωτοβουλιών
κοινωνικής προστασίας που µπορούν ενδεχοµένως να επεκταθούν για να καλύψουν το
εισοδηµατικό κενό περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
Κοινωνικές συντάξεις, οι οποίες προσφέρουν µετρητά στα ηλικιωµένα άτοµα, σε άτοµα
µε αναπηρία και σε άτοµα που ζουν µε τον ιό HIV/AIDS.
Επιδοτήσεις σε ζωτικής σηµασίας συντελεστές για παραγωγικούς σκοπούς στοχεύουν να
παράσχουν στις γυναίκες δεξιότητες για την προώθηση της αυτοαπασχόλησης και
επίσης µεταβιβάσεις µετρητών. Το πρόγραµµα Starter Pack στο Μαλάουι παρέχει
επιχορηγήσεις συντελεστών παραγωγής στους φτωχούς αγρότες (σπόρους για τον
αραβόσιτο, τη σόγια ή τις αραχίδες και λιπάσµατα). Το αρχικό σχέδιο για την καθολική
κάλυψη των 2,7 εκατοµµυρίων νοικοκυριών εγκαταλείφθηκε, αλλά το 2005
αποκαταστάθηκε. Σε ένα χρόνο, το Μαλάουι εξελίχθηκε από χώρα που αντιµετώπιζε
επισιτιστική ανασφάλεια σε εξαγωγέα καλαµποκιού. Ένας σηµαντικός περιοριστικός
παράγοντας, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, είναι ότι οι διαφορές στους
κοινωνικούς ρόλους απαιτούν την αντιµετώπιση διακριτικών πρακτικών. Το σηµείο
υπογραµµίζεται στο Σχήµα 2 και αποτελεί βασικό θέµα της πρόσφατης έκθεσης του
2011 του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών.
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Είναι αναγκαίο να κάνουµε µια παρατήρηση σε αυτό το σηµείο. Η προώθηση της
αυτοαπασχόλησης και η στήριξη των ικανοτήτων των γυναικών ως µικροεπιχειρηµατίες
συχνά προτείνεται ως δρόµος-κλειδί για την οικονοµική ισότητα των γυναικών . Όµως,
όσο σηµαντική και να είναι αυτή η πρωτοβουλία, δεν επαρκεί από µόνη της για την
έξοδο από τη φτώχεια, τουλάχιστον όχι για την πλειοψηφία . Σε παγκόσµια κλίµακα,
λιγότερο από το 3% του πληθυσµού απασχολείται µε την ιδιότητα του εργοδότη.
Επιπλέον, αν η ζήτηση για εργατικό δυναµικό είναι ανεπαρκής, οι αυτοαπασχολούµενοι
(και εκείνοι που εργάζονται για άλλους κάτω από διάφορες ρυθµίσεις) υποφέρουν. Η
πρόσβαση σε πίστωση, παραγωγικούς συντελεστές και επιχειρησιακή κατάρτιση παίζει
σηµαντικό ρόλο στην επιδίωξη για την ισότητα των γυναικών ως µικροεπιχειρηµατίες,
αλλά δεν αποτελεί πανάκεια.
Επιδοτήσεις ή δωρεάν πρόσβαση σε βασικά είδη διατροφής και υπηρεσίες
(εκπαίδευση, υγεία)
Τα παραδείγµατα περιλαµβάνουν το πρόγραµµα Food and Cash Transfer (FACT, από
το 2005) στο Μαλάουι, το οποίο παρέχει µερίδες φαγητού καθώς και µεταβιβάσεις
µετρητών άνευ όρων (10 αµερικανικά δολάρια) προς τα νοικοκυριά, και το Πρόγραµµα
Priority Action (από το 2000) στην Καµπότζη, το οποίο ακυρώνει τα σχολικά δίδακτρα
και παρέχει βοηθητικά µαθήµατα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Στρέφουµε τώρα την προσοχή µας στα προγράµµατα «εγγύησης στην απασχόληση»
επειδή αυτές οι πρωτοβουλίες όχι µόνο αντιπροσωπεύουν τη µεγαλύτερη πληθυσµιακή
κάλυψη µεταξύ όλων των µέσων κοινωνικής προστασίας, αλλά και επειδή το
συγκεκριµένο µέσο είναι µοναδικό στο να καλύπτει τα κενά εισοδήµατος µέσω της
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επέκτασης των επιλογών διαβίωσης µε την εργασιακή ασφάλιση χωρίς συνεισφορές. Η
προσέγγιση αυτή είναι σχετικά νέα και απαιτεί κάποιες διευκρινίσεις. Περισσότερες
λεπτοµέρειες σχετικά µε θέµατα ισότητας των φύλων που ασχολούνται µε τον σχεδιασµό
και την υλοποίηση των προγραµµάτων «εγγύησης στην απασχόληση» µπορεί να
βρεθούν αλλού (Antonopoulos 2010).
Τα προγράµµατα «εγγύησης στην απασχόληση» παρέχουν δουλειά και µισθό για τα
ανειδίκευτα και χαµηλής ειδίκευσης µέλη των φτωχών νοικοκυριών που δεν µπορούν να
βρουν εναλλακτικές λύσεις µισθωτής εργασίας. Τα άτοµα αυτά προσλαµβάνονται για
συγκεκριµένες ηµέρες εργασίας σε έργα που εστιάζονται στην παραγωγή δηµοσίων
αγαθών. Τα προγράµµατα «εγγύησης στην απασχόληση» παρέχουν την ασφάλεια του
δικαιώµατος εργασίας και για τον λόγο αυτό αναφέρονται συχνά ως πολιτικές του
«εργοδότη της ύστατης ανάγκης».
Φιλοσοφικά, το επιχείρηµα για τα προγράµµατα «εγγύησης στην απασχόληση»
αντανακλά εκείνο για τα επιδόµατα ανεργίας. Τα επιδόµατα ανεργίας επικεντρώνονται
στους ανέργους για ένα προβλέψιµο χρονικό διάστηµα (από τρεις έως έξι µήνες κατά
µέσο όρο και µε λιγες χώρες εως και ένα η δυο χρονια) ),απευθύνονται δηλαδή σε
εκείνους που κατείχαν µια θέση εργασίας στο προσφατο παρελθόν και αποτελούν
προστασία ενάντια στην εισοδηµατική ανασφάλεια ενώ οι αποδέκτες ψάχνουν για
καινούργια δουλειά. Για όσους δεν µπορούν να βρουν δουλειά λόγω της συστηµατικής
και παρατεταµένης έλλειψης της ζήτησης για εργασία, ή είναι χρονίως
υποαπασχολούµενοι, η εξασφάλιση πρόσβασης στην εργασία, µεσω της «εγγύησης
στην απασχόληση» µειώνει τις στερήσεις και την αγωνία που προκαλεί η µακροχρόνια
ανεργία και οι συνέπειες της, συµπεριλαµβανοµένης της µετανάστευσης, και µπορεί να
χρησιµεύσει ως ένα καλό βήµα προς µια πλατφόρµα που παρέχει ένα καθολικό
δικαίωµα εγγύησης στην απασχόληση.
Με τα χρόνια, πολλές χώρες έχουν πειραµατιστεί µε διάφορες παραλλαγές των
προγραµµάτων «εγγύησης στην απασχόληση», συχνά ενεργοποιώντας αυτά τα
προγράµµατα (και διευρύνοντας τα) κατά τη διάρκεια µιας κρίσης. Δύο παραδείγµατα
αξίζουν ιδιαίτερης µνείας καθώς ξεκίνησαν στη βάση ενός µακροπρόθεσµου οράµατος.
Το πρώτο είναι ο Μαχάτµα Γκάντι Εθνικός Αγροτικός Νόµος της Εγγύησης της
Απασχόλησης (MG-NREGA) στην Ινδία, το οποίο είναι ένα µόνιµο πρόγραµµα
δηµοσίων έργων µε δηλωµένο στόχο την αποτροπή των κινδύνων και των ευπαθειών
που απορρέουν από την εποχική ανεργία στις αγροτικές περιοχές. Το MG-NREGA
παρέχει 100 ηµέρες εργασίας ανά έτος για τα νοικοκυριά που βρίσκονται στις φτωχές
αγροτικές περιοχές της χώρας. Τα δηµόσια έργα έχουν επιλεγεί µέχρι τώρα µε ρητό
στόχο τη βελτίωση των αγροτικών υποδοµών, την αύξηση της γεωργικής
παραγωγικότητας και την ενίσχυση των επιλογών ως προς το ζην. Το πρόγραµµα
φθάνει σήµερα σε πάνω από 50 εκατοµµύρια νοικοκυριά, µε το κόστος να αγγίζει
περίπου το 1,2% του ΑΕΠ. Παραδείγµατα δηµοσίων έργων περιλαµβάνουν την
ανάπτυξη της αγροτικής γης και αντιπληµµυρικά έργα, πρόσβαση σε δρόµους και λίµνες
νερού σε χωριά, αναδάσωση, καθαρισµό του περιβάλλοντος, κατασκευή νέων δρόµων
και τη συντήρηση των δηµόσιων δοµών.
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Το δεύτερο είναι το πρόγραµµα Διευρυµένων Δηµοσίων Έργων (EPWP) της Νότιας
Αφρικής. Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε το 2004 µε πενταετή στόχο τη δηµιουργία ενός
εκατοµµυρίου ευκαιριών απασχόλησης και βρίσκεται τώρα στη δεύτερη φάση του,
στοχεύοντας στον διπλασιασµό του στόχου. Για να αντιµετωπιστεί το µεγάλο πρόβληµα
της χρόνιας και διαρθρωτικής ανεργίας, που κυµαίνεται κατά µέσο όρο µεταξύ 25% και
30%, η εντολή του συγκεκριµένου προγράµµατος ήταν η χρήση του προϋπολογισµού
του δηµόσιου τοµέα για την παροχή βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων ευκαιριών
απασχόλησης για τους ανειδίκευτους, άνεργους εργάτες από φτωχά και εξαιρετικά
φτωχά νοικοκυριά. Ένα βασικό καινοτόµο χαρακτηριστικό του EPWP είναι ότι παρέχει
ευκαιρίες απασχόλησης όχι µόνο στον τοµέα των υποδοµών αλλά και στους
κοινωνικούς τοµείς της οικονοµίας, όπως στον τοµέα της φροντίδας και δηµιουργικής
απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας και τις κοινοτικά βασισµένες υπηρεσίες
φροντίδας στο σπίτι για τους µακροχρόνια ασθενείς, που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για
την ισότητα των φύλων καθώς µειώνουν τον χρόνο που αφιερώνουν οι γυναίκες στις µη
αµειβόµενες δραστηριότητες περίθαλψης και φροντίδας.
Τα προγράµµατα «εγγύησης στην απασχόληση» συγχέονται µερικές φορές µε τα
«κοινωνικά ταµεία» (social funds for workfare) που εφαρµόστηκαν στο παρελθόν καθώς
και µε άλλες µικρές πιλοτικές πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες αυτές αντιµετωπίζουν
αρκετές δυσκολίες καθώς σχεδιάστηκαν σχετικά πρόχειρα, είχαν µικρή διάρκεια ζωής και
περιορισµένη πληθυσµιακή κάλυψη. Δεύτερον, επειδή διέθεταν ελάχιστο εθνικό και
τοπικό σχεδιασµό, ήταν προγράµµατα προσανατολισµένα σε έργα και πρωτοβουλίες
που δεν καθοδηγούνταν από τη ζήτηση (δηλαδή, η ζήτηση για συµµετοχή δεν
αντικατόπτριζε µια διαδικασία αυτοεπιλογής από την πλευρά των συµµετεχόντων
δικαιούχων). Επιπλέον, τα προγράµµατα «εγγύησης στην απασχόληση» στοχεύουν στο
να επεκτείνουν τις επιλογές εργασίας και τις αναγκαίες δραστηριότητες
που
εξασφαλίζουν τα προς το ζην και όχι να τις παραγκωνίσουν. Ως εκ τούτου, οι
πρωτοβουλίες αυτές δεν είναι οι πλέον κατάλληλες, για παράδειγµα, για την
αντιµετώπιση των ευπαθειών και των κινδύνων που πηγάζουν στον αγροτικο τοµεα από
την κατάργηση των κοινοτικών δικαιωµάτων στους υδάτινους πόρους ούτε µπορούν να
εµποδίσουν τον αθέµιτο ανταγωνισµό από την κατάργηση επιδοτήσεων στη γεωργική
παραγωγή ή να δώσουν σωστές απαντήσεις σε διαρθρωτικές προσαρµογές
προγραµµάτων λιτότητας και µνηµονίων δανεισµού του κράτους που καταστρέφουν
τους τρόπους διαβίωσης και µειώνουν δραµατικά τις θέσεις εργασίας. Οι «δικαιούχοι»
σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κάνουν πρόθυµα χρήση στις προσφορές εργασίας.
Δέχονται τη συµµετοχή σε πρωτοβουλίες του είδους «µετρητά για δουλειά» ή «τρόφιµα
για δουλειά» καθαρά και µόνο από απελπισία. Αυτό αντιπροσωπεύει πιθανώς έναν
δεύτερο παρεξηγηµένο λόγο για τον οποίον τα προγράµµατα «εγγύησης στην
απασχόληση» κατηγοριοποιούνται ως προγράµµατα χρηµατικών µεταβιβάσεων υπό
όρους.
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2.4 Ισότητα των φύλων, οικονοµική ανεξαρτητοποίηση των γυναικών και
προγράµµατα «εγγύησης στην απασχόληση»
Από τη σκοπιά πρακτικών που προωθούν την ισότητα των φύλων, ορισµένα διδάγµατα
µπορεί να αντληθούν από την αντιµετώπιση δύο βασικών ζητηµάτων: (1) πώς και υπό
ποιες προϋποθέσεις µπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση οι γυναίκες σε θέσεις
εργασίας των προγραµµάτων «εγγύησης στην απασχόληση», και (2) σε ποιο βαθµό τις
ωφελούν τα επιλεγµένα έργα απασχόλησης;
Η εξασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης των γυναικών σε προγράµµατα «εγγύησης
στην απασχόληση»
Όπως και µε τη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, οι γυναίκες που
συµµετέχουν σε προγράµµατα «εγγύησης στην απασχόληση» θα βιώσουν
αναπόφευκτα ανισότητες και προκαταλήψεις. Τα εµπόδια για ένταξη σε αυτά τα
προγράµµατα, η θέση απασχόλησης, οι µισθολογικές διαφορές και άλλες ασυµµετρίες
µπορούν να αντιµετωπιστούν στη φάση του σχεδιασµού. Από την (πρακτική) άποψη της
πολιτικής, τέσσερις πτυχές αξίζουν ειδικής µνείας.
Πρώτον, η ισότιµη πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις εργασίας θα στηριχθεί στην
αντιµετώπιση των περιορισµών της προσφοράς εργασίας βάσει του φύλου. Σε αντίθεση
µε τους άνδρες, ο κόσµος της εργασίας των γυναικών περιλαµβάνει την αφιέρωση ενός
σηµαντικού µέρους του χρόνου τους στη µη αµειβόµενη εργασία, συµπεριλαµβανοµένης
της µη αµειβόµενης εργασίας για την παροχή φροντίδας στα παιδιά τους και σε όλους
τους ενήλικες στο νοικοκυριό. Ο χρόνος τους ως εκ τούτου για συµµετοχή σε
δραστηριότητες αµειβόµενης εργασίας είναι περιορισµένος. Το πρόγραµµα της Ινδίας
βοηθά στην αντιµετώπιση αυτού του θέµατος µε το να υποχρεώνει τους εργασιακούς
χώρους που εκτελούνται MG-NREGA έργων να παρέχουν παιδικούς σταθµούς, να
χορηγούν ελεύθερο χρόνο για τις θηλάζουσες µητέρες και να εξασφαλίζουν ότι οι
υπάρχει προσφορά θέσεων εργασίας σε σχετικά µικρή απόσταση από τα σπίτια των
γυναικών.
Δεύτερον, η έµφυλη φύση της ανάθεσης εργασίας µπορεί να αποκλείσει τις γυναίκες
από ορισµένες θέσεις απαχόλησης. Για παράδειγµα, οι οικοδοµικές εργασίες
πραγµατοποιούνται παραδοσιακά από άνδρες. Για την αντιµετώπιση αυτής της
πρόκλησης, τα προγράµµατα στην Ινδία και τη Νότια Αφρική έχουν συµπεριλάβει ρητά
ποσοστώσεις για τις γυναίκες. Παρότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάµεσα στις περιοχές,
τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες θέλουν στην πλειοψηφία τους να
ενταχθούν σε έργα υποδοµών κάτω από τα προγράµµατα «εγγύησης στην
απασχόληση» (Devereux και Solomon 2006), µε τα ποσοστά συµµετοχής σε ορισµένες
πολιτείες της Ινδίας να ανέρχονται στο 90%.
Τρίτον, ένα άλλο κρίσιµο ζήτηµα είναι η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε κατηγορίες
δηµοσίων έργων που απαιτούν ελάχιστη ειδίκευση και τα χαµηλά ποσοστά συµµετοχής
τους ως υπεργολάβοι και επόπτες έργων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, το έλλειµµα
µπορεί να είναι απλά η προέκταση των κανονιστικών πρακτικών εργασίας που
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επικρατούν στην υπόλοιπη οικονοµία. Όταν όµως είναι αναγκαία η κατάλληλη τεχνική
εκπαίδευση, τότε θα πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο µέρος των προγραµµάτων
δηµοσίων έργων και των προγραµµάτων «εγγύησης στην απασχόληση». Ένα καλό
παράδειγµα στον τοµέα αυτό προέρχεται από µια πρωτοβουλία στο Περού:
Το Πρόγραµµα Συντήρησης Αγροτικών Οδών στο Περού (2003-06) αύξησε τη
συµµετοχή των γυναικών από 3,5% στο 24% µε τον καθορισµό µιας
ποσόστωσης στη συµµετοχή των γυναικών της τάξης του 10% σε πολύ µικρές
επιχειρήσεις και σε συνδυασµό µε ένα πρόγραµµα κατάρτισης των φύλων που
απευθύνεται στους διάφορους φορείς που συµµετέχουν σε ένα έργο. Η αυξηµένη
συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων σε 284 µικρές επιχειρήσεις σχετιζόταν άµεσα
µε τη στοχοθετηµένη κατάρτιση. Το πρόγραµµα διαπίστωσε επίσης ότι οι
γυναίκες µπορούσαν να αναλάβουν όλες τις δραστηριότητες συντήρησης και
είχαν καλύτερες επιδόσεις από τους άνδρες σε δραστηριότητες όπως η
δασοκοµία, η σηµατοδότηση και ο έλεγχος των εργασιών. (Gutiérrez 2005).
Τέταρτον, πρέπει να διαφυλαχθεί το σύστηµα δίκαιων αµοιβών και ίσης αµοιβής για
εργασία ίσης αξίας. Για ακόµη µια φορά, η ανάγκη να αντιµετωπιστούν οι ανισότητες
στους µισθούς βάσει του φύλου πηγάζουν από το φόβο ότι τα εν λόγω προγράµµατα
είναι πιθανόν να αντανακλούν πρακτικές και εκβάσεις που επικρατούν στο σύνολο της
οικονοµίας. Με τον καθορισµό µιας πολιτικής για ίσους µισθούς σε άνδρες και
γυναίκες,τα προγράµµατα «εγγύησης στην απασχόληση» µπορούν να δώσουν το
παράδειγµα και να βάλουν φραγµό σε τέτοιες µισθολογικές άδικες πρακτικές .
Η εξασφάλιση επιλεγµένων έργων µειώνει την άµισθη εργασία των γυναικών
Το κύριο µέληµα των προγραµµάτων δηµοσίων έργων και «εγγύησης στην
απασχόληση» στη διαδικασία της δηµιουργίας θέσεων εργασίας είναι ότι τα δηµόσια
κεφάλαια επενδύονται σε έργα που είναι κοινωνικά χρήσιµα. Καθώς πολλές
αναπτυσσόµενες χώρες αντιµετωπίζουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση βασικών έργων
υποδοµής, τα προγράµµατα δηµοσίων έργων και «εγγύησης στην απασχόληση» έχουν
παραδοσιακά εστιάσει την προσοχή τους στο κλείσιµο αυτών των κενών κυρίως µέσω
µεθόδων παραγωγής υψηλής έντασης εργατικού δυναµικού. Ωστόσο, υπάρχει χώρος
για να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής των έργων απασχόλησης που απαιτούν υψηλή
ένταση εργατικού δυναµικού και η ευαισθητοποίηση των προτεραιοτήτων βάσει του
φύλου µπορεί να προσφέρει καθοδήγηση σε αυτή την προσπάθεια. Η επιλογή των
έργων που γεφυρώνει τις καθυστερήσεις στην χορήγηση κοινωνικών υπηρεσιών δεν θα
ωφελήσει µόνο την κοινότητα, αλλά θα περιορίσει επίσης τις ανισότητες στην άµισθη
εργασία που προκύπτουν λόγω φύλου. Επιπλέον, τα έργα υποδοµής µπορεί να
λειτουργήσουν ως µοχλός και µε προτεραιότητα τη συµβολή στη µείωση της άµισθης
εργασίας.
Τα παρακάτω παραδείγµατα έχουν επιλεχθεί από µια σειρά από προγράµµατα
δηµοσίων έργων που υλοποιήθηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα από
διαφορετικές χώρες (ή έργα που έχουν προταθεί). Τα έργα αυτά ωφελούν γενικά τις
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κοινότητες, αλλά βελτιώνουν επίσης τη ζωή των γυναικών µε τη µείωση του µόχθου και
του χρόνου της άµισθης εργασίας:
• κατασκευή ανθεκτικών σπιτιών για τους άστεγους (Αργεντινή) και οικολογικών
αποχωρητηρίων (Νότια Αφρική)
• κατασκευή µικρών γεφυρών, δρόµων τροφοδοσίας και ασφαλτόστρωση των
δρόµων (Ινδία)
• κατασκευή δοµών για τη συγκοµιδή νερού και βελτίωση των παραδοσιακών
δοµών ύδρευσης (Ινδία)
• ανάπλαση κοινοτικών περιοχών και αναδάσωση (Αιθιοπία)
• οργάνωση συλλογής και διανοµής νερού και καυσόξυλων (Ινδία)
• κατασκευή φούρνων δηµόσιας χρήσης για την προετοιµασία γευµάτων
(Αργεντινή)
• ανάπτυξη εγκαταλελειµµένων εκτάσεων και του υδρογραφικού συστήµατος
(Αιθιοπία και Ινδία)
• αναβάθµιση υποδοµών άρδευσης σε περιοχές µε φτωχά νοικοκυριά µε
επικεφαλής γυναίκες (Ινδία)
Η επιχειρηµατολογία υπέρ των προγραµµάτων δηµοσίων έργων και «εγγύησης στην
απασχόληση» µπορεί να γίνει επίσης από τη σκοπιά της αποτελεσµατικότητας. Όταν η
δηµιουργία δηµόσιων θέσεων εργασίας λαµβάνει χώρα σε µεγάλη κλίµακα, είτε µέσω
έργων υποδοµής είτε µέσω κοινωνικών προγραµµάτων, ο αντίκτυπος φτάνει στο
σύνολο της οικονοµίας µέσω δύο καναλιών. Κατ' αρχάς, τα εισοδήµατα των
εργαζοµένων από τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα δηµοσίων έργων επιστρέφουν
στην οικονοµία µέσω της καταναλωτικής δαπάνης. Δεύτερον, κάθε έργο απαιτεί τη
χρήση εργασίας καθώς και άλλων συντελεστών. Η καινούργια ζήτηση που δηµιουργείται
εγχέεται στο γενικό σύστηµα καθώς το επιπλέον εισόδηµα ρέει προς τους εργαζόµενους
και τους ιδιοκτήτες των µικρών, µεσαίων και µερικές φορές µεγάλων επιχειρήσεων.
Αυτοί, µε τη σειρά τους, θα απαιτήσουν επίσης νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και ούτω
καθεξής. Ο «πολλαπλασιαστής» έχει θετικές επιπτώσεις σε µακροοικονοµικό επίπεδο
καθώς οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης, της παραγωγής και των φορολογικών
εσόδων. Τα ευρήµατα ερευνών που προέρχονται από τα µοντέλα πουν συνδέουν τις
επιδράσεις των προγραµµάτων δηµοσίων έργων µε το σύνολο της οικονοµίας και των
µεµονωµένων νοικοκυριών δείχνουν ότι οι επιπτώσεις στη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας, νέου εισοδήµατος και στην κατανοµή του εισοδήµατος υπέρ των φτωχών είναι
ισχυρότερες όταν οι επενδύσεις κατανέµονται σε υπηρεσίες κοινωνικών προγραµµάτων
αντί σε έργα υποδοµής. Μια κοινή µελέτη του Levy Institute και του Προγράµµατος
Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Antonopoulos και Kim 2008a, 2008b) εκτιµά ότι το αποτέλεσµα
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των επιπτώσεων στην απασχόληση από την επέκταση του προγράµµατος Διευρυµένων
Δηµοσίων Έργων της Νοτίου Αφρικής ήταν η κάλυψη του 50% των παιδιών που ζουν σε
συνθήκες φτώχειας (και οι κοινοτικές υπηρεσίες υγείας να καλύπτουν το 20% του
συνόλου των ασθενών που έχουν προβληθεί από τον ιό HIV/AIDS και από φυµατίωση).
Η επέκταση της κοινωνικής φροντίδας, που ισοδυναµεί µε το 1% του ΑΕΠ, θα µπορούσε
να δηµιουργήσει πάνω από 764 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ως µέτρο σύγκρισης, το ίδιο
ποσοστό επενδύσεων σε υποδοµές θα δηµιουργήσει µόλις πάνω από 401 χιλιάδες
θέσεις εργασίας. Επιπλέον, το 55% των θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν από
επενδύσεις στην κοινωνική περίθαλψη θα κατευθυνθεί προς τις γυναίκες, ενώ µόνο το
18% των θέσεων εργασίας σε έργα υποδοµής θα καταλήξει σε γυναίκες (βλ. Σχήµα 3).

Αν και δεν είναι το µόνο κριτήριο επιλογής των έργων, η επένδυση σε έργα κοινωνικής
φροντίδας ικανοποιεί πολλαπλούς στόχους πολιτικής. Επεκτείνει τις υπηρεσίες,
µεγιστοποιεί την αύξηση των θέσεων εργασίας, κατανέµει δίκαια τα νέα δηµιουργηθέντα
εισοδήµατα και προωθεί την ισότητα των φύλων µέσω της κοινής συµµετοχής στην
άµισθη εργασία για τις ευθύνες γύρω από την φροντίδα.

Συµπέρασµα
Πολλές χώρες έχουν ήδη ξεκινήσει την πορεία που χάραξε η πρωτοβουλία Social
Protection Floor του 2009: µια προοδευτική και σταδιακή επέκταση των εγχώριων
συστηµάτων µε στόχο την παροχή κάλυψης σε όλους. Οι εµπειρίες που έχουν
συσσωρευτεί είναι ήδη όντως αρκετές και σηµαντικές. Η συνεργασία Νότου-Νότου
µπορεί να συνεισφέρει διδάγµατα και γνώση γύρω από ειδικά διαµορφωµένα εργαλεία
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πολιτικής για τις ανάγκες των κοινωνιών. Η αποφυγή της τακτικής «ένα µέγεθος για
όλους» είναι απαραίτητη. Επίσης απαραίτητη είναι η ανάγκη να υπάρξει αντίσταση στις
εξωτερικές επιβολές προγραµµατισµού, και στις αντίστοιχες προσδοκίες και πιέσεις. Τα
διδάγµατα που έχουν προκύψει από τις κοινωνικές πολιτικές βάσει του φύλου και την
προώθηση της ισοτιµίας ανδρών και γυναικών αξίζει να εξεταστούν και να συζητηθούν
από ένα ευρύ φάσµα ενδιαφερόµενων. Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα έτσι ώστε η
εγχώρια ατζέντα κάθε χώρας να αγκαλιάσει τις φωνές των γυναικών, οι οποίες είναι, εξ
άλλου, ο στόχος µιας ευρύτερης ατζέντας κοινωνικής προστασίας.
Μέχρι στιγµής, οι περισσότερες πρωτοβουλίες κοινωνικής προστασίας εξακολουθούν να
µην έχουν δηλωµένους και σαφείς στόχους όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις των
κινδύνων βάσει του φύλου, ούτε είναι επικεντρωµένες στην ανατροπή της ανισότητας
στο υπάρχον σύστηµα σχέσεων των φύλων. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις και αρκετά
διδάγµατα που µπορούν να αντληθούν από υπάρχουσες πρωτοβουλίες κοινωνικής
προστασίας, τόσο όσον αφορά την ποικιλία µέσων/εργαλείων όσο και τα επιµέρους
στοιχεία σχεδιασµού. Υπάρχει οµοφωνία ότι η πολιτική κοινωνικής προστασίας είναι
ζωτικής σηµασίας στην αντιµετώπιση τόσο των «κινδύνων κύκλου ζωής» όσο και των
«κινδύνων προς το ζην» και πως υπάρχει ανάγκη να εισαχθούν σταδιακά πιο
ολοκληρωµένα συστήµατα σε όλο τον κόσµο. Το θέµα είναι πώς θα µπορέσουµε να
διαµορφώσουµε έναν κατάλληλο συνδυασµό µέσων τα οποία θα υλοποιήσουν αυτούς
του στόχους από την άποψη της ισότητας των φύλων. Μια χρήσιµη προσέγγιση είναι
αυτή που ξεκινά µε την αναγνώριση ότι οι παρεµβάσεις κοινωνικής προστασίας που
έχουν κατά νου την ανισότητα των φύλων έχουν τη δυνατότητα να γαλουχήσουν τις
µετασχηµατιστικές διαδικασίες που µπορούν να συµβάλουν στους στόχους της
ενδυνάµωσης των γυναικών.
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