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Οκτώ μεγάλες ισπανικές εταιρείες συνεργάζονται για να ποσοτικοποιήσουν το 

χάσμα μεταξύ των φύλων 

 

Οκτώ μεγάλες ισπανικές εταιρείες από διάφορους τομείς, θα συνεργαστούν για να 

ποσοτικοποιήσουν τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο του χάσματος μεταξύ των δύο 

φύλων. Η ομάδα που δημιουργήθηκε, πήρε το όνομα Closingap. Γυναίκες αγωνίζονται για μία 

υγιή οικονομία, με συλλογική πρωτοβουλία που γεννήθηκε στην Ισπανία με στόχο να 

αναλύσει την επίδραση και το κόστος ευκαιρίας του χάσματος που υπάρχει μεταξύ των 

φύλων.  

 

Η κ. Marieta Jiménez, πρόεδρος της φαρμακευτικής και χημικής εταιρείας Merck στην 

Ισπανία και πρόεδρος της Closingap, υποστηρίζει ότι υπάρχει κενό μεταξύ των δύο φύλων, 

λόγω των ανισοτήτων που δημιουργούνται στον εργασιακό τομέα, καθώς υπάρχουν 2 εκ. 

περισσότεροι άνδρες στους χώρους εργασίας, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες γεννιούνται με 

μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και έχει αποδειχθεί ότι είναι αυτές που υποφέρουν από 

κατάθλιψη, λόγω της αφοσίωσης τόσο στην εργασία όσο και στην οικιακή φροντίδα.  

Το έργο αυτό έχει ως στόχο να ποσοτικοποιήσει αυτή την πραγματικότητα και να καταστήσει 

ορατό αυτό που συχνά δεν βλέπουν πολλοί άνθρωποι. Όπως υπενθύμισε η επιτροπή, η 

ύπαρξη του χάσματος μεταξύ των φύλων είναι κάτι που σχεδόν κανείς δεν αμφισβητεί, όμως 

αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, είναι δύσκολο να υπάρξει αξιοπιστία. Προκειμένου 

να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες, η συμμετοχή μεγάλων εταιρειών, 

εμπειρογνωμόνων στους αντίστοιχους τομείς τους και  η γνώση των καταναλωτών τους είναι 

θεμελιώδης. Σύμφωνα με την κα Soledad Murillo, την Ισπανίδα Υπουργό Ισότητας, το κόστος 

αυτής της ανισότητας, από οικονομικής άποψης, μπορεί να υπολογισθεί και αυτό είναι το 

κλειδί.  

Η φαρμακευτική και χημική εταιρεία Merck, η ασφαλιστική εταιρία Mapfre, η εταιρεία 

ενέργειας Repsol, η εταιρεία ζύθου Mahou San Miguel, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Vodafone, 

η εταιρία καλλυντικών και ομορφιάς L'Oréal, η αυτοκινητοβιομηχανία BMW και η 

ξενοδοχειακή εταιρεία Meliá Hotels είναι οι οκτώ οργανισμοί, με εκτεταμένη εμπειρία στις 

αντίστοιχες βιομηχανίες τους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο εν θέματι εγχείρημα. 

 


