
Women´s Empowerment, Gender Mainstreaming, Unesco Courier 

The April-June 2011 edition of the Unesco Courier underlines that gender equality 

is a “necessary condition for achieving internationally agreed development 

activities” and one of the global priorities for UNESCO.  This year is the 100th 

anniversary of the first international demonstration staged by women to demand 

the right to vote; a hundred years later, the UN launches UN Women.  Executive 

director of UN Women, Michelle Bachelet, spoke to the Unesco Courier and noted 

that UN Women actively support and look for creative ways to empower women, 

for example through financial empowerment or by integrating gender equality 

priorities across national planning.  She has called violence happening against 

women “one of the most widespread human rights violations” and emphasised 

that achieving gender equality is fundamental to achieving all of the UN Millenium 

Development Goals (with 2015 as target date).  She also noted that “gender 

equality has a momentum it has never had before”.  The editorial by Irina Bokova 

names gender equality as “a powerful accelerator of political, social and economic 

transformation”.  Moreover, the website of the United Nations Development 

Programme, in the “Women’s Empowerment” page, features a number of print 

publications on gender equality, which are downloadable and can be printed in 

pdf.  One is the Unesco Priority Gender Equality Action Plan 2008-2013, with 

enlightening information on how to practically implement gender equality in 

various sections, such as in education, communication and information and the 

natural sciences.  The Gender Mainstreaming in Practice: A Toolkit, sets out the 

steps which can be taken to implement gender mainstreaming into policy making.  

Also, it contains definitions of basic terms and analyzes the reasons why the 

absence of direct discrimination against women does not necessarily mean that 

gender equality has been achieved.  For more information visit 

www.undp.org/women/mainstream 

 

 

Ενδυνάμωση των Γυναικών, Ισότητα των Φύλων, Unesco Courier 

Η ϋκδοςη UNESCO Courier για τον Απρύλη-Ιούνη 2011 υπογραμμύζει ότι η ιςότητα 

μεταξύ των φύλων εύναι αναγκαύα προώπόθεςη για την επύτευξη όλων των διεθνών 

δραςτηριοτότων ςτον τομϋα τησ ανϊπτυξησ, και αποτελεύ μια από τισ παγκόςμιεσ 

προτεραιότητεσ για την UNESCO.  Φϋτοσ εύναι η 100η επϋτειοσ από το πρώτο διεθνϋσ 

ςυλλαλητόριο που οργϊνωςαν οι γυναύκεσ απαιτώντασ το δικαύωμα τησ ψόφου – 

εκατό χρόνια αργότερα τα Ηνωμϋνα Έθνη ιδρύουν το Ηνωμϋνα Έθνη-Γυναύκα (UN 

Women).  Η Michelle Bachelet, εκτελεςτικό διευθύντρια του φορϋα αυτού, παρατηρεύ 

http://www.undp.org/women/mainstream


ςτο UNESCO Courier ότι το Ηνωμϋνα Έθνη-Γυναύκα αναζητεύ και υποςτηρύζει ενεργϊ 

δημιουργικούσ τρόπουσ για την ενδυνϊμωςη των γυναικών, π.χ. μϋςω οικονομικόσ 

ενδυνϊμωςησ ό μϋςω τησ ενςωμϊτωςησ τησ ιςότητασ των φύλων ςτον 

προγραμματιςμό ςτρατηγικόσ ςε τοπικό επύπεδο.  Αποκϊλεςε τη βύα κατϊ των 

γυναικών μια από τισ πιο διαδεδομϋνεσ παραβϊςεισ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, 

και τόνιςε ότι η επύτευξη τησ ιςότητασ των φύλων εύναι ουςιαςτικό ςτην επύτευξη των 

ςκοπών που περιλαμβϊνει το Millenium Development Goals των Ηνωμϋνων Εθνών (με 

χρονιϊ-ςτόχο το 2015).  Επύςησ ςημεύωςε ότι η προςπϊθεια επύτευξησ τησ ιςότητασ των 

φύλων ϋχει τώρα ϋνα μομϋντουμ που δεν εύχε ποτϋ ϊλλοτε.  Στο editorial, η Irina 

Bokova αποκαλεύ την ιςότητα των φύλων ϋνα ιςχυρό μϋςο επιτϊχυνςησ κϊθε 

πολιτικόσ, κοινωνικόσ και οικονομικόσ αλλαγόσ.  Η ιςτοςελύδα του αναπτυξιακού 

προγρϊμματοσ των Ηνωμϋνων Εθνών (UN Development Programme) ςτο τμόμα 

«Ενδυνϊμωςη των Γυναικών», παρουςιϊζει ϋνα αριθμό εκδόςεων από τα Ηνωμϋνα 

Έθνη ςχετικϊ με την ιςότητα των φύλων, τα οπούα μπορούν να φυλαχθούν ςε αρχεύο 

και να τυπωθούν ωσ pdf.  Ένα εύναι το Unesco Priority Gender Equality Action Plan 2008-

2013, που περιϋχει πληροφορύεσ για την πρακτικό πλευρϊ του πώσ μπορεύ να 

ενςωματωθεύ η ιςότητα των φύλων ςε τομεύσ όπωσ η εκπαύδευςη, η 

πληροφόρηςη/επικοινωνύα και οι φυςικϋσ επιςτόμεσ.  Το Gender Mainstreaming in 

Practice: A Toolkit υποδεικνύει διαβόματα με τα οπούα η διϊςταςη του φύλου μπορεύ 

να ενςωματωθεύ ςτην διαδικαςύα υλοπούηςησ προγραμμϊτων και ςτρατηγικόσ τησ 

πολιτεύασ και τησ νομοθεςύασ.  Επύςησ παραθϋτει οριςμούσ βαςικών όρων και εξηγεύ 

τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ η απουςύα εμφανών διακρύςεων δεν ςυνεπϊγεται 

απαραύτητα και την απουςύα όλων των διακρύςεων κατϊ των γυναικών.  Για 

περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςτο: www.undp.org/women/mainstream 
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