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Καθιέρωση της Ισπανίας ως δεύτερης χώρας στην ΕΕ με τη μεγαλύτερη εξέλιξη 

στην επαγγελματική ζωή των γυναικών 

  

Το ζήτημα της ισότητας των φύλων στον επαγγελματικό κλάδο παραμένει ακανθώδες, καθώς οι 

γυναίκες αντιμετωπίζουν, ακόμη, σοβαρά εμπόδια, τόσο στην ένταξή τους στον επαγγελματικό 

στίβο όσο και στην ανέλιξή τους σε υψηλόβαθμες θέσεις. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της 

Eurostat, ωστόσο, η Ισπανία αποτελεί τη δεύτερη χώρα στην Ε.Ε., όπου η επαγγελματική 

σταδιοδρομία των γυναικών έχει εξελιχθεί περισσότερο κατά τα τελευταία 18 χρόνια. 

Συγκεκριμένα, από το 2000 το προσδόκιμο της εργασιακής ζωής των γυναικών στην Ισπανία 

αυξήθηκε κατά 8,6 έτη, η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση μετά την Μάλτα και σχεδόν διπλάσια του 

μέσου όρου της Ε.Ε., που βρίσκεται στα 4,5 χρόνια.  

Ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή τη θεαματική αύξηση αποτελεί η ενσωμάτωση 

των γυναικών της μεταπολεμικής γενιάς και των επόμενων στην αγορά εργασίας και η συνέχιση 

της εργασίας μετά την απόκτηση παιδιών. Το γεγονός αυτό επηρέασε σε αρνητικό βαθμό το 

ποσοστό γεννήσεων στην Ισπανία, το οποίο είναι από τα χαμηλότερα παγκοσμίως, καθώς η 

εργασία των γυναικών δεν συνοδεύτηκε από μέτρα συνυπευθυνότητας και ρύθμισης της 

οικογενειακής ζωής. Αξιοσημείωτος, επίσης, παράγοντας είναι η οικονομική κρίση από το 2009 

έως το 2014 και η παρεπόμενη παρακμή κάποιων κλάδων εργασίας που κυριαρχούνται από 

άντρες, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στο γυναικείο πληθυσμό να ενσωματωθεί στο 

επαγγελματικό πεδίο και παράλληλα να στηρίξει οικονομικά το νοικοκυριό, το οποίο δεν θα 

μπορούσε να διατηρηθεί μόνο με ένα μισθό.  

Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της κρίσης, παρατηρήθηκε μείωση της εξέλιξης του εργασιακού 

βίου των ανδρών, ήτοι μόλις 0,3 χρόνια φθάνοντας τα 37,4 χρόνια. Η διαφορά είναι εξέχουσα, αν 

λάβουμε υπόψη ότι κατά το 2000, η επαγγελματική σταδιοδρομία των Ισπανίδων ήταν σχεδόν 13 

χρόνια μικρότερη από αυτήν των ανδρών, ενώ σήμερα η διαφορά είναι 4,6 έτη, χαμηλότερη από 

αυτή της ΕΕ, με συνολικά 4,9 έτη. 

Εντούτοις, το κυριότερο πρόβλημα που ταλανίζει την Ευρώπη, και όχι μόνο, είναι αυτό της 

πραγματικής ισότητας. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας για 

την Ισπανία, η συμμετοχή των γυναικών σε ανώτατες θεσμικές και διοικητικές θέσεις συνεχίζει να 

είναι αισθητά περιορισμένη, το 90% των συμβάσεων μερικής απασχόλησης ανήκει σε γυναίκες 

παρά το ότι έξι στις δέκα από αυτές επιθυμούν πλήρη απασχόληση, το χάσμα των μισθών 

κυριαρχεί και οι συντάξεις είναι κατά 38% χαμηλότερες με 1 εκ. γυναίκες να λαμβάνουν σύνταξη 

μικρότερη από 600 ευρώ το μήνα. 

Αναμφίβολα, ο δρόμος για την απόκτηση της πραγματικής και πλήρους ισότητας καθίσταται 

δύσβατος. Το νομικό πλαίσιο χρειάζεται δραστικές βελτιώσεις, σε συνάρτηση πάντα με την 

κοινωνική αλλαγή και την καταπολέμηση των ανισοτήτων σε βάρος του γυναικείου φύλου. Με 

αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, θα 

μπορούσαμε να αναλογιστούμε, αν η πραγματική ισότητα και η κατοχύρωση των γυναικείων 

δικαιωμάτων αποτελεί εφαρμόσιμο σενάριο στο άμεσο μέλλον ή παραμένει ουτοπικό.       
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