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Εφημερίδα της Βουλής των
Νέων Αντιπροσώπων

Πραγματοποιήθηκε στις 21
Οκτωβρίου στη Λευκωσία η
Ολομέλεια της 4ης Βουλής
των Νέων Αντιπροσώπων.
Νέοι και Νέες από όλη την
Κύπρο ανέλαβαν τον ρόλο
Βουλευτών και Επικεφαλής
Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών σε μια ιδιότυπη
προσομοίωση της Βουλής
των Αντιπροσώπων.
Οι συμμετέχοντες
χωρίστηκαν σε 5 επιτροπές:
Περιβάλλοντος,
Εσωτερικών, Εξωτερικών κι
Ευρωπαϊκών Θεμάτων,
Εργασίας, Προνοίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
Παιδείας με στόχο τόσο την
εξοικείωση τους με τον ρόλο
του κοινοβουλευτισμού και
τη συζητήση θεμάτων που
αφορούν την νεολαία, όπως
επίσης και την συγγραφή
τελικών εκθέσεων οι οποίες
θα παραδοθούν σε αρμόδια
υπουργεία και τεχνοκράτες
έτσι ώστε να ληφθούν
υπόψιν από τα κέντρα
λήψης αποφάσεων του
κράτους.
Ιδιαίτερη έμφαση φέτος,
δόθηκε στην έμφυλη
διάσταση του
προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της
Τελετής Έναρξης των
Εργασιών της Ολομέλειας
της 4ης Βουλής των Νέων
Αντιπροσώπων χαιρετισμό
απηύθυνε ο Προέδρος της
Βουλής των
Αντιπροσώπων, κ.
Δημήτρης Συλλούρης, ο
Υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού κ. Κώστας
Χαμπιαούρης και ο
Πρόεδρος του Οργανισμού
Νεολαίας Κύπρου κ.
Παναγιώτης Σεντώνας. Εκ
μέρους των
συνδιοργανωτών χαιρετισμό
απήυθυναν ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου Νεολαίας
Κύπρου κ. Μάριος Φιλίππου
και η Πρόεδρος του Cyprus
Youth DiplomaCY κα.
Ιωάννα Δημοσθένους.
Κατά τη διάρκεια των
εργασιών της Ολομέλειας,
Πρόεδρος εξελέγη ο Νέος
Βουλευτής κ. Ανδρέας
Χαραλάμπους.

H θητεία τόσο του
Προέδρου όσο και των
Βουλευτών και Βουλευτριών
της 4ης Βουλής των Νέων
Αντιπροσώπων είναι διετής.
Οι Κοινοβουλευτικές
Εκθέσεις των πέντε
Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών που
προσομοιώθηκαν
υπερψηφίσθηκαν και
αποτελούν πλέον τις
επίσημες Εκθέσεις της 4ης
Βουλής των Νέων
Αντιπροσώπων.
Το πρόγραμμα
συνδιοργανώνεται για
τέταρτη συνεχόμενη χρονιά
από το Συμβούλιο Νεολαίας
Κύπρου και το Cyprus Youth
DiplomaCY, με τη
χρηματοδότηση του
Οργανισμού Νεολαίας
Κύπρου.

Editorial

Εσύ πιστεύεις στην αλλαγή;
Νέοι και Νέες Βουλευτές, η θητεία σας τώρα
αρχίζει!

Της Κωνσταντίνας
Κατσαντώνη

Το τριήμερο εργασιών της
τέταρτης Βουλής των Νέων
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Μετά από χρονοβόρες
συζητήσεις και συνεχή
εργασία, στα χέρια μας
έχουμε τώρα πέντε εκθέσεις
με καινοτόμες προτάσεις, οι
οποίες αποτελούν τη δική
σας φωνή και συνεισφορά
στο έργο της Δημοκρατίας.
Η περιπέτεια σας όμως τώρα
αρχίζει! Μετά από τη σκληρή
δουλειά και αφοσίωση των
προηγούμενων
συμμετεχόντων, επήλθε η
αναγνώριση της Βουλής των
Νέων, της Βουλής μας, ως
άξιου θεσμού που έχει ανοίξει
την οδό μεταξύ νεολαίας και
αρχών. Βρίσκεστε λοιπόν επί
του παρόντος σε ένα
κομβικό σημείο στην εξέλιξη
της Βουλής των Νέων
Αντιπροσώπων, όπου οι
πόρτες των κέντρων λήψης
αποφάσεων είναι ανοικτές
προς εσάς. Η θητεία σας
πλέον έχει αυξηθεί σε δύο
χρόνια, με σκοπό να σας
δοθεί αρκετός χρόνος για να
εξελίξετε περισσότερο αυτό
που έχετε δημιουργήσει.

Μην ξεχνάτε όμως ότι, για να
ταξιδέψει η φωνή σας μέχρι
τα κέντρα λήψης αποφάσεων
και για να γίνει όντως
κατανοητή, είναι απαραίτητο
να αδράξετε όλες τις
ευκαιρίες που θα προκύψουν
για την προώθηση των
εκθέσεών σας και την
ανάπτυξη γονίμου διαλόγου
με τους κρατικούς φορείς.
Είστε πολλοί, είστε μαζί και
έχετε πίσω σας μια επιτυχή
ιστορία τεσσάρων χρόνων.
Είναι στο χέρι σας να φέρετε
το θεσμό αυτό ακόμα πιο
ψηλά και να τον προβάλετε
στις αρχές και στους πολίτες,
λέγοντας: «Είμαστε εδώ. Θα
μας ακούσετε». Πιστέψτε στη
δύναμή σας, ενθουσιαστείτε
και δώστε στους εαυτούς σας
την ευκαιρία να
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο
στην πολιτική. Μπορείτε να
αποτελέσετε εσείς έναν από
τους παράγοντες της
αλλαγής.

1.

4.

Πως μπορεί το
κράτος να
προωθήσει την
ισότητα των φύλων
στον εργασιακό
τομέα;

Η Παιδεία δεν είναι
το μέλλον. Είναι η
ευθύνη του
παρόντος.

3.
2.
Το κλείσιμο του
κύκλου των
πλαστικών στην
Κύπρο.
Η τεράστια
παραγωγή,
κατανάλωση καθώς
και η κακή διαχείριση
του πλαστικού,
πρέπει να κλείσει το
συντομότερο.

Επιτροπή Εξωτερικών και
Ευρωπαϊκών Θεμάτων: «Η
Σύμβαση της Λευκωσίας ως
εργαλείο πολιτιστικής
διπλωματίας».

5.
Οι νέοι και οι νέες
της Κύπρου
αναλαμβάνουν τα
ηνία και
νομοθετούν.

1
Της Αλεξάνδρας Θυμίδη

Πως μπορεί το κράτος να
προωθήσει την ισότητα των
φύλων στην εργασία;
Η Κύπρος έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει για την
επίτευξη της ισότητας στην εργασία.

Πρωτοποριακές ιδέες
κατάθεσε στην τελική της
έκθεση η Επιτροπή
Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων της
4ης Βουλή των Νέων
Αντιπροσώπων. Η Επιτροπή
συζήτησε το θέμα «Πολιτικές
επιτάχυνσης της διασφάλισης
της ισότητας των φύλων
στον εργασιακό τομέα
συμπεριλαμβανομένης της
ίσης μεταχείρισης και
αμοιβής ανδρών και
γυναικών στην εργασία».
Οι Βουλευτές της Επιτροπής
ασχολήθηκαν με την ίση
μεταχείριση ανδρών και
γυναικών στον χώρο
εργασίας αλλά και την ίση
αμοιβή μεταξύ των φύλων, τη
σεξουαλική παρενόχληση και
τα σεξιστικά σχόλια που
πολλές γυναίκες δέχονται
στον εργασιακό τους χώρο.
Πολλές φορές, τα θύματα είτε
φοβούνται να αποκαλύψουν
την κατάσταση στην όποια
βρίσκονται, είτε αποσύρουν
τις καταγγελίες, λόγω του ότι
υπάρχει περίπτωση να
στιγματιστούν, ή επειδή η
διαδικασία καταγγελίας είναι
ιδιαίτερα χρονοβόρα.
Εποικοδομητική για την
Επιτροπή ήταν και η
συνάντηση της με την κ.
Δέσποινα Ησαϊα,

Γραμματέα του Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών της
ΣΕΚ. Οι Βουλευτές
συζήτησαν μαζί της το θέμα
της αδείας μητρότητας και
πατρότητας, καθώς και περί
εκπαίδευσης και
επαγγελματικής κατάρτισης
γυναικών και ανδρών.
Οι Νέοι Βουλευτές τάχθηκαν
υπέρ της ενσωμάτωσης της
διάστασης των φύλων στις
δημόσιες πολιτικές (gender
mainstreaming) και στον
διορισμό συμβούλων/ειδικών
φύλου σε όλα τα Υπουργεία
της Δημοκρατίας.
Επίσης, πρότειναν όπως ο
κρατικός προϋπολογισμός
να προετοιμάζεται
λαμβάνοντας υπόψη την
έκφυλη διάσταση όπου αυτό
κρίνεται χρήσιμο.
Όσον αφορά το θέμα της
ίσης μεταχείρισης και ίσης
αμοιβής, οι Βουλευτές
θεωρούν απαραίτητη την
δημιουργία ομάδας
εμπειρογνώμων από την
ΑνΑΔ για θέματα ίσης
μεταχείρισης, όπως και την
παροχή συμβουλών
κατάρτισης του εργατικού
δυναμικού.

