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Τα «Κείμενα Θέσεων» αποτελούν σειρά ενυπόγραφων επιστημονικών εκδόσεων και δημοσιεύσεων του ΙΝΣΟΣΙΑΛ από 
επιστημονικούς συνεργάτες, στελέχη και εθελοντές του Ινστιτούτου, στα οποία πραγματεύονται βασικές πτυχές θεματι-
κών και προβλημάτων, παρατίθενται αναλύσεις, ελληνικές και ευρωπαϊκές εμπειρίες καθώς και κατευθύνσεις αντιμετώ-
πισης και λύσεων μέσα σε ένα πλαίσιο συμβατό με τις διαχρονικές αξίες και αρχές της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.



Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, ο τρόπος συλλογής, ανάλυσης και 

παρουσίασης στατιστικών δεδομένων ενσωματώνει την προοπτική του 

φύλου1,2. Με απλά λόγια, αφού τα φύλα παρουσιάζουν διαφορετικές ανάγκες 

και προτεραιότητες, αυτή η διαφορετικότητα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη συλ-

λογή και επεξεργασία των δεδομένων, για να αποφευχθεί η μεροληψία του 

φύλου. Οι στατιστικές φύλου καταδεικνύουν το φυλετικό χάσμα σχετικά μετην 

πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες σε περιοχές όπως η υγεία, η παιδεία, η 

αγορά εργασίας, η ισότητα στη λήψη διοικητικών και πολιτικών αποφάσεων, 

αλλά και τηνέμφυλη βία. Φυσικά, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το χάσμα πρέπει 

στη συνέχεια να περιοριστεί με τις σωστές δημόσιες πολιτικές. Η παρακολού-

θηση των δεικτών και η αξιολόγηση των συνεπειών των πολιτικών στο χάσμα 

ανάμεσα στα φύλα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση μιας κοινω-

νίας που μετρά και αξιολογεί τη συνεισφορά ανδρών και γυναικών ισότιμα. 

 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)3,  ο 

δείκτης ισότητας των φύλων αποτελείται από 31 υποδείκτες οι οποίοι μετρούν 

έμφυλα χάσματα, καθώς και την πρόοδο σχετικά με την ισότητα των φύλων, 

σε έξι γενικούς τομείς (εργασία, γνώση, εξουσία, εισόδημα, υγεία και χρόνο), 

οι οποίοι χωρίζονται σε υποκατηγορίες. Για κάθε τομέα, οι χώρες-μέλη της 

ΕΕ βαθμολογούνται από το 1 (απόλυτη ανισότητα) μέχρι το 100 (απόλυτη ισό-

τητα). Οι δείκτες φύλου μετρούν, επίσης, την πρόοδο στην καταπολέμηση της 

βίας κατά των γυναικών και των τεμνόμενων ανισοτήτων (πώς, δηλαδή, άλλοι 

παράγοντες όπως ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, υγεία κ.λπ., διασταυρώνονται 

με το φύλο και οδηγούν σε διαφορετικές ευκαιρίες και προοπτικές ανάμεσα 

σε άνδρες και γυναίκες). 

 

Με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα (2019), ο δείκτης για την ΕΕ είναι 68, με 

τη Σουηδία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση (83.9) και την Ελλάδα την τελευ-

ταία (52.5), μια θέση που διατηρεί από το 2010. Σε όλους τους γενικούς τομείς, 

η Ελλάδα είναι κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ. Η χώρα μας καταλαμβάνει την 

26η θέση στον τομέα της εξουσίας, ο οποίος μετρά την ισότητα φύλων στη λήψη 

αποφάσεων στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό χώρο, με χαμηλότερη βαθ-

μολογία στον υποτομέα της λήψης οικονομικών αποφάσεων. Στο πεδίο της 

εξουσίας, μάλιστα, η Ελλάδα έχει και τη χαμηλότερη της βαθμολογία (27). 

 
1 Eurostat, Gender Statistics, February 2018. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ 
index.php/Gender_statistics 
 
2 United Nations, Integrating a gender perspective into statistics, New York, 2006.  
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/ 
gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf 
 
3 Gender equality index 2021 Report. https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021 
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Ισότητα των φύλων  
στη λήψη αποφάσεων 

 

n Ισότητα στην πολιτική εξουσία 
Ξεκινώντας από τον τομέα λήψης πολιτικώ ναποφάσεων, η συμμετοχή των 

γυναικών στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ 

(21.3%) και πολύ πιο κάτω από την ποσόστωση του 40% (Γράφημα 1).  
Η συμμετοχή των γυναικών στην κυβέρνηση είναι 9,1% (Γράφημα 2). 
 
Γράφημα 1: Ποσοστό γυναικών στη Bουλή, EU-27, Νοέμβριος 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Πηγή: EIGE Gender Statistics Database: National parliaments. Ποσόστωση ισχύει σε BE και FR (50%),  

IE, EL, ES, HR, IT και PT (40%); PL και SI (35%). LU 40% μεε φαρμογή από τις επόμενες εκλογές. 

 

Γράφημα 2: Ποσοστό γυναικών στην κυβέρνηση, EU-27, Νοέμβριος 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: EIGE Gender Statistics Database: National governments – minister sand prime ministers 



05

Η ανισορροπία ανάμεσα στα φύλα επιμένει ακόμα και σε χαμηλότερα επίπεδα 

πολιτικής εκπροσώπησης (Γραφήματα 3 & 4). Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 

τελευταίες θέσεις και όσο αφορά στη συμμετοχή των γυναικών στα περιφε-

ρειακά και δημοτικά συμβούλια, είτε ως μέλη  (με 20,8% και 18,2% αντίστοιχα) 

είτε ως πρόεδρος/δήμαρχος (με 15,4% και 6,5% αντίστοιχα). 

 

 

 
Γράφημα 3: Ποσοστό γυναικών σε περιφερειακά συμβούλια,  
EU-27, Νοέμβριος 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: EIGE Gender Statistics Database: Regional assemblies and local/municipal councils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφημα 4: Ποσοστό γυναικών σε τοπικά/δημοτικά συμβούλια,  
EU-27, Νοέμβριος 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: EIGE Gender Statistics Database: Regional assemblies and local/municipal councils. 
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Είναι άξιο διερεύνησης, λοιπόν, αν και κατά πόσο η εφαρμογή νομοθετημέ-

νων ποσοστώσεων έχει συνεισφέρει στη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων 

στην πολιτική εξουσία. Νομοθετημένες ποσοστώσεις συμμετοχής (από 50% 

έως 35%) των γυναικών στο κοινοβούλιο ισχύουν σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ. 

Τα στοιχεία υποδηλώνουν πως η εφαρμογή ποσοστώσεων, τα τελευταία 20 

χρόνια, συνέβαλε στη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στην πολιτική 

εξουσία (Γράφημα 5). Το ποσοστό γυναικών στη Bουλή διπλασιάστηκε στις 

χώρες με ποσόστωση (από 17,3% σε 34,9%). Η ομάδα των χωρών χωρίς πο-

σόστωση, ενώ ξεκίνησε από μια υψηλότερη βάση (23,2%), κατέληξε σε χα-

μηλότερο ποσοστό (31,6%). Σύμφωνα με τα δεδομένα, αν οι δύο ομάδες 

χωρών συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό, οι χώρες με νομοθετικές ποσοστώσεις 

θα επιτύχουν την ισορροπία των φύλων σε 5 χρόνια (2026), ενώ οι χώρες 

χωρίς ποσοστώσεις θα το επιτύχουν πολύ αργότερα (2038). 
 

Η εφαρμογή ποσοστώσεων στις εκλογικές λίστες δεν οδηγεί αυτόματα στην 

εξασφάλιση της ποσόστωσης και στα εκλογικά αποτελέσματα. Μέχρι σήμερα, 

μόνο στην Πορτογαλία και στην Ισπανία το ποσοστό των εκλεγμένων γυναι-

κών αντιστοιχεί ή ξεπερνά το στόχο της ποσόστωσης του 40% (40,9% και 

43,3%, αντίστοιχα) (Γράφημα 2). Η Σουηδία δεν έχει θεσμοθετημένη ποσό-

στωση αλλά έχει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής (47,6%). Κι αυτό γιατί 

τα περισσότερα κόμματα, άτυπα, χρησιμοποιούν την ποσόστωση και μάλιστα 

το σύστημα «φερμουάρ»4, όπου άνδρες και γυναίκες εμφανίζονται εναλλάξ 

στη λίστα του κόμματος.  

 
Γράφημα 5: Ποσοστό γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια,  
με ποσοστώσεις και χωρίς, EU-27, 2004-2039 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Πηγή: EIGE Gender Statistics 
 
 
 4 https://www.europarl.europa.eu/workingpapers/femm/w10/4_en.htm
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n Ισότητα στη λήψη οικονομικών αποφάσεων 
Όπως αναφέρθηκε, η χώρα μας έχει τη χαμηλότερη της βαθμολογία στη συμ-

μετοχή γυναικών στη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Πρόσφατα, η Ελλάδα 

προστέθηκε στις (6) χώρες με ποσόστωση, ώστε να αντιμετωπισθεί η ανι-

σορροπία των φύλων στις αίθουσες των διοικητικών συμβουλίων, αλλά θέτο-

ντας ένα χαμηλότερο όριο (25%). Το 2021, το ποσοστό συμμετοχής των 

γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών 

ήταν 19,6%, με μέσο όρο στην ΕΕ-27 στο 30,6% (Γράφημα 6). 
 
Γράφημα 6: Συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα διοικητικά συμβούλια των 
μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών, %, EU-27, Οκτώβριος 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Πηγή: EIGE Gender Statistics Database: Largest listed companies: 

presidents, board members and employee representatives. 

 

n Iσότητα στην κοινωνική εξουσία 
Το 2020, το ποσοστό συμμετοχής γυναικών στον τομέα της κοινωνικής εξου-

σίας είναι επίσης πολύ χαμηλό και πολύ πιο κάτω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό 

μέσο όρο: σε οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας 13%, δημόσια μέσα μα-

ζικής ενημέρωσης 17%, και αθλητικούς οργανισμούς 10%. Τα αντίστοιχα ποσο-

στά στην ΕΕ-27 ήταν 39%, 36% και 17% (EIGE Gender Statistics Database). 
 

Γενικά, λοιπόν, οι άνδρες κυριαρχούν στους τομείς λήψης αποφάσεων. Η με-

τάβαση σε μια πιο ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών μπορεί να 

οδηγήσει στην εξέταση των ζητημάτων πολιτικής από μια ευρύτερη προ-

οπτική και στην ανάλυση πιο ισορροπημένων επιχειρημάτων για τον καθορι-

σμό των κοινωνικο-οικονομικών πολιτικών. Για παράδειγμα, οι γυναίκες 

οικονομολόγοι είναι πιο πιθανό να είναι θετικές στις κρατικές παρεμβάσεις 

για την άμβλυνση της κοινωνικής ανισότητας, ενώ οι άνδρες οικονομολόγοι 

τείνουν να επικεντρώνονται στους κινδύνους που συνδέονται με τις στρε-

βλώσεις τέτοιων παρεμβάσεων στην αγορά5.  

 
5 May A.M., M.G. Mc Garvey and D. Kucera (2018). Gender and European economic policy: a survey of  
the views of European economists on contemporary economic policy. Kyklos 71 (1), 162-183.
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Γιατί οι γυναίκες δεν συμμετέχουν  
στην εξουσία; Δεν μπορούν  
ή δεν θέλουν; 

 

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε όλους τους τομείς λήψης αποφάσεων 

και μια ισορροπία ανάμεσα στα φύλα είναι μακριά. Γιατί, όμως, οι γυναίκες 

δεν συμμετέχουν στην πολιτική και οικονομική εξουσία; Δεν μπορούν γιατί 

δεν έχουν τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες ή δεν θέλουν γιατί είναι 

δύσκολο να ισορροπήσουν ανάμεσα στην οικογενειακή και επαγγελματική 

ζωή; Πόσο μεγάλο εμπόδιο είναι η ύπαρξη στερεότυπων; Ποιος ο ρόλος των 

τεμνόμενων ανισοτήτων;  

 

Σύμφωνα με τον OECD (Educationataglance 2021)6,  στην Ελλάδα, 51% των 

γυναικών ηλικίας 25-34 είχε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με 

37% των ανδρών στο ίδιο ηλικιακό γκρουπ, το 2020. Υπάρχουν, όμως, σημα-

ντικές έμφυλες διαφορές στην κατανομή των εισακτέων στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στα διαφορετικά πεδία σπουδών. Το 2020, οιγυναίκεςαντιπρο-

σώπευαντο 33% των εισακτέων στις επιστήμες Μηχανικών και το 30% στις 

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Υπερεκπροσωπούνταν, όμως, 

στις σπουδές Εκπαίδευσης (82%), ένα πεδίο το οποίο, παραδοσιακά, κυριαρ-

χείται από γυναίκες.  

 

Η έκθεση She Figures 2021 δείχνει πως οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να 

ξεκινήσουν διδακτορικές σπουδές σε σχέση με τους άνδρες. Η αναλογία γυ-

ναικών αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών που συνέχισαν για διδακτορικό 

ήταν χαμηλότερη (0,12) από την αντίστοιχη των ανδρών (0,19). Παρόμοια 

τάση παρατηρείται όταν τα δεδομένα αναλύονται ανά ευρύ πεδίο σπουδών 

(εκτός από το πεδίο Φυσικές επιστήμες, Μαθηματικά και Στατιστική όπου η 

αναλογία ήταν ίδια). Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές έμφυλες διαφορές στην 

κατανομή στα διαφορετικά πεδία σπουδών. Το 2018, οι γυναίκες αποτελούσαν 

το χαμηλότερο ποσοστό αποφοίτων από διδακτορικά προγράμματα στις Τε-

χνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (30%) και στις επιστήμες Μηχανι-

κών (36%). Υπερεκπροσωπούνταν, όμως, στις σπουδές Εκπαίδευσης (63%). 

 
 

 

 

 

 
6 https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2021_b35a14e5-en  
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Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στους τομείς 

τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι χα-

μηλότερες αποδοχές, τα υψηλότερα ποσοστά μερικής απασχόλησης και τα 

χρονικά κενά στη σταδιοδρομία, λόγω των ευθυνών φροντίδας που αναλαμ-

βάνουν οι γυναίκες, συμβάλλουν σημαντικά στο χάσμα στην αγορά εργασίας.  

Αξίζει να τονισθεί πως, εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών, οι γυναίκες πλήτ-

τονται περισσότερο από τους άνδρες σε κάθε οικονομική και πανδημική κρίση. 

 

Το 2018, ο μέσος όρος ετήσιων μεικτών αποδοχών ήταν €19.234 για τους άν-

δρες (54,7%) και €15.947 για τις γυναίκες (45,3%). Η μικρότερη απόκλιση πα-

ρατηρείται στον κλάδο των πωλητών και της παροχής υπηρεσιών (€11.981 για 

τους άνδρεςκαι €11.185 για τις γυναίκες). Στον κλάδο αυτό παρατηρείται και 

η μικρότερη απόκλιση στο ποσοστό απασχόλησης (51,7% και 48,3%, αντί-

στοιχα). Η μεγαλύτερη απόκλιση, τόσο μισθολογικά όσο και σε ποσοστό απα-

σχόλησης, παρατηρείται στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 

(€57.194 και €43.646, με ποσοστό 56,7% και 43,3%, αντίστοιχα) (ΕΛΣΤΑΤ 

Έρευνα διάρθρωσης και κατανομής των αμοιβών, 2018). 

 

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ύπαρξη «γυάλινης οροφής». Για παράδειγμα, 

το 2018, το ποσοστό των γυναικών στην υψηλότερη βαθμίδα της ακαδημαϊκής 

ιεραρχίας ήταν 22,3%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 26,2%. Οι γυναίκες 

υποεκπροσωπούνται και στα ανώτατα όργανα διοίκησης των ακαδημαϊκών 

ιδρυμάτων, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 16% των πρυτάνεων έναντι του 23,6% 

που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Μπορεί μέρος της εξήγησης να έχει να 

κάνει με το ότι, γενικά, οι γυναίκες είναι λιγότερο φιλόδοξες και λιγότερο 

ανταγωνιστικές σε σχέση με τους άνδρες7. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, πως οι 

γυναίκες πρέπει να αντιγράψουν την πορεία του άνδρα προς την επιτυχία. 

Πρέπει, απλά να μπορούν - ανεμπόδιστα- να ακολουθήσουν και να προωθή-

σουν τις δικές τους επιλογές (π.χ., συνεργασίες και όχι ανταγωνισμός). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Bertrand, M. (2011). New perspectives on gender. In O. Ashenfelder and D. Card (ed.)  

Handbook of Labor Economics, vol. 4, Part B, 1545-1592.  
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Πώς θα μπορούσαμε να επιτύχουμε  
μια έμφυλη ισορροπία στη λήψη  
αποφάσεων;   

 

Η καταπολέμηση των συμπτωμάτων της ανισορροπίας των φύλων δεν είναι 

η λύση, η αντιμετώπιση των αιτιών είναι. Με το να θέτουμε ποσοστώσεις στις 

κομματικές λίστες, για παράδειγμα, δεν θεραπεύουμε τις αιτίες της υποεκ-

προσώπησης των γυναικών στην πολιτική εξουσία. Γενικά, ο τρόπος λειτουρ-

γίας του κομματικού μηχανισμού και οι διαδικασίες στρατολόγησης και 

επιλογής υποψηφίων, αλλά και κατανομής αρμοδιοτήτων και χαρτοφυλακίων, 

είναι καθοριστικοί παράγοντες για την προσέλκυση και προώθηση γυναικών 

στην πολιτική εξουσία. 

 

Οι ποσοστώσεις δεν είναι πανάκεια, αν και σίγουρα συμβάλλουν στην αλλαγή 

νοοτροπίας τόσο ως προς τη ζήτηση για συμμετοχή από τις ίδιες τις γυναίκες 

στην πολιτική εξουσία όσο και ως προς την αναγνώριση και αποδοχή της ση-

μασίας της συμμετοχής τους. 

 

Η νομοθετημένη συμμετοχή των γυναικών στην εξουσία δεν εξαλείφει αυτό-

ματα τις έμφυλες προκαταλήψεις και την ανδροκεντρική προσέγγιση στους 

τομείς αποφάσεων. Από την άλλη, οι ποσοστώσεις αφορούν στην ποσοτική 

αλλά όχι απαραίτητα στην ποιοτική συμμετοχή των γυναικών στην εξουσία.  

 

Επιπλέον, η εφαρμογή ποσοστώσεων δημιουργεί δυναμικές ή και εντάσεις 

μέσα στα κόμματα. Οδηγεί σε εκλεγμένους δύο ταχυτήτων,  με ποσοστώσεις 

και χωρίς ποσοστώσεις («με την αξία τους»), δημιουργώντας μια σιωπηρή  (ή 

και όχι) ιεραρχία.  

 

Η αντιμετώπιση των αιτιών, επομένως, είναι αυτό που θα οδηγήσει στην αλ-

λαγή νοοτροπίας και στο μετασχηματισμό της σχέσης των φύλων και της κοι-

νωνίας γενικά. Οι κύριες αιτίες είναι τα φυλετικά στερεότυπα και τα φυλετικά 

χάσματα στην αγορά εργασίας και στον τομέα της φροντίδας. Οι ρόλοι των 

φύλων δεν είναι σταθεροί αλλά μεταβάλλονται μέσω εκπαιδευτικών και κοι-

νωνικών διαδικασιών, δηλαδή, μέσα από την οικογένεια και το εκπαιδευτικό, 

νομικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα.    
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Για την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο, το 

ζητούμενο είναι μια ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και οικογενειακή 

ζωή και για τα δύο φύλα. Αυτό θα γίνει με το σωστό σχεδιασμό οικονομικά 

προσιτών δομών και θεσμοθέτησης οικονομικών κινήτρων για τη φροντίδα 

και απασχόληση παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ομάδων που 

χρήζουν συνεχούς φροντίδας. 

 

Όσον αφορά στις γυναίκες, απαιτείται η ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής 

σε όλα τα πεδία της δημόσιας και επαγγελματικής ζωής. Αρχικά, απαιτούνται 

μέτρα τα οποία θα κάνουν τις γυναίκες να πιστέψουν πως όχι μόνο μπορούν 

αλλά έχουν και ευθύνη συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, για μια ισόρροπη 

ανάπτυξη. Για τους άνδρες, απαιτείται η ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής 

στην κατανομή ευθυνών φροντίδας.  

 

Η χώρα μας, αν και βελτιώνεται, υστερεί πολύ ακόμα σε αυτόν τον τομέα. Η 

Ελλάδα παραμένει 26η στην ΕΕ, όσο αφορά στην ισότητα στη χρήση χρόνου 

από άνδρες και γυναίκες (EIGE, 2021). Για παράδειγμα, στα ζευγάρια με παι-

διά, το 85% των γυναικών και μόνο το 46% των ανδρών φροντίζουν καθημε-

ρινά άλλα άτομα του νοικοκυριού.   

 

Ιδανικά, οι ποσοστώσεις συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι 

ένα προσωρινό μέτρο αντιστάθμισης της χαμηλής συμμετοχής των γυναικών 

και όχι μια μόνιμη συνταγματική τροποποίηση. Σε μια ώριμη κοινωνία, η οποία 

μπορεί να επιλέγει με βάση την ατομική ικανότητα, η χρήση ποσοστώσεων 

απλά υπονομεύει τις προσπάθειες των γυναικών να επιδείξουν αξιοκρατικά 

τις ικανότητές τους. Αλλά, πρέπει πρώτα να γίνουμε μια ώριμη κοινωνία.  




