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1. Καλωσόρισμα του Προεδρείου 
Αγαπητοί/-ές συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, 

        Με μεγάλη μας χαρά σας καλωσορίζουμε στην 7η Μαθητική Προσομοίωση “Μαθητές 
σε Ρόλο Διπλωμάτη”, και συγκεκριμένα στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – 
Η Ισότητα Δικαιωμάτων των Ανδρών και Γυναικών. Είμαστε περισσότερο από 
ενθουσιασμένοι που θα υπηρετήσουμε ως μέλη του Προεδρείου αυτής της Επιτροπής. 

      Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα ανταποκριθείτε στις προσδοκίες μας μέσα από την 
προετοιμασία, τη συνεργασία μας και τις καινοτόμες σας ιδέες κατά τη διάρκεια του 
συνεδρίου. Ο παρών Οδηγός Μελέτης θα αποτελέσει πυξίδα σας σε όλη την προετοιμασία 
σας. Με τον παρόντα Οδηγό Μελέτης, σκοπεύουμε να σας υποδείξουμε τις σωστές 
κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσετε, έτσι ώστε να εμφανιστείτε κατάλληλα 
προετοιμασμένοι στην Επιτροπή μας. Παρ’ όλα αυτά, είναι αναγκαίο να κάνετε και 
περαιτέρω προσωπική έρευνα σχετικά με το θέμα μας, την πολιτική της χώρας σας, καθώς 
και τις ευθύνες της επιτροπής μας. 

Θα θέλαμε να σας δηλώσουμε από αυτό το σημείο πως είμαστε στην διάθεση σας 
για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνηση, καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας σας. 
Ανυπομονούμε να συναντήσουμε διπλωμάτες ενεργητικούς, τολμηρούς και ευρηματικούς 
και αισθανόμαστε αισιόδοξοι πως θα τους βρούμε στα πρόσωπα σας.  

Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση σε όλους! 

 

Με εκτίμηση, 

Θεοδώρα Χατζησωτηρίου, Πρόεδρος 
Γιώργος Μακαγιός, Αντιπρόεδρος  
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2. Ιστορική Επισκόπηση: Ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών και το Σύμφωνο για τα Ατομικά και 
Πολιτικά Δικαιώματα 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) αποτελεί έναν παγκόσμιο διεθνή οργανι- 
σμό, που συστάθηκε από 51 ιδρυτικά κράτη (ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα) στο Σαν 
Φρανσίσκο στις 26 Ιουνίου του 1945, και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου του ιδίου έτους, 
μετά την κύρωση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τα κοινοβούλια των κρατών 
μελών. Σήμερα αριθμεί 193 κράτη-μέλη.  

Οι σκοποί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταγράφονται στο άρθρο 1 του Χάρ- 
τη, με την παράγραφο 3 να εντάσσει σε αυτούς την «ανάπτυξη και ενθάρρυνση του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή 
θρησκείας».  

Βασισμένη στους σκοπούς αυτούς, η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. υιοθέτησε στις 16 
Δεκεμβρίου 1966, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα το οποίο 
κατοχυρώνει νομικά στο διεθνές πεδίο μια σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
Ως διεθνής σύμβαση, το Σύμφωνο δεσμεύει όλα κράτη μέρη που το έχουν υπογράψει και 
επικυρώσει. Συνολικά 168 κράτη-μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του. Το Σύμφωνο 
συνοδεύουν και δυο προαιρετικά πρωτόκολλα, τα οποία επίσης δε- σμεύουν όσα κράτη τα 
έχουν υπογράψει και επικυρώσει. Το πρώτο επιτρέπει την ά- σκηση ατομικής αναφοράς 
από άτομο ή ομάδα ατόμων κατά κράτους, όταν παραβιά- ζονται τα δικαιώματα που 
κατοχυρώνει, ενώ το δεύτερο καταργεί τη θανατική ποινή. Η Ελλάδα κύρωσε το Σύμφωνο 
καθώς και τα δύο προαιρετικά Πρωτόκολλα, για ατο- μική αναφορά και κατάργηση της 
θανατικής ποινής. 

 

3. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: 
Ρόλος και αρμοδιότητες1 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι ένα όργανο συγκροτούμενο από 18 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και προβλέπεται από το Σύμφωνο με σκοπό να επιβλέπει 
την εφαρμογή των διατάξεων του από τα κράτη μέρη. 

 
1 Office of the High Commissioner on Human Rights (χ.χ.). Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women. Διαθέσιμο στο: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx (Ανακτήθηκε στις 
27/10/2021). 
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Όλα τα κράτη μέρη του Συμφώνου οφείλουν να υποβάλλουν τακτικά στην Επιτροπή 
εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων του Συμφώνου στο εσωτερικό τους. 
Στην πράξη, τα κράτη μέλη οφείλουν να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους με τις διατάξεις 
του Συμφώνου. Αυτές οι εκθέσεις εξετάζονται από την Επιτροπή που στη συνέχεια εκδίδει 
και αποστέλλει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέρη τις «Παρατηρήσεις» της επί αυτών. Συχνά 
η Επιτροπή ζητά από τα κράτη διευκρινίσεις ή κυρώσεις κι άλλων διεθνών συμβάσεων για 
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επίσης, η Επιτροπή 
έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει προσφυγές για παραβιάσεις των διατάξεων του 
Συμφώνου. Οι προσφυγές αυτές μπορεί να είναι διακρατικές (άρθρο 41 του Συμφώνου) ή 
ατομικές (άρθρο 1 Πρώτου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου). Τέλος, η Επιτροπή στην 
προσπάθεια της να διευκολύνει τα κράτη μέρη στην καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων 
της, ερμηνεύει τις διατάξεις του Συμφώνου και δημοσιεύει τα «Γενικά Σχόλια» για 
συγκεκριμένα ζητήματα και θεματικές. 

 

4. Άρθρο 3 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά 
και Πολιτικά Δικαιώματα2 
«Άρθρο 3 -  

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
διασφαλίσουν το δικαίωμα ισότητας ανδρών και γυναικών στην απόλαυση όλων 
των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο παρόν 
Σύμφωνο. 

5. Επεξήγηση ορολογίας 
Δικαίωμα: Συνιστά την αξίωση ενός προσώπου έναντι του κράτους του οποίου είναι 

υπήκοος ή στο οποίο διαβιεί, ώστε το τελευταίο να σεβαστεί μια συγκεκριμένη 
κατάσταση ή ιδιότητα αυτού του προσώπου (π.χ. τη ζωή του). Έτσι, η κρατική 
εξουσία περιορίζεται και δεν μπορεί να ενεργεί αυθαίρετα σε βάρος των προσώπων 
εντός της επικράτειάς της. Επίσης, όπως θα δειχθεί και παρακάτω, το κράτος μπορεί 
να υποχρεούται όχι μόνο να απέχει από τη παραβίαση ενός δικαιώματος (π.χ. 
αφαίρεση της ζωής από κρατικά όργανα), αλλά και να προβαίνει σε θετικές ενέργειες 

 
2 Από την επίσημη μετάφραση του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, όπως 
κυρώθηκε με τον Ν. 2462/1997 Διαθέσιμο στο https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bd686e52 (Ανακτήθηκε στις 30/10/2022). 
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(πχ συγκεκριμένα μέτρα προστασίας, παροχές) ώστε να προλαμβάνει προσβολές 
ενός δικαιώματος ή να πετυχαίνει την πληρέστερη απόλαυσή του.3 

Εμπορία Ανθρώπων(Human Trafficking):  Είναι η στρατολόγηση, η μεταφορά, η 
μεταφορά, η φιλοξενία ή η παραλαβή ατόμων με βία, απάτη ή εξαπάτηση, με 
σκοπό την εκμετάλλευσή τους για κέρδος. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά όλων των 
ηλικιών και από κάθε υπόβαθρο μπορούν να γίνουν θύματα αυτού του 
εγκλήματος, που συμβαίνει σε κάθε περιοχή του κόσμου. Οι διακινητές 
χρησιμοποιούν συχνά βία ή δόλια γραφεία απασχόλησης και ψεύτικες υποσχέσεις 
για εκπαίδευση και ευκαιρίες εργασίας για να εξαπατήσουν και να εξαναγκάσουν 
τα θύματά τους.4 

Στερεότυπα: Είναι η υπεργενικευμένη πεποίθηση σχετικά με μια κατηγορία ανθρώπων. 
Είναι η προσδοκία ότι ο άνθρωπος που ανήκει σε μια συγκεκριμενη κοινωνική 
ομάδα έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ομάδας στην οποία ανήκει. α στερεότυπα 
είναι γενικευμένα, επειδή το άτομο υποθέτει ότι το στερεότυπο που πιστεύει για 
μια κατηγορία ανθρώπων ισχύει για κάθε μεμονωμένο άτομο σε μια συγκεκριμένη 
κατηγορία ατόμων. Ενώ τέτοιες γενικεύσεις μπορεί να φανούν χρήσιμες όταν 
γίνονται γρήγορες αποφάσεις, αυτές οι γενικεύσεις μπορεί να είναι εσφαλμένες 
όταν εφαρμόζονται για συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα στερεότυπα οδηγούν στη 
κοινωνική κατηγοριοποίηση, η οποία είναι ένας από τους λόγους ανάπτυξης 
συμπεριφορών προκατάληψης. Τέλος, η ανάπτυξη συμπεριφορών προκατάληψης 
μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους.5 

 
6. Ανάλυση του άρθρου 3 του Συμφώνου με βάση 
το Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής 
Η Επιτροπή αποφάσισε να επικαιροποιήσει το γενικό σχέδιο της για το άρθρο 3 του 
Συμφώνου και να αντικαταστήσει το γενικό σχόλιο 4 (δέκατη τρίτη σύνοδος 1981) με την 

 
3 Χρυσόγονος, Κ. (2006). Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, σελ 8-19, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 

4  United Nations, Office on Drugs and Crime (χ.χ) Διαθέσιμο στο: https://www.unodc.org/unodc/en/human-
Trafficking/Human-Trafficking.html (Ανακτήθηκε στις 31/10/22) 

5  Wikipedia.Διαθέσιμο στο: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF 
(Ανακτήθηκε 1/11/22) 
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άποψη ότι είχε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του τα τελευταία 20 χρόνια. Η αναθεώρηση 
επιδιώκει να λάβει υπόψη τη σημαντική επίδραση αυτού του άρθρου στην απόλαυση από 
τις γυναίκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύμφωνο. 

 

6.1. Περίληψη Γενικού Σχολίου 286 

Το άρθρο 3 συνεπάγεται ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να απολαμβάνουν τα δικαιώματα 
που προβλέπονται στο Σύμφωνο, σε ισότιμη βάση και στο σύνολό τους. Η πλήρης ισχύς 
αυτής της διάταξης μειώνεται κάθε φορά που σε οποιοδήποτε πρόσωπο στερείται η 
πλήρης και ισότιμη απόλαυση οποιουδήποτε δικαιώματος. Κατά συνέπεια, τα κράτη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν σε άνδρες και γυναίκες εξίσου την απόλαυση όλων των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στο Σύμφωνο. 

Η υποχρέωση να διασφαλίζονται σε όλα τα άτομα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται 
στο Σύμφωνο, τα οποία θεσπίζονται στα άρθρα 2 και 3 του Συμφώνου, απαιτεί από τα 
Κράτη Μέρη να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσει κάθε άτομο να 
απολαύσει αυτά τα δικαιώματα. Το συμβαλλόμενο κράτος δεν πρέπει μόνο να λάβει μέτρα 
προστασίας αλλά και θετικά μέτρα σε όλους τους τομείς ώστε να επιτευχθεί η 
αποτελεσματική και ισότιμη ενδυνάμωση των γυναικών.  

Τα συμβαλλόμενα κράτη είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση της ίσης απόλαυσης των 
δικαιωμάτων χωρίς καμία διάκριση. Τα άρθρα 2 και 3 εξουσιοδοτούν τα συμβαλλόμενα 
κράτη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των 
διακρίσεων λόγω φύλου, για να θέσουν τέρμα στις διακρίσεις τόσο στο δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα που βλάπτουν την ίση απόλαυση δικαιωμάτων. 

Η ανισότητα στην απόλαυση των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο είναι 
βαθιά ενσωματωμένη στην παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών συμπεριφορών. Ο δευτερεύων ρόλος των 
γυναικών σε ορισμένες χώρες καταδεικνύεται από την υψηλή συχνότητα προγεννητικής 
επιλογής φύλου και αποβολής θηλυκών εμβρύων. Τα Κράτη Μέρη θα πρέπει να παρέχουν 
τις κατάλληλες πληροφορίες για εκείνες τις πτυχές της παράδοσης, της ιστορίας, των 
πολιτιστικών πρακτικών και των θρησκευτικών συμπεριφορών που θέτουν σε κίνδυνο ή 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωση με το άρθρο 3 και να αναφέρουν ποια 
μέτρα έχουν λάβει ή σκοπεύουν να λάβουν για να ξεπεράσουν τέτοιους παράγοντες. 
 

6 UN Human Rights Committee (2000). General comment No. 28 Διαθέσιμο στο: 
https://www.refworld.org/docid/45139c9b4.html( Ανακτήθηκε στις 30/10/22) 
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Προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση που ορίζεται στο άρθρο 3, τα κράτη μέρη 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που εμποδίζουν την ίση απόλαυση από 
γυναίκες και άνδρες κάθε δικαιώματος που καθορίζεται στο Σύμφωνο. Για να μπορέσει η 
Επιτροπή να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα της κατάστασης των γυναικών σε κάθε Κράτος 
Μέρος όσον αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων στο Σύμφωνο, αυτό το γενικό 
σχόλιο προσδιορίζει ορισμένους από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ισότιμη 
απόλαυση των δικαιωμάτων βάσει του Συμφώνου από τις γυναίκες, και διευκρινίζει το 
είδος των πληροφοριών που απαιτούνται σχετικά με αυτά τα διάφορα δικαιώματα. 

Καθώς γίνονται συμβαλλόμενα μέρη στο Σύμφωνο, τα κράτη αναλαμβάνουν, σύμφωνα με 
το άρθρο 3, να διασφαλίζουν το ίσο δικαίωμα ανδρών και γυναικών στην απόλαυση 
όλων των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων που ορίζονται στο Σύμφωνο, και 
σύμφωνα με το άρθρο 5, τίποτα στο Σύμφωνο μπορεί να ερμηνευθεί ότι υπονοεί για 
οποιοδήποτε κράτος, ομάδα ή πρόσωπο οποιοδήποτε δικαίωμα να συμμετάσχει σε 
οποιαδήποτε δραστηριότητα ή να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη που αποσκοπεί στην 
καταστροφή οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 ή σε 
περιορισμούς που δεν καλύπτονται από το Σύμφωνο. Επιπλέον, δεν θα υπάρχει κανένας 
περιορισμός ή παρέκκλιση από την ίση απόλαυση από τις γυναίκες όλων των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται ή υπάρχουν σύμφωνα με νόμους, 
συμβάσεις, κανονισμούς ή έθιμα, με το πρόσχημα ότι το Σύμφωνο δεν αναγνωρίζει τέτοια 
δικαιώματα ή ότι τα αναγνωρίζει σε μικρότερο βαθμό . 

 

7. Ειδικότερα ζητήματα 
Γίνεται, επομένως, αντιληπτό από τo Γενικό σχόλιο που προηγήθηκε, ότι το 

δικαίωμα στην ζωή μπορεί να απειληθεί στην καθημερινότητα μέσα από τις πρακτικές των 
κρατών αλλά και των ίδιων των ατόμων στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνικής 
συμβίωσης. Ακριβώς, λοιπόν, επειδή οι δυνάμεις της κοινωνίας επενεργούν πάνω στα μέλη 
της, θα τεθούν παρακάτω μερικά ειδικότερα ζητήματα, τα οποία πιθανώς συνιστούν 
απειλές της ισότητας δικαιωμάτων των ανδρών και γυναικών, τις οποίες τα κράτη 
καλούνται να αντιμετωπίσουν με θετικές ενέργειες, όπως η θέσπιση νόμων και η 
πρόληψη/καταστολή εγκληματικών ενεργειών. 

 

7.1. Εργασία και γυναίκα 
Ένας από τους χώρους που ενέχει σοβαρότατες απειλές απέναντι στην ανεμπόδιστη 
απόλαυση της ισότητας δικαιωμάτων μεταξύ των ανδρών και γυναικών είναι αυτός της 
εργασίας. 
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Οι γυναίκες παρέμεναν αποκλεισμένες από τον εργασιακό χώρο μέχρι πριν μερικές μόλις 
δεκαετίες, αφού η εν λόγω κοινωνική ομάδα ήταν επιφορτισμένη αποκλειστικά με 
καθήκοντα ανατροφής των παιδιών και συντήρησης του σπιτιού. Αντιθέτως, ο άνδρας, 
κεφαλή της τότε πατριαρχικής οικογένειας, ήταν το μοναδικό μέλος της που είχε τη 
δυνατότητα στην εργασία με σκοπό την κάλυψη των διαφόρων εξόδων. Το γεγονός αυτό 
απέκλειε τον γυναικείο πληθυσμό όχι μόνο από τη δυνατότητα ανεξαρτητοποίησής του 
από τον εκάστοτε σύζυγο, πατέρα ή αδερφό, αλλά αποτελούσε σαφέστατα και εμπόδιο 
στην ευρεία κοινωνικοποίηση των πολιτών. Έτσι, για αιώνες η κατάσταση αυτή 
θεωρούνταν ως η φυσιολογική και ενδεδειγμένη, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες αντιδράσεις 
–τουλάχιστον σε παγκόσμιας κλίμακας επίπεδο- ή αν κάποια αντίρρηση έμελλε να 
εκδηλωθεί εκτός της δημόσιας κατακραυγής σίγουρα επέφερε και την άμεση καταστολή με 
σκοπό την διαιώνιση της τότε επικρατούσας κατάστασης. 

Εργασιακά δικαιώματα για το γυναικείο φύλο, ανάλογα με εκείνα των ανδρών, 
κατακτήθηκαν μετά από σειρά παγκοσμίων διαμαρτυριών και αγώνων που απέδωσαν 
καρπούς σε νομοθετικό –τουλάχιστον- επίπεδο. Τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ προχώρησαν 
σταδιακά σε πλήρη κατοχύρωση του δικαιώματος εργασιακής απασχόλησης των 
γυναικών, σε μια προσπάθεια εξάλειψης των διακρίσεων στον εν λόγω τομέα μεταξύ των 
δύο φύλων και με απώτερο σκοπό την επίτευξη της ισότητας. Καθοριστικής σημασίας θα 
πρέπει να θεωρηθούν δύο υπογεγραμμένες από τα μέλη του ΟΗΕ διεθνείς Συνθήκες και 
συγκεκριμένα η Συνθήκη υπ’ αριθμόν 100/1951 (περί της ισότητας στην αμοιβή)7  και η 
Συνθήκη 111/1958 (για τις διακρίσεις στην εργασία και την απασχόληση), οι οποίες 
συνέβαλαν και στην ενσωμάτωση ανάλογων νομοθετικών ρυθμίσεων και στα 
συνταγματικά κείμενα των κρατών-μελών. 

Παρά ταύτα, σύγχρονες στατιστικές έρευνες καταδεικνύουν την πραγματική διάσταση του 
φαινομένου, η οποία απέχει αρκετά από το επιθυμητό. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία 
που παρουσίασε η Eurostat με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας8 , με ποσοστό 
περίπου 42% εργαζομένων γυναικών η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις ανάμεσα 
στις Ευρωπαϊκές Χώρες, ακολουθούμενη από την Ιταλία (52%) και την Ισπανία (59%) και σε 
πλήρη αντίθεση με το υψηλότατο 72% που σημείωσαν η Εσθονία και η Τσεχία. 
_____________________________ 

7  Πεντερλή Γ.(2007) Διαθέσιμο στο: http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/2863/1/02X00Z01Z0113.pdf 
(Ανακτήθηκε στη 1/11/22) 

8 EE: Στην Ελλάδα το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών - Οικονομικός Ταχυδρόμος(08.03.2022). 
Διαθέσιμο στο: https://www.ot.gr/2022/03/08/forologia/ergasiaka-asfalistika/ee-stin-ellada-to-xamilotero-pososto-
apasxolisis-ton-gynaikon/ (Ανακτήθηκε στη 1/11/22) 
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Η Επιτροπή, όσον αφορά στο εν λόγω ζήτημα, τίθεται ρητώς υπέρ της εξίσωσης των 
δικαιωμάτων των ανδρών και γυναικών στην εργασία, σε ουσιαστικό πλέον επίπεδο, και 
χωρίς να υπάρχουν παρεκκλίσεις από καμία πλευρά. Κάτι τέτοιο, όχι απλώς θα εμφυσήσει 
αισθήματα δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης σε όλους τους εργαζομένους -ανεξαρτήτως 
φύλου-, αλλά και θα οδηγήσει σταδιακά και από κοινού με λοιπές αλλαγές στην 
πολυπόθητη κοινωνική ευημερία. 

 

7.2. Κοινωνικά στερεότυπα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Προτού εξηγήσουμε την σχέση της ισότητας δικαιωμάτων των ανδρών και 

γυναικών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης κρίνεται σωστό να ορίσουμε τι σημαίνουν αυτά 
σήμερα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν διαδικτυακές κοινότητες με σκοπό την 
κοινωνική διάδραση μεταξύ ανθρώπων που δημιουργούν, μοιράζονται ή ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και ιδέες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιπρόσθετα, είναι ικανά να δείξουν 
τις απόψεις της κοινής γνώμης, καθώς καθιστούν τους χρήστες δέκτες αλλά και εκδότες 
περιεχομένου μέσω της ανατροφοδότησης ενώ παρέχουν κοινωνική και συναισθηματική 
υποστήριξη. 

Όσον αφορά το θέμα της επιτροπής μας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα 
κοινωνικά στερεότυπα που τα συνοδεύουν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα καθώς η διαιώνιση 
των στερεοτύπων και η μεγάλη επίδραση των απόψεων και των προτύπων που 
εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τείνουν να δημιουργούν προβλήματα και 
παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  

Διάφοροι παράγοντες, όπως η εκπροσώπηση του φύλου στα μέσα ενημέρωσης, 
παίζουν ρόλο στις διακρίσεις λόγω φύλου. Τα μέσα ενημέρωσης καλλιεργούν τους ρόλους 
των φύλων και τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς μέσω διαφημίσεων και φωτογραφιών, 
όπου οι ρόλοι των γυναικών ποικίλλουν από τη φροντίδα των παιδιών έως τις 
δραστηριότητες στον χώρο εργασίας που δείχνουν την εξάρτηση των γυναικών, ενώ, από 
την άλλη πλευρά, οι άνδρες παρουσιάζονται ως πιο ανεξάρτητοι και λιγότερο πιθανό να 
εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Έτσι, αν και ο ψηφιακός κόσμος μας δίνει την ευκαιρία 
να εκφραστούμε μέσω της ηλεκτρονικής μας ταυτότητας, στην πραγματικότητα, οι 
ψηφιακές ρυθμίσεις απλώς μας οδηγούν στην αναπαραγωγή των υπαρχόντων κανόνων 
και κουλτούρας του απτού κόσμου, που σχετίζονται με το φύλο.9 

Επιπλέον, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι προκαταλήψεις για το φύλο 
επηρεάζουν την αντίληψη της εικόνας του σώματος των γυναικών. Τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης επιδεικνύουν συγκεκριμένα πρότυπα και εικόνες γυναικείας ομορφιάς. Το   
Ερευνητικό Κέντρο Pew διεξήγαγε μια εθνική έρευνα που διαπίστωσε ότι στις ΗΠΑ οι νέοι, 
οι ενήλικες γυναίκες (18-29 ετών) είναι πιο πιθανό να έχουν έναν λογαριασμό στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης σε σύγκριση με τους άνδρες (Perloff, 2014). Ως αποτέλεσμα, είναι 
επιρρεπείς να εσωτερικεύουν ένα σύγχρονο, πολιτιστικά στερεότυπο πρότυπο γυναικείας 
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ομορφιάς που παρουσιάζεται στο διαδίκτυο και η ευημερία τους θα επηρεαστεί από την 
ψηφιακή εμφάνιση του φύλου. Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος προς την προώθηση των 
γυναικών με μεγάλο μέγεθος, επίσης μέσω δίεσης (=hashtag) όπως #loveyourselffirst, 
#plussize, τα πολιτιστικά στερεότυπα σχετικά με την αισθητική της εικόνας του σώματος 
εξακολουθούν να κυριαρχούν. Και, φυσικά, αυτά τα ευρήματα συνδέονται με τον κίνδυνο 
γυναικείας παρενόχλησης στο Διαδίκτυο, όπου οι γυναίκες δέχονται αυστηρή κριτική για 
την εμφάνισή τους και τις αναρτήσεις τους, κάτι που εν μέρει οφείλεται στα στερεότυπα 
του φύλου. 

      Επομένως, όλα οδηγούν στο γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το πεδίο 
μάχης της νέας γενιάς. Οι νέοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική πίεση και να 
υιοθετήσουν αξίες που θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν την ανθεκτικότητά τους και 
να επιλέξουν υπεύθυνα το δρόμο τους στην ψηφιακή εποχή. Συμπερασματικά, οι διακρίσεις 
λόγω φύλου και τα στερεότυπα εξακολουθούν να υπάρχουν καθώς αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού μας και καθορίζουν τον ρόλο και τις ενέργειές μας 
στην κοινωνία (ψηφιακές ή μη) και την ευημερία μας.10 

Ολοκληρώνοντας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αποδείχτηκε, έχουν 
τεράστια επιρροή στην ζωή μας. Πολλές φορές, χρησιμοποιούνται λανθασμένα, ενώ θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν μέγιστη βοήθεια για εξάλειψη και καταστολή άπειρων 
κοινωνικών φαινομένων. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να λάβουν δράση και να ανακαλύψουν 
τα κατάλληλα μέτρα ώστε να υπάρξει η κατάλληλη ισορροπία χρήσης των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να διαιωνίζονται ακατάλληλες απόψεις και λανθασμένα 
πρότυπα.  
 

7.3 Εμπορία Ανθρώπων (Human Trafficking) 
Η αρχή των κινημάτων για την προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων 

των γυναικών που συντελέστηκε στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 σημάδεψε την 
παγκόσμια ιστορία και έθεσε τα θεμέλια για ένα ουσιαστικά ίσο μέλλον. Έκτοτε οι 
προσπάθειες για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών έχουν επεκταθεί και εμβαθύνει 
σε κάθε τομέα του ατομικού και κοινωνικού βίου αναβαθμίζοντας τον δυτικό κόσμο και 
προσφέροντας μια νέα τροπή στον χώρο της ισότητας των δύο φύλων.  
______________________________ 

9 EAVI, EUSocial Media and Gender: A Tricky Combination. Διαθέσιμο στο: https://eavi.eu/social-media-and-gender-a-
tricky-combination/( Ανακτήθηκε στις 31/10/22) 

10Ομοίως. 
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Μέσα σε αυτό το κλίμα της προόδου και της φαινομενικής εξομάλυνσης των άνομων 
ενεργειών και της καταστρατήγησης των δικαιωμάτων ίσως κανείς θα έλεγε πως το ζήτημα 
της εμπορίας ανθρώπων και ιδιαίτερα γυναικών φαντάζει κατ’ ελάχιστον αδιανόητο.  

Δυστυχώς όμως τα φαινόμενα απατούν. Τα ποσοστά των καταγραφέντων 
περιστατικών σωματεμπορίας προκαλούν θλίψη και δικαιολογημένη αγανάκτηση. Το 
εύλογο ερώτημα που ανακύπτει είναι, πώς είναι δυνατόν σε κοινωνίες που ευαγγελίζονται 
την πρόοδο, την εξέλιξη και την ασφάλεια των πολιτών τους, ένας σημαντικός αριθμός 
ανθρώπων να αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο προς πώληση, διαπραγμάτευση, εμπορία 
και ανταλλαγή. 

Το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: την 
πράξη, τα μέσα, τον σκοπό. Η σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, ο εκβιασμός, η 
συναισθηματική χειραγώγηση και η αφαίρεση επίσημων εγγράφων χρησιμοποιούνται από 
διακινητές για τον έλεγχο των θυμάτων τους. Η εκμετάλλευση μπορεί να λάβει χώρα στη 
χώρα καταγωγής του θύματος, κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης ή σε μια ξένη χώρα. 

Η εμπορία ανθρώπων έχει πολλές μορφές. Αυτά περιλαμβάνουν την εκμετάλλευση 
στη βιομηχανία του σεξ, της ψυχαγωγίας και της φιλοξενίας, καθώς και ως οικιακή βοηθός 
ή σε αναγκαστικούς γάμους. Τα θύματα αναγκάζονται να εργάζονται σε εργοστάσια, σε 
εργοτάξια ή στον αγροτικό τομέα χωρίς αμοιβή ή με ανεπαρκή μισθό, ζώντας με τον φόβο 
της βίας και συχνά σε απάνθρωπες συνθήκες. Μερικά θύματα εξαπατούνται ή 
εξαναγκάζονται να αφαιρέσουν τα όργανά τους. Τα παιδιά αναγκάζονται να υπηρετούν ως 
στρατιώτες ή να διαπράττουν εγκλήματα προς όφελος των εγκληματιών.11 

Η θέση της Επιτροπής όσον αφορά το υπάρχον ζήτημα είναι παραπάνω από σαφής. 
Η εξάλειψη του εν λόγω φαινομένου, θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κρατών-
μελών μιας που αυτά θα συμβαδίζουν ακόμη περισσότερο με τις αρχές των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου. 

Τέλος, η ύπαρξη και διαιώνιση του φαινομένου φαίνεται ανησυχητική και κρίνεται 
απαραίτητη η άμεση εξάλειψη του ,καθώς παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα του 
ανθρώπου και τα κράτη-μέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
προστατέψουν την ανθρώπινη ζωή. 

 
___________________________ 

11 United Nations, Office on Drugs and Crime (χ.χ) Διαθέσιμο στο: https://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/crime.html (Ανακτήθηκε στις 31/10/22) 
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8. Ερωτήσεις προς τους Συμμετέχοντες 
1) Αναγνωρίζοντας την παγκόσμια νομοθετική προσπάθεια για την εξισορρόπηση των 

δικαιωμάτων των ανδρών και γυναικών στον εργασιακό χώρο, με ποιους τρόπους 
θα μπορούσε αυτή να ενισχυθεί και ποιος θα ήταν ο ρόλος του ΟΗΕ στην 
συγκεκριμένη προσπάθεια. 

2) Με στόχο την πληρέστερη προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, πως 
μπορούν τα κράτη-μέλη να προλάβουν το φαινόμενο της «εμπορίας ανθρώπων» 
και τι πρωτοβουλίες μπορεί να ληφθούν από διεθνείς αλλά και κρατικούς ή μη 
φορείς προς την αντιμετώπιση του; 

3) Ποιες  κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες  μπορούν να τεθούν για προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, από τα κράτη-μέλη έναντι των έμμεσων διακρίσεων στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

9. Ενδεικτικές Επιλογές για Πρόσθετη Μελέτη 
1. Η ιστοσελίδα του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ, η οποία 

παρουσιάζει τον ΟΗΕ, την ιστορία του, τους σκοπούς του και τη δομή του με μια 
σύντομη εισαγωγή απευθυνόμενη σε μαθητές: 
https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-
%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-
%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-
%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/ 

2. Η μηχανή αναζήτησης σχετικά με το ποιες διεθνείς συνθήκες ανθρώπινων 
δικαιωμάτων έχει υπογράψει και κυρώσει κάθε κράτος-μέλος του ΟΗΕ. Έμφαση 
πρέπει να δοθεί στο αν συγκεκριμένο κράτος έχει υπογράψει και κυρώσει το 
Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τα δυο προαιρετικά 
πρωτοκολλά του. Διαθέσιμη στο: https://indicators.ohchr.org/  

3. Οι εκθέσεις της Επιτροπής για τα κράτη μέρη (με έμφαση κάθε εμπειρογνώμονος 
στο κράτος το οποίο εκπροσωπεί στην Επιτροπή). Διαθέσιμες στο: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en
&TreatyID=8&DocTypeID=45&DocTypeID=29  

4. Οι “Παρατηρήσεις” (με έμφαση και εδώ στο κράτος που εκπροσωπεί ο κάθε 
εμπειρογνώμων) της Επιτροπής για τα κράτη μέρη. Διαθέσιμες στο: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en
&TreatyID=8&DocTypeID=5  



7Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ» 

 

ΣΕΛΙΔΑ | 13 
 

5. Το Γενικό Σχόλιο 28 της επιτροπής. Διαθέσιμο στο:  
https://www.refworld.org/docid/45139c9b4.html 

6. Το Γενικό Σχόλιο 4 που αντικαταστάθηκε από το γενικό σχόλιο 28. Διαθέσιμο στο: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symboln
o=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6631&Lang=en 

7. Ενημερωτικό Δελτίο Ευρωπαϊκού εξαμήνου: Οι γυναίκες στην Αγορά Εργασίας. 
Διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-
semester_thematic-factsheet_labour-force-participation-women_el.pdf 

8. Το Έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων. Διαθέσιμο στο: 
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html 

9. Φύλο και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διαθέσιμο στο: https://gsdrc.org/topic-
guides/gender/gender-and-media/ 

10. Το κανάλι του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα στο Youtube, το οποίο περιέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό πάνω στα 
ανθρώπινα δικαιώματα: https://www.youtube.com/user/UNOHCHR 
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