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Ήταν ένα απλώς κτήμα, που
δεν είχε λόγο, βούληση και

στις γυναίκες
Οι διακρίσεις ενάντια στο

γυναικείο φύλο (γυναικείος
ρατσισμός) είναι ένα πρόβλημα

που υπάρχει από τα αρχαία

χρόνια, σε πάρα πολλές χώρες. 
Η κοινωνία σε κάθε εποχή, 
συμπεριφέρεται μειονεκτικά

προς τη γυναίκα και αυτό το

φαινόμενο συνεχίζεται σε

κάποιες περιοχές μέχρι και

σήμερα. Αναμφισβήτητα, η
θέση της γυναίκας ήταν

μειονεκτική σε όλες τις χώρες. 
Ωστόσο σε ορισμένες για

λόγους θρησκευτικούς ή

πολιτιστικούς ήταν ανύπαρκτη. 

δεν είχε λόγο, βούληση και

ελευθερία. Παλαιότερα η

γυναίκα δεν είχε δικαίωμα

μόρφωσης. Από μικρή

ηλικία όλα τα κορίτσια είχαν

μια ασχολία, τα οικοκυρικά

και την φροντίδα των

παιδιών . Παρόμοια

κατάσταση επικρατούσε

στην αρχαία Ελλάδα και

συγκεκριμένα στην Αθήνα. 
Άλλο ένα φαινόμενο του

ρατσισμού προς το

γυναικείο φύλο αφορούσε

και την ψήφιση των νόμων, 
τους οποίους ψήφιζαν μόνο

οι άνδρες.
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Ήταν ένα απλώς κτήμα, που δεν είχε λόγο, βούληση και ελευθερία. 
Παλαιότερα η γυναίκα δεν είχε δικαίωμα μόρφωσης. Από μικρή ηλικία όλα τα

κορίτσια είχαν μια ασχολία, τα οικοκυρικά και την φροντίδα των παιδιών . 

. Επίσης, ήταν οι μόνοι που ασχολούνταν με τα κοινά.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα η γυναίκα, μόλις πριν από 50
χρόνια απέκτησε το δικαίωμα ψήφου, αλλά υπό κάποιους

όρους, όπως να ψηφίζει αρχικά μόνο στις δημοτικές εκλογές.

Ο Φεμινισμός είναι ένα κίνημα που έχει σχέση με την κοινωνική,
πολιτική και οικονομική κατάσταση των γυναικών. Ως κοινωνικό

κίνημα, ο φεμινισμός εστιάζεται κατά πολύ στον περιορισμό ή

εξάλειψη της φυλετικής ανισότητας και στην προώθηση των
κορίτσια είχαν μια ασχολία, τα οικοκυρικά και την φροντίδα των παιδιών . 
Παρόμοια κατάσταση επικρατούσε στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα

στην Αθήνα. 
Άλλο ένα φαινόμενο του ρατσισμού προς το γυναικείο φύλο αφορούσε και την

ψήφιση των νόμων, τους οποίους ψήφιζαν μόνο οι άνδρες.

όρους, όπως να ψηφίζει αρχικά μόνο στις δημοτικές εκλογές.
Στις 28 Μαΐου 1952,απέκτησε πλήρη πολιτικά δικαιώματα

και αργότερα μπήκε και η ίδια στην πολιτική. Η χώρα που

έγραψε ιστορία και έβαλε τα γυαλιά στην «πολιτισμένη» και

«προοδευμένη» Δύση εκλέγοντας για πρώτη φορά γυναίκα

πρωθυπουργό το 1960ήταν η Σρι Λάνκα – ή Κεϋλάνη, όπως

ονομαζόταν τότε. Και το όνομα της πρωθυπουργού ήταν

Σιριμάβο Μπανταρανάικε, η οποία ορκίστηκε στο

πρωθυπουργικό αξίωμα για πρώτη φορά στις 21 Ιουλίου

1960, ενώ συνολικά κυβέρνησε τη νησιωτική χώρα του

Ινδικού ωκεανού για περίπου δεκαπεντέμισι χρόνια σε τρεις

διαφορετικές θητείες.
Επίσης η γυναίκες δεν είχαν δική τους περιουσία, δεν είχαν

συντρόφους από δική τους επιλογή και πολύ συχνά τους

ασκούνταν ενδοοικογενειακή βία. Ακόμα, σε πολλές χώρες,
οι γυναίκες είχαν περιορισμένη επικοινωνία με τον κόσμο,
καθώς τους απαγορευόταν να βγαίνουν έξω από το σπίτι και

να μιλούν με άλλους.

εξάλειψη της φυλετικής ανισότητας και στην προώθηση των

δικαιωμάτων, των συμφερόντων και των ζητημάτων των γυναικών

στην κοινωνία. Παρουσιάστηκε το 1960 από Φεμινίστριες που

έκαναν εκστρατείες σε θέματα όπως το δικαίωμα αυτοδιάθεσης

του σώματος της γυναίκας και της αναπαραγωγικής της

ικανότητας, η ενδο-οικογενειακή βία, οι άδειες και τα επιδόματα

μητρότητας, διεκδίκηση ίσων μισθών για την ίδια εργασία , η

σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις και η σεξουαλική βία

Εργασία του μαθητή Μαθιουδάκη Βαγγέλη


