


To 1o Φεστιβάλ Έμφυλης Ισότητας με τίτλο 
Femme Fest, θα πραγματοποιηθεί, στις 29 Μαΐου 

2022, στο κάτω διάζωμα της Πλατείας 
Ελευθερίας, στη Λευκωσία.

Διοργανώνει:
Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ

Θεσμικός Υποστηρικτής: 
Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Φιλοξενεί: 
Δήμος Λευκωσίας   

Μεγάλοι Χορηγοί:
Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου



Το επίσημο λογότυπο του FEMME FEST, είναι έργο
του διακεκριμένου χαράκτη Χαμπή Τσαγκάρη.

Η Ξυλογραφία (1972) του χαράκτη Χαμπή, με
τίτλο «Γυναίκα με πολλά πρόσωπα», αποτυπώνει
του πολλαπλούς ρόλους στους οποίους καλούνται
να ανταποκριθούν οι γυναίκες και τις ανισότητες
που αντικρίζουν καθημερινά. Σήμερα, ήδη
πενήντα χρόνια μετά, τα πράγματα παραμένουν
δύσκολα για τις γυναίκες.



Ανάγκη Πραγματοποίησης
του Φεστιβάλ



Έμφυλη Ισότητα
στην Κύπρο 57% 

(EIGE, 2021)

M.O κρατών –
μελών ΕΕ 68%

Η Κύπρος στην
7η από το τέλος

θέση



Οι γυναίκες στην Κύπρο
είναι πιο μορφωμένες από

τους άντρες

Ποσοστό 39% των
γυναικών κατέχουν

Πανεπιστημιακό Πτυχίο
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
των αντρών είναι 31% 

(EIGE 2021) 

Μισθολογικό χάσμα στην
Κύπρο 10,4% και χάσμα

συντάξεων 39% 
(EUROSTAT, 2019)



Οι γυναίκες στην Κύπρο συνεχίζουν να περιορίζονται στην σφαίρα της
ιδιωτικής ζωής

Σύμφωνα με τον EIGE (2021) 81% των γυναικών αναλαμβάνουν
την φροντίδα του νοικοκυριού Vs 27% αντίστοιχο ποσοστό αντρών

Μειωμένη συμμετοχή γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή

Μόλις ¼ Υπουργών και 1/5 των μελών της Βουλής είναι γυναίκες



Ευάλωτες ομάδες γυναικών

Η έμφυλη βία που έχει ως
θύματα κυρίως γυναίκες

αυξήθηκε κατά το 2020 σε
ποσοστό 30% 

Οι μονογονεϊκές οικογένειες
με αρχηγό γυναίκα είναι

99%

Μεγάλος αριθμός
προσφύγων/μεταναστριών
στην Κύπρο, που αποτελούν

ίσως την πιο ευάλωτη
ομάδα πληθυσμού

(UNCHR,2018) 



Σε αυτό το
πλαίσιο
διαφαίνεται η
ανάγκη

Συζήτησης των
έμφυλων

ζητημάτων σε
πλατιά

στρώματα της
κοινωνίας

Καλλιέργειας συνείδησης
έμφυλης ισότητας

Ενδυνάμωσης
των γυναικών
και αύξησης

της
ορατότητας

τους

Καταπολέμησης των
έμφυλων στερεοτύπων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ



Μονοήμερο, ολοήμερο Φεστιβάλ που να
περιλαμβάνει

Περίπτερα στα οποία γυναίκες θα
παρουσιάσουν τη δουλειά τους/τα

ταλέντα/τις ασχολίες τους

Περίπτερα όπου άντρες
δημιουργοί/καλλιτέχνες/ 

επαγγελματίες θα παρουσιάζουν
ζητήματα της έμφυλης ισότητας. 

Περίπτερα στα οποία οργανισμοί, 
κρατικοί φορείς, ημικρατικοί

οργανισμοί, πανεπιστήμια, ΜΚΟ
θα παρουσιάζουν δράσεις/ 

έρευνες/ εκδόσεις/ αφορούν την
ισότητα των φύλων.



Μονοήμερο, ολοήμερο Φεστιβάλ που να
περιλαμβάνει

Γωνία φύλαξης και
δημιουργικής απασχόλησης

παιδιών

Κεντρική Σκηνή στην οποία θα
υπάρχει ολοήμερο

πρόγραμμα με συζητήσεις-
παρουσιάσεις, εργαστήρια
ενδυνάμωσης γυναικών, 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Χώρους όπου οι επισκέπτες
θα μπορούν να

προμηθευτούν φαγητό και
ποτό



ΣΤΟΧΟΙ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Να προωθήσει τη
συζήτηση των
έμφυλων

ζητημάτων στα
πλατιά στρώματα
της κοινωνίας

Να λειτουργήσει
ως εργαλείο
ενδυνάμωσης
των γυναικών

Να αυξήσει την
ορατότητα των

γυναικών
δίνοντας τους
χώρο έκφρασης

Να αντικρούσει
τα έμφυλα

στερεότυπα και
προκαταλήψεις




