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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Βουλευτικές Εκλογές 2016 

 

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) χαιρετίζει την εκλογή στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων 11 γυναικών καταλαμβάνοντας το 19.6% των βουλευτικών εδράνων 

έναντι 12.5% στις βουλευτικές εκλογές του 2011.  Η ενισχυμένη παρουσία των γυναικών 

στο Κοινοβούλιο είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα όσον αφορά τη θέση της γυναίκας 

στην ανδροκρατούμενη κυπριακή κοινωνία. 

Οι Βουλευτικές Εκλογές 2016 φανερώνουν ότι οι γυναίκες, που αντιπροσωπεύουν το 

51% του πληθυσμού της Κύπρου,  αργά αλλά σταθερά, κερδίζουν έδαφος στην 

προσπάθειά τους να κατακτήσουν την θέση που τους αξίζει στην κυπριακή κοινωνία 

ενισχύοντας την παρουσία τους  στην πολιτική αρένα, στον οικονομικό τομέα και σε 

θέσεις λήψης αποφάσεων.  

Το κατόρθωμα αυτό είναι μια σημαντική κατάκτηση λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 

κανένα πολιτικό κόμμα δεν τόλμησε να καθιερώσει την ποσόστωση  στα ψηφοδέλτιά 

του ως προσωρινό μέτρο θετικής διάκρισης. 

Βέβαια, η επιτυχία των γυναικών στις πρόσφατες εκλογές δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός.  

Η κύπρια γυναίκα φρόντισε να μορφωθεί ξεπερνώντας σε αριθμούς τους άνδρες  

απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεύτερο, είναι φανερόν ότι η κυπριακή 

κοινωνία, αργά αλλά σταθερά, άρχισε να αλλάζει όσον αφορά τη στάση της έναντι των 

γυναικών και αυτό είναι αποτέλεσμα της ένταξής μας στην ΕΕ και των προσπαθειών και 

των αγώνων των γυναικείων οργανώσεων και των οργανωμένων φορέων της κοινωνίας 

των πολιτών.  

Η επιτυχία των γυναικών στις Κοινοβουλευτικές Εκλογές 2016 είναι σημάδι ότι άρχισε η 

διάβρωση και η αποδόμηση των στερεοτύπων, των νοοτροπιών, των κρυφών ατζεντών  

των διακρίσεων, οι οποίες επιδρούν σε άνδρες και σε γυναίκες, εμποδίζοντας την πορεία 

της ισοτιμίας και ειδικότερα της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια και πολιτική 

ζωή. Αυτό τεκμαίρεται και από το γεγονός ότι δύο γυναίκες έλαβαν τους περισσότερους 

σταυρούς προτίμησης σ’ αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Επομένως,  το εκλογικό 

 



αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίο, αλλά φανερώνει ότι οι ψηφοφόροι (άνδρες και γυναίκες) 

τιμούν συνειδητά με τη ψήφο τους τις γυναίκες.     

Μια δημοκρατικά δομημένη κοινωνία φροντίζει να εκπροσωπείται ισότιμα και επαρκώς 

από άνδρες και γυναίκες σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Η Κύπρος παραμένει μια χώρα 

με τον χαμηλότερο δείκτη ισότητας στα δημόσια αξιώματα, στον πολιτικό και οικονομικό 

τομέα. Επομένως, τώρα που οι συνθήκες ωρίμασαν, η Κυπριακή Πολιτεία (εκτελεστική 

και νομοθετική) οφείλει να πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για προώθηση της 

ισότιμης συμμετοχής των δύο φύλων, όπως  

 την ένταξη της έμφυλης διάστασης σε όλες τις πολιτικές 

 τη δημιουργία υποδομών που να συμβάλλουν στη συμφιλίωση της 

επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή για τους εργαζόμενους άνδρες και τις 

εργαζόμενες γυναίκες 

  την προώθηση της ισότιμης  συμμετοχής ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων 

 προσωρινά νομοθετικά μέτρα και ποσοστώσεις όσον αφορά την ενίσχυση της 

γυναίκας στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων για όσο καιρό 

χρειάζονται.    

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) συγχαίρει τις 11 γυναίκες και τους 

άνδρες που κατόρθωσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και την ψήφο του εκλογικού 

σώματος και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο πολυδιάστατο έργο τους.  

Το ΕΚΙΦ σε συνεργασία με την Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ του Πανεπιστημίου Κύπρου για την 

Ισότητα και την Ενδυνάμωση των Φύλων, θέλοντας να αποτυπώσει τις έμφυλες 

προτιμήσεις των κυπρίων ψηφοφόρων, διεξήγαγε έρευνα κάλπης την ημέρα των 

εκλογών. Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό έχει αλλάξει η στάση 

του εκλογικού σώματος έναντι των γυναικών υποψηφίων σε μια δεκαετία (2006 - 2016) 

θέλοντας  έτσι να συμβάλει στη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων για εξάλειψη των 

δομών και των εμποδίων που επιδρούν αρνητικά στην ισόρροπη συμμετοχή των δύο 

φύλων στον πολιτικό στίβο.  
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