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Η ισότητα των φύλων ωφελεί την έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ) βελτιώνοντας την 

ποιότητα και τη συνάφεια της Ε&Κ, προσελκύοντας και διατηρώντας περισσότερα ταλέντα και 

διασφαλίζοντας ότι όλοι μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ - 

ERA) από το 2012. Για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ε&Κ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προωθεί μια προσέγγιση θεσμικής αλλαγής μέσω της εφαρμογής σχεδίων ισότητας των φύλων 

(ΣΙΦ) σε οργανισμούς Ε&Κ, τα οποία έχουν καταστεί κριτήριο επιλεξιμότητας για όλους τους 

δημόσιους φορείς, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους ερευνητικούς οργανισμούς 

που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα “Ορίζοντας Ευρώπη”. Περαιτέρω προσπάθειες 

για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων και της συμμετοχικότητας στην Ε&Κ αναπτύσσονται 

από κοινού με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς στο πλαίσιο του θεματολογίου 

πολιτικής για τον ΕΧΕ 2022-2024.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ισότητα των φύλων στο ευρωπαϊκό 

σύστημα Ε&Κ, οι ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται. Για παράδειγμα, όπως υπογραμμίζει 

η έκθεση She Figures 2021, λιγότερο από το ένα τρίτο των προπτυχιακών φοιτητών στις θετικές 

επιστήμες και τη μηχανική στην ΕΕ είναι γυναίκες (31,3 %), και ενώ το ποσοστό των γυναικών 

αυξάνεται ελαφρώς μεταξύ των αποφοίτων διδακτορικών σπουδών (38 %), το χάσμα μεταξύ 

των φύλων διευρύνεται όσο ανεβαίνουμε στην ιεραρχία, με τις γυναίκες να κατέχουν μόνο το 

17,9 % των θέσεων πλήρους καθηγητή στη μηχανική και την τεχνολογία. Ομοίως, σε επίπεδο ΕΕ, 

λιγότερο από το 11 % των αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας προέρχονται από γυναίκες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για την αντιμετώπιση της υποεκπροσώπησης των γυναικών 

στα πεδία MMET (Μαθηματικά Μηχανικής Επιστήμης Τεχνολογίας) και στην επιχειρηματικότητα 

μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών σύμφωνα με τη Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα Καινοτομίας, την 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πανεπιστήμια και τη στοχευμένη χρηματοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας.

Το shemakes.eu ήταν ένα πρωτοποριακό έργο που προώθησε την καινοτομία και την ηγεσία 

υπό την ηγεσία των γυναικών μέσω της κατάρτισης, της καθοδήγησης και της δημιουργίας 

κοινότητας στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης. Μέσα από διάφορες 

δραστηριότητες και συνέργειες με άλλα έργα, το έργο ενέπνευσε περισσότερες γυναίκες και 

κορίτσια να ασχοληθούν με την εκπαίδευση στα πεδία MMET και να προχωρήσουν πέρα από τις 

αναμενόμενες επαγγελματικές διαδρομές.

Συγχαρητήρια για το έργο σας και για το γεγονός ότι παρουσιάσατε μια ιστορία επιτυχίας στο 

φυλλάδιο της Cordis μεταξύ άλλων εμπνευσμένων έργων για τη γεφύρωση του χάσματος 

μεταξύ των φύλων στο MMET*. Ανυπομονούμε να μάθουμε περισσότερα για τις μελλοντικές 

προσπάθειες αυτού του διετούς έργου!

Προώθηση της ισότητας των 
φύλων στην έρευνα και την 
καινοτομία
από την Katja Reppel 
Επικεφαλής μονάδας στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας

και την Athanasia Moungou
Υπεύθυνος πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας

H Katja Reppel (αριστερά) 
είναι επικεφαλής της 
μονάδας που είναι υπεύθυνη 
για τη δημοκρατία και τις 
ευρωπαϊκές αξίες στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη 
Γενική Διεύθυνση Έρευνας 
και Καινοτομίας. Η μονάδα 
προωθεί, μεταξύ άλλων, την 
ισότητα των φύλων και την 
πολυμορφία στην πολιτική 
έρευνας και καινοτομίας και 
υποστηρίζει τη συμμετοχή 
των πολιτών στη χάραξη της 
πολιτικής Ε&Κ.

H Athanasia Moungou 
(δεξιά) είναι υπεύθυνη 
πολιτικής στον τομέα φύλου 
της μονάδας D4 Δημοκρατία 
και ευρωπαϊκές αξίες, στη 
Γενική Διεύθυνση Έρευνας 
και Καινοτομίας. Πριν 
αρχίσει να εργάζεται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν 
ερευνήτρια στον τομέα των 
νεύρο-επιστημών, γεγονός 
που την έκανε να ενδιαφερθεί 
περισσότερο για την 
προώθηση της ισότητας των 
φύλων στην Ε&Κ.

* https://op.europa.eu/s/xNvt
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Το έργο shemakes.eu (αριθ. 101006203, Ορίζοντας 2020) αποσκοπεί 
στην έρευνα του τρόπου με τον οποίο δομές ευκαιριών βοηθούν τις γυναίκες 
να αναπτύξουν την επιστημονική και καινοτομική τους αξία στον τομέα της 
κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης.

Τα δίκτυα Fabricademy και TCBL ένωσαν τις δυνάμεις τους για να προτείνουν 
ένα λειτουργικό μοντέλο τριών πυλώνων: 1) Διαδρομές μάθησης για την 
εκπαίδευση γυναικών στην εργασία στην έρευνα και στην τεχνολογία. 2) 
Υπηρεσίες καινοτομίας, για την υποστήριξη των γυναικών στην πορεία τους προς 
την καινοτομία. 3) Διαχείριση της φήμης για την παροχή γυναικείων προτύπων 
τεχνογνωσίας, εμπειρίας και αυτοπεποίθησης.

Το τελικό υβριδικό συνέδριο (30 Νοεμβρίου 2022) έδωσε το παρόν βιβλίο. 
Προτείνονται τέσσερις ενότητες: Εμπνεύστε, Μοιραστείτε, Δώστε Φωνή και 
Επηρεάστε:

Εμπνεύστε συνδυάζει τρεις φωνές του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της 
ένδυσης: εμπειρογνώμονες στις αστικές δημιουργικές οικονομίες (Mariangela 
Lavanga), στη βιομηχανία (Bill Macbeth) και στον συστημικό σχεδιασμό (Becky 
Earley).

Μοιραστείτε ξεκινά με τις κύριες προκλήσεις και την επισκόπηση των 
αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν (Frédérique Thureau), και ακολουθείται από 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα μοντέλα (Cecilia 
Raspanti).

Δώστε φωνή συνοψίζει τρεις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που διεξήχθησαν 
με εταίρους, Transfer Labs και πρεσβευτές σχετικά με την εμπειρία τους από το 
έργο (Alexandra Korey).

Επηρεάστε δίνει τα πρώτα αποτελέσματα σχετικά με τον αντίκτυπο, όπως 
μετριέται από τη θεωρία της αλλαγής (Kerstin Junge) και προβληματίζεται για 
τη βιωσιμότητα του έργου αυτού από μια συζήτηση με ορισμένους από τους 
επικεφαλής του (Ista Boszhard).

Καθώς το shemakes.eu ήταν πάντα ένα συλλογικό εγχείρημα, η παρούσα 
δημοσίευση τελειώνει με περισσότερες πληροφορίες για τους συντελεστές. Το 
βιβλίο αυτό, που αρχικά παρήχθη και τυπώθηκε στα αγγλικά, διατίθεται επίσης 
ως PDF* με δυνατότητα λήψης στα γαλλικά, ελληνικά, ιταλικά και ισπανικά.

Το βιβλίο του shemakes.eu
από Frédérique Thureau

Επικεφαλής του Cedecs-TCBL

Το Fabricademy 
αποτελεί μέρος του 
κινήματος Fab Lab (1 700 
παγκόσμια εργαστήρια, 
1 000 ώρες μαθησιακών 
ενοτήτων).

Το δίκτυο Textile and 
Clothing Business Labs 
(TCBL) είναι αφιερωμένο 
στην υποστήριξη της 
πράσινης μετάβασης 
της οικονομίας της 
κλωστοϋφαντουργίας 
και της ένδυσης και 
αποτελείται από μια 
ένωση (62 ευρωπαϊκά 
εργαστήρια, 250 
εταιρείες, 17 έργα, 7 
στρατηγικά μοντέλα 
παρέμβασης) και μια 
εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών (15 άτομα)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

* https://www.shemakes.eu/

welcoming-differences-book



Η ταπισερί της Φλωρεντίας
Η ταπισερί της Φλωρεντίας είναι ένα τεχνούργημα της 
συλλογικής σκέψης του έργου μας. Δημιουργήθηκε κατά τη 
διάρκεια  μίας γενικής συνάντησης της κοινοπραξίας τον 
Σεπτέμβριο του 2022, είναι η απάντησή μας στο ερώτημα: “Τι 
σημαίνει το shemakes για εσάς.”

Ξεκινήσαμε με ατομικό προβληματισμό πάνω σε αυτό το 
ερώτημα και γράφοντας σκέψεις σε post-it σημειώσεις, οι οποίες 
αργότερα ομαδοποιήθηκαν σε ατομικά νήματα. Χωρισμένοι 
σε ομάδες ανά γενικό θέμα, πραγματοποιήσαμε μια πρακτική 
δραστηριότητα που υπενθυμίζει σκόπιμα την παράδοση 
των γυναικών που εργάζονται μαζί σε ένα πάπλωμα ή σε ένα 
εργόχειρο, η οποία  παραδοσιακά παρείχε χώρο για έκφραση 
και συζήτηση. Δουλέψαμε με νεκρά υλικά, αποκόμματα από τη 
διαδικασία ανακύκλωσης μαλλιού και ανακυκλωμένα νήματα, 
καθώς και με βελόνες πολλών ειδών, κόλλα και χρώματα. 
Συναρμολογημένο και κρεμασμένο σε σχεδόν 2×3,5 μέτρα, αυτό 
το έργο τέχνης αφηγείται μια ιστορία για το πώς η καινοτομία και 
η δημιουργικότητα ξεκινούν με μια σπίθα- προχωράει μέσα από 
το οικοσύστημα καινοτομίας, που αντιπροσωπεύεται από μια 
συνεχή, ραμμένη γραμμή με κόμβους- υπάρχει μια περιοχή που 
αντιπροσωπεύει τις δραστηριότητες και την ακριβή τεκμηρίωση- 
και στο τέλος, καταλήγουμε σε μια όμορφη, ακατάστατη, 
πολύχρωμη και συνεργατική κοινότητα.

8
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Διαρθρωτικά 
ζητήματα φύλου 
στον ακαδημαϊκό 
και τον δημιουργικό 
τομέα
από την Mariangela Lavanga
Πανεπιστήμιο Erasmus του Ρότερνταμ
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Ως γυναίκα ιταλικής καταγωγής που ζει στις Κάτω Χώρες εδώ και σχεδόν 20 
χρόνια, έχω βιώσει δύο διαφορετικές κουλτούρες. Μεγάλωσα σε μια μικρή πόλη της 
Νότιας Ιταλίας, όπου η μητέρα μου ήταν καθηγήτρια μαθηματικών στο γυμνάσιο. 
Συνέχισε να εργάζεται με πλήρη απασχόληση μαζί με τις τρεις κόρες της και έμπνευσε 
και ενδυνάμωσε τα παιδικά μας χρόνια. Ακόμη και σε εκείνη τη μικρή πόλη, δεν ένιωσα 
ποτέ ότι μου συμπεριφέρονταν διαφορετικά επειδή ήμουν γυναίκα. Μετά τις σπουδές 
μου στα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Bocconi του Μιλάνου, ήρθα στις Κάτω Χώρες 
όπου ανέπτυξα την έρευνά μου για τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα στις πόλεις 
και αργότερα μου δόθηκε η πρόκληση να επικεντρωθώ στο σχεδιασμό και τη μόδα 
στο Πανεπιστήμιο Erasmus του Ρότερνταμ.

Χρειάστηκα αρκετό χρόνο για να συνειδητοποιήσω ότι το να είσαι γυναίκα δεν είναι 
πρόβλημα της γυναίκας, αλλά δομικό ζήτημα μιας κοινωνίας. Νόμιζα ότι η Ιταλία δεν 
ήταν αξιοκρατική - έπρεπε να έχεις διασυνδέσεις για να βρεις δουλειά στον ακαδημαϊκό 
χώρο - και ανακάλυψα ότι ούτε οι Κάτω Χώρες ήταν: πολλές γυναίκες με διδακτορικό 
παραιτούνταν από τη δουλειά τους ή εργάζονται με μερική απασχόληση αμέσως μετά 
την απόκτηση παιδιού. Εγώ προσωπικά άκουσα πολλές φορές: "Η γυναίκα μου είναι 
η μόνη που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο: “Δεν ήξερα ότι ήσουν φιλόδοξη”, ή “Θα έπρεπε 
να βρεις μια δουλειά μερικής απασχόλησης τώρα που έχεις παιδί” ή ακόμη και “Δεν θα 
έπρεπε να δουλεύεις τόσο σκληρά, θα έπρεπε να απολαμβάνεις τον εαυτό σου”.

Το 2018, παρακολούθησα ένα μάθημα με θέμα Erasmus Women in Academia και 
ανακάλυψα ότι το ποσοστό των γυναικών καθηγητών στις Κάτω Χώρες ήταν ένα 
από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, πολύ κάτω από 20%. Ευτυχώς, έχουν αναπτυχθεί 
διάφορες πρωτοβουλίες για την αύξηση αυτού του ποσοστού, με το Ολλανδικό 
Δίκτυο Γυναικών Καθηγητών (LNVH) που παρακολουθεί την τάση να ενδυναμώνει 
την παρουσία περισσότερων γυναικών στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά ο δρόμος είναι 
μακρύς και δύσβατος (25% έως το 2025, 50% έως το 2040;). Η καθηγήτρια Hanneke 
Takkenberg -διευθύντρια του Κέντρου Erasmus για τις Γυναίκες και τους Οργανισμούς 
(ECWO) και του ολλανδικού δικτύου γυναικών καθηγητριών (LNVH)- ασχολείται 
πολύ με την ενδυνάμωση της παρουσίας των γυναικών σε ηγετικές θέσεις τόσο στον 
ακαδημαϊκό χώρο όσο και πέραν αυτού. Πρόσφατα μοιράστηκε μαζί μου ένα άρθρο 
του Harvard Business Review¹ που παρουσιάζει έναν νέο τρόπο σκέψης της  χορηγίας, 
ως ένα φάσμα πέντε βαθμών υποστήριξης από την καθοδήγηση έως την υπεράσπιση 
και καταλήγει ότι οι γυναίκες πρέπει να υποστηρίζονται περισσότερο προκειμένου να 
προχωρήσουν στην καριέρα τους.

Η Δρ Mariangela Lavanga είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Πολιτιστικής 
Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Erasmus του Ρότερνταμ.

Είναι η ακαδημαϊκή συντονίστρια του Μείζονος Προγράμματος Βιομηχανία Μόδας και 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πολιτιστικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. 
Είναι η ακαδημαϊκή επικεφαλής για την ανάπτυξη νέων μορφών μετασχηματιστικής 
έρευνας, εκπαίδευσης και δέσμευσης, όσον αφορά τη μετάβαση στη βιωσιμότητα 
της βιομηχανίας μόδας και κλωστοϋφαντουργίας στην πλατφόρμα Design Impact 
Transition (DIT), στο πλαίσιο της στρατηγικής 2024 του Πανεπιστημίου Erasmus 
Rotterdam.

¹ https://hbr.org/2019/08/ 
a-lack-of-sponsorship-is-kee-
ping-women-from-
advancing-into-leadership

ΕΜΠΝΕΥΣΤΕ
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ΜΕΝΤΟΡΑΣ 
Παρέχει συμβουλές, υποστήριξη ή καθοδήγηση

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μοιράζεται “εμπιστευτικές πληροφορίες” πως να κάνει 
πρόοδο- χαράζει στρατηγική για να προχωρήσει μπροστά

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Την συστήνει σε ανθρώπους με επιρροή- 
μιλάει για αυτήν στους συναδέλφους σας

ΔΟΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
Παρέχει μια ευκαιρία υψηλής προβολής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ
Υποστηρίζει δημόσια μια προαγωγή- αγωνίζεται 
γι' αυτήν σε περιβάλλοντα όπου δεν μπορεί να 
αγωνιστεί για τον εαυτό της

Ένας νέος τρόπος σκέψης 
για τη χορηγία 
Η χορηγία δεν είναι ένας ρόλος είτε/είτε-είτε δεσμεύεστε πλήρως είτε         
καθόλου. Είναι ένα φάσμα διαφορετικών ειδών και βαθμών υποστήριξης. 
© HBR - Herminia Ibarra
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Αναγνωρίζω παραλληλισμούς στους δημιουργικούς τομείς. Στην τέχνη και τη μόδα, 
το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται 
η φήμη. Το ταλέντο είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την 
αξιολόγηση της επιτυχίας των καλλιτεχνών και της ποιότητας του έργου τους και 
το υποκατάστατό του είναι μια διάσημη φήμη που βασίζεται στην προβολή μέσω 
βραβείων, μουσείων, γκαλερί, μπουτίκ, καταστημάτων κ.λπ. Οι άντρες καλλιτέχνες είναι 
περισσότερο επιχορηγούμενοι - τους δίνονται περισσότερες ευκαιρίες να είναι ορατοί, 
και κατά συνέπεια θεωρούνται πιο ταλαντούχοι - και συνεπώς κερδίζουν περισσότερα. 
Αυστραλοί ερευνητές (Hoffmann και Coate, 2022) απέδειξαν ότι αν προτιμάται ο 
πίνακας μιας γυναίκας από εκείνον ενός άνδρα καλλιτέχνη, η προτίμηση αυτή αλλάζει 
προς τον πίνακα του άνδρα όταν οι συμμετέχοντες ανταμείβονται για την επιλογή 
του ακριβότερου έργου ή εκείνου που έχει ζωγραφίσει ο πιο διάσημος καλλιτέχνης. 
Η διάκριση λόγω φύλου αναδύεται ξεκάθαρα. Επιπλέον, αν λίγοι διάσημοι καλλιτέχνες 
και σχεδιαστές κερδίζουν πολλά, η μεγάλη πλειοψηφία ανήκει στη μακρά ουρά² και 
αγωνίζεται να βγάλει τα προς το ζην -ιδιαίτερα όταν είναι μερικώς απασχολούμενοι 
ή ανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίες -όπως συχνά είναι οι γυναίκες ακόμα και 
σήμερα. Ήδη από το 1998, η φεμινίστρια καθηγήτρια μόδας Angela McRobbie, πήρε 
συνέντευξη από νεαρές σχεδιάστριες μόδας στο Λονδίνο και αναγνώρισε ένα παρόμοιο 
πρότυπο: υψηλό επίπεδο στρες, εξάντληση και αυτό-εκμετάλλευση, εργασία μέρα και 
νύχτα, χωρίς διαλείμματα, χωρίς πραγματικό μισθό.

Το πρόσφατο πλαίσιο της πανδημίας έχει επιδεινώσει αυτά τα ζητήματα φύλου. Στις 
αρχές του 2020, ερευνητές στο Ηνωμένο Βασίλειο (Comunian and England, 2020) 
εξέτασαν περίπου 20 έρευνες σχετικά με το πώς το Covid-19 επηρέασε την τέχνη 
και τον πολιτισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρατήρησαν ότι δεν ενδιαφέρονται να 
κατανοήσουν αν το Covid μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά τους δημιουργικούς 
εργαζόμενους, ιδίως τις γυναίκες, τις μειονότητες και τα άτομα με αναπηρία. 
Υποστηρίζουν ότι, παρά την οικονομική κρίση του 2008 και την κρίση του Covid-19, 
εξακολουθεί να υπάρχει μια βραχυπρόθεσμη προοπτική και ad hoc πολιτικές σε 
αυτούς τους τομείς που τους εμποδίζουν να επανεξετάσουν τη δομή της απασχόλησής 
τους με έναν πιο δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο.

Ο καθηγητής Hanneke Takkeberg με ευαισθητοποίησε επίσης για τη 
λεγόμενη προκατάληψη της απόστασης που συζητήθηκε σε μια πρόσφατη μελέτη 
στο Harvard Business Review³. Οι γυναίκες που εργάζονται από το σπίτι υφίστανται 
περισσότερες διακρίσεις από ό,τι οι άνδρες στην πανδημία: σε υβριδικά ή εικονικά 
περιβάλλοντα, οι γυναίκες μιλούν λιγότερο και αισθάνονται πιο ντροπαλές από 
τους άνδρες, ενώ οι διευθυντές τους πιστεύουν ότι εργάζονται λιγότερο (καθώς 
υποτίθεται ότι αφιερώνουν χρόνο στις δουλειές του σπιτιού και της οικογένειας). 
Και για αυτό έχουν ακόμη λιγότερη πρόσβαση σε καθοδήγηση και χορηγία.

“ Αυτό που μου άρεσε στο πρόγραμμα shemakes.eu είναι ότι 
αντιμετώπισε ορισμένα από αυτά τα διαρθρωτικά ζητήματα,  
αναπτύσσοντας συνδεδεμένες και υποστηρικτικές κοινότητες, 
και συν δημιουργώντας έργα και υποστηρίζοντας γυναίκες, 
ακόμη και στο πλαίσιο μιας πανδημίας.”

² https://en.wikipedia.org/wiki/
Long_tail

³ μπορείτε να βρείτε το σχήμα 
εδώ : https://hbr.org/2019/08/a-
lack-of-sponsorship-is-keeping-
women-from-advancing-into-
leadership

ΕΜΠΝΕΥΣΤΕ
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Υποστήριξη 
επιχειρηματιών για 
την επιτάχυνση της 
πράσινης μετάβασης 
της βιομηχανίας
από τον Bill Macbeth 
Κλωστοϋφαντουργικό Κέντρο Αριστείας

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ
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Η πράσινη μετάβαση βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του κλάδου. Η 
μεγαλύτερη απειλή στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης είναι η κρίση 
προσλήψεων, η προσέλκυση ικανών ανθρώπων για να ενταχθούν στις εταιρείες μας. Η 
βασική αποστολή του Κλωστοϋφαντουργικού Κέντρου Αριστείας είναι να αναπτύσσει 
και να παρέχει μαθητεία και μαθήματα δεξιοτήτων στην κλωστοϋφαντουργία, τα 
οποία χρειάζεται ο κλάδος για να παραμείνει μπροστά από τους ανταγωνιστές του. 
Η βιωσιμότητα έχει γίνει όλο και πιο κρίσιμη για όλες τις επιχειρήσεις με τις οποίες 
συνεργαζόμαστε, όπου δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βελτιώνει τη 
λειτουργική αποτελεσματικότητα. 

Οι γυναίκες που ξεκινούν νέες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 
εμπόδια χρηματοδότησης

Το Extended Venture Report¹ αναδεικνύει ζητήματα σχετικά με την ανισότητα και τη 
στήριξη της εκκίνησης νέων εταιρειών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 82% των νεοσύστατων 
επιχειρήσεων ιδρύεται από άνδρες και το 43% των επενδύσεων επιχειρηματικών 
κεφαλαίων παρέχεται σε εταιρείες με αποφοίτους μόλις τεσσάρων πανεπιστημίων - 
του Όξφορντ, του Κέιμπριτζ, του Στάνφορντ και του Χάρβαρντ. Λιγότερο από το 5 % 
των επιχειρηματικών

επενδύσεων κεφαλαίου πηγαίνει σε εταιρείες με γυναίκα ιδρυτή, λιγότερο από 2% σε 
εταιρείες με μαύρο ιδρυτή ή ιδρυτή από εθνική μειονότητα και λιγότερο από 7% σε 
εταιρείες με ιδρυτή που δεν έχει αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο. Αυτό υποδηλώνει 
ότι, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται στα χέρια 
λευκών ανδρών, οι οποίοι αποφοίτησαν από μικρό αριθμό πανεπιστημίων, και θα 
στηρίξουν αυτό που γνωρίζουν. Πρόκειται για ένα σύστημα που αυτοτροφοδοτείται, 
παρά τις στατιστικές και τις μελέτες που δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που ιδρύονται 
από γυναίκες τείνουν να είναι πιο επιτυχημένες από τις επιχειρήσεις που ιδρύονται από 
άνδρες.

Ωστόσο, υπάρχουν λόγοι να είμαστε αισιόδοξοι, καθώς η δημόσια χρηματοδότηση 
ανταποκρίνεται όλο και περισσότερο στις τοπικές συνθήκες. Στο West Yorkshire, το οποίο 
περιλαμβάνει το Bradford, το Huddersfield, το Halifax και το Leeds, η χρηματοδότηση 
του δημόσιου τομέα είναι διαθέσιμη για τη στήριξη νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης που δημιουργούνται από τη νέα και ποικιλόμορφη 
κοινότητά μας. 

Το Μπράντφορντ αποκαλείται η νεότερη πόλη της Ευρώπης, με πάνω από το 
50% των κατοίκων να είναι κάτω των 25 ετών. Δεύτερον, η χρηματοδότηση 

¹ https://www.extend.vc/reports

Ο Bill Macbeth obe frsa είναι διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου 
Αριστείας Κλωστοϋφαντουργίας στο Huddersfield του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Το Κέντρο είναι αφιερωμένο στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της ερευνητικής 
βάσης των εταιρειών παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην 
Αγγλία. Έχει δημιουργήσει, διευθύνει και συμμετάσχει σε πολλά καινοτόμα 
έργα (σε επίπεδο Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ) που επικεντρώνονται στην 
εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την επιχειρηματικότητα, την 
ανάπτυξη διαδικασιών και τη βιωσιμότητα.

ΕΜΠΝΕΥΣΤΕ
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αποκεντρώνεται όλο και περισσότερο από το κέντρο στην περιφέρεια για τη στήριξη 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων -περισσότερο στο West Yorkshire από οπουδήποτε 
αλλού - και υποστηρίζει το αυξανόμενο κίνημα επιχειρηματιών που έχουν τις 
μεγαλύτερες δυνατότητες να βελτιώσουν τα τρέχοντα συστήματα και να συμβαδίσουν 
με τις προκλήσεις της βιωσιμότητας. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει 
αναγνωρίσει τη μόδα και την κλωστοϋφαντουργία ως βασικό τομέα καινοτομίας. 
Έχει δρομολογηθεί ένα ταμείο 30 εκατομμυρίων λιρών για την αντιμετώπιση των 
ζητημάτων και των ευκαιριών γύρω από τη βιωσιμότητα στον τομέα. Μια πρώιμη 
πρόσκληση υποβολής σχεδίων θα διερευνήσει τα ζητήματα της διαλογής και της 
ανακύκλωσης και ένα ταμείο ύψους 19 εκατομμυρίων λιρών έχει δρομολογηθεί για τη 
στήριξη πέντε ερευνητικών και σχεδιαστικών σχεδίων του οικοσυστήματος πράσινης 
μετάβασης, όπου ακαδημαϊκοί, βιομηχανία και νέοι επιχειρηματίες θα συναντηθούν 
για να χαρτογραφήσουν διαφορετικά σενάρια για το πώς θα μεταβούμε από τη 
γραμμική στην κυκλική παραγωγή σε εθνική κλίμακα. Θα υπάρξουν επίσης χρηματικές 
επιχορηγήσεις έως και 50.000 λίρες Αγγλίας για εταιρείες που προωθούν εμπορικά 
βιώσιμες ιδέες που μπορούν να επεκταθούν και να αναπτυχθούν.

Με αυτά τα κεφάλαια, οι καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές που ξεκίνησε η 
shemakes, θα πρέπει να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στο οικοσύστημα της πράσινης 
μετάβασης. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ευέλικτες, επιδεικνύουν νέες προσεγγίσεις 
σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να επηρεάσουν την πορεία των μεγαλύτερων 
οργανισμών.  

Στον τομέα της βιωσιμότητας 
εστιάζουμε σε τέσσερις τομείς: 

Πρώτες ύλες και προμήθειες 
Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα συνεργάζονται με μικρές επιχειρήσεις και 
νεοσύστατες επιχειρήσεις για να δείξουν πώς υλικά όπως η κάνναβη, το λινάρι ή το 
μπαμπού, μαζί με φυσικές και βακτηριακές βαφές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
να είναι προτιμότερες εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τα παραδοσιακά υλικά.

Τεχνολογίες επεξεργασίας
Για να χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια, λιγότερο νερό, λιγότερες χημικές ουσίες και 
να παράγουμε λιγότερα απόβλητα και λιγότερες εκπομπές. Η βιομηχανία μας ζητά νέες 
προσεγγίσεις και υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης. 

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ
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Προϊόν και κύκλος ζωής
Όπου οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται ριζοσπαστικά - επανασχεδιάζοντας, 
επαναχρησιμοποιώντας και φυσικά, οργανώνοντας διαλογή και ανακύκλωση - 
αντιμετωπίζοντας το ζήτημα σε βιομηχανική κλίμακα. 

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα
Π.χ. η μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική παραγωγή, η εισαγωγή εννοιών όπως η 
εξυπηρέτηση και ο συν-σχεδιασμός με τους πελάτες και η παραγωγή κατά παραγγελία 
σε μικρότερους όγκους για προϊόντα υψηλότερης αξίας κατά παραγγελία, όπου οι 
πελάτες πληρώνουν για τα προϊόντα αυτά πριν από την κατασκευή τους.

Ως συμπέρασμα, ο τομέας της Κλωστοϋφαντουργίας και της Ένδυσης 
(Κ&Ε) χρειάζεται καινοτόμους και δημιουργικούς ανθρώπους σαν εσάς για να 
αμφισβητήσουν τις τρέχουσες πρακτικές, να παραβιάσουν τους κανόνες και να 
καταδείξουν πώς θα σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό που χρειάζεστε είναι 
χρηματοδότηση και επενδύσεις, διασυνδέσεις, πλατφόρμες και συνεργασίες. Όσο 
καλύτερα συνδέεστε και δημιουργείτε πλατφόρμες, τόσο πιο επιτυχημένη θα είναι 
η ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας, η δημιουργία ικανοτήτων και η εξασφάλιση της 
χρηματοδότησης που χρειάζεστε για να αναπτυχθείτε. Μια από τις πλατφόρμες με 
τις οποίες πρέπει να συνδεθείτε είναι αυτή της  Ένωσης TCBL. Πρόκειται για ένα 
μείγμα ερευνητών, πρακτικών ανθρώπων της βιομηχανίας όπως εγώ και κάποιων 
τρελών αναρχικών ανθρώπων που αμφισβητούν τα πάντα. Είναι μια πλατφόρμα 
που θα διεγείρει νέες ιδέες και νέες προσεγγίσεις και θα μας βοηθήσει όλους να 
διαδραματίσουμε ρόλο στην προώθηση της αλλαγής σε ολόκληρο τον τομέα της 
κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης.

To Textile Centre of Excellence είναι ένας οργανισμός κατάρτισης 
που εδρεύει στο Huddersfield (Yorkshire). Συγκεντρώνει εκατό μέλη που 
πληρώνουν την συνδρομή τους, τα οποία είναι κυρίως κατασκευαστές 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για πολυτελείς οίκους, την 
αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και την τεχνολογική βιομηχανία, 
αλλά και σχεδιαστές για κατασκευαστές ενδυμάτων. Συνεργάζεται στενά με 
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, σχολεία και κολέγια.

ΕΜΠΝΕΥΣΤΕ
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Πολυπλοκότητα, 
συμπόνια και  
θάρρος:
προς ένα ολιστικό 
συστημικό μοντέλο για το 
σχεδιασμό της αλλαγής 
υπό την καθοδήγηση των 
γυναικών
από την Becky Earley  
Κέντρο Κυκλικού Σχεδιασμού

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ
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Η βιωσιμότητα αποκαλείται ανέκαθεν "κακόβουλο πρόβλημα" και η ανισότητα των 
φύλων είναι επίσης ένα τέτοιο πρόβλημα (Rittel και Webber 1973). Και τα δύο απαιτούν 
συστημικές διεπιστημονικές και συνεργατικές προσεγγίσεις από σχεδιαστές που είναι 
δημιουργικοί και ισχυροί πέρα από αυτά που πιστεύουν και αισθάνονται σήμερα. 
Αυτή η ομιλία είναι μια ευκαιρία  να συγκεντρώσω κάποιες από τις σκέψεις μου για τις 
μεθόδους, τα εργαλεία και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να πραγματοποιήσουμε 
αλλαγές προς νέα συστήματα. Στο CCD ήμασταν πάντα μια ομάδα που αποτελείται 
κυρίως από γυναίκες και οι αξίες του έργου shemakes ευθυγραμμίζονται με αυτό που 
έχει ενσωματωθεί στο έργο μας. Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για την οικοδόμηση μιας 
κοινότητας φορέων αλλαγής σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, για την αντιμετώπιση των 
κλιματικών ζητημάτων μέσω ερευνητικών έργων για την κλωστοϋφαντουργία.

Ο συστημικός σχεδιασμός είναι ο χώρος όπου μπορούμε να πάρουμε μια συστημική 
πρακτική - ας πούμε ως σχεδιαστής υφασμάτων - και να χρησιμοποιήσουμε τη συστημική 
σκέψη για να δημιουργήσουμε μια εικόνα ευρύτερης αλλαγής. Ο συστημικός 
σχεδιασμός είναι ένας προσανατολισμός - όχι ένας κλάδος. Μπαίνεις ως ειδικός στον 
τομέα σου -φυσική βαφή, μαλλί, εκτύπωση με μεταφορά θερμότητας- είσαι ο ειδικός σε 
αυτόν τον τομέα και εργάζεσαι για τη δημιουργία συστημάτων, την ανταλλαγή γνώσεων 
προκειμένου να κατανοήσεις τη διασύνδεση, τις ροές (Meadows 1999, 2008).

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός και ο συν-σχεδιασμός (McKercher 2022) είναι 
προσεγγίσεις στις οποίες το shemakes έχει διαπρέψει. Αντί να σχεδιάζετε για τους 
ανθρώπους, σχεδιάζετε με τους ανθρώπους. Όταν σχεδιάζουμε με τους ανθρώπους, 
έχουμε την ευκαιρία να καταλήξουμε σε προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες που είναι 
πιο χρήσιμα, αναγκαία και ίσως και πιο δίκαια. Στο σχεδιασμό μετάβασης (Irwin 2015), 
εργαζόμαστε περισσότερο σύμφωνα με την τοποθεσία, την κοινότητα και τον φυσικό 
κόσμο. Μπορεί να κάνουμε ανάπτυξη σεναρίων ή υποθετικό σχεδιασμό (Dunne & 
Raby 2013), επειδή είναι σημαντικό ότι, ως σχεδιαστές και δημιουργοί, να δείξουμε 
αυτό που επί του παρόντος δεν είναι δυνατό ή δεν συμβαίνει. Πρέπει να δείξουμε νέα 
μέλλοντα για να εικάσουμε -να φανταστούμε και να ονειρευτούμε- για να δείξουμε πώς 
θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα, επειδή δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτό που 
έχουμε. Όλοι μας χρειαζόμαστε ακόμα υφάσματα και ρούχα, αλλά υπάρχει ένας χώρος 
για τις γυναίκες σχεδιαστές όπου ο υποθετικός σχεδιασμός μπορεί να είναι ισχυρός. 

Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο μεταίχμιο μιας στιγμής όπου αυτό θα γίνεται όλο και πιο 
σημαντικό. Κάποια λαμπρή δουλειά που μπορείτε να δείτε είναι το Fashion Fictions 
- ένα έργο όπου μπορείτε να λάβετε μέρος στο σχεδιασμό μελλοντικών κόσμων. 
(Twigger Holroyd 2021).

H Becky Earley είναι καθηγήτρια του Circular Design Futures, συνιδρύτρια 
του Centre for Circular Design, συνιδρύτρια της Παγκόσμιας Ημέρας Κυκλικών 
Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων 2050 και σύμβουλος του έργου shemakes 
και επικεφαλής του Transfer Lab.

To Centre for 
Circular
Design (CCD) 
ιδρύθηκε το 2017 και 

εδρεύει στο Chelsea 

College of Arts, University 

of the Arts London. Το 

CCD επικεντρώνεται στη 

σχεδιαστική έρευνα για 

κυκλικά υλικά, μοντέλα 

και νοοτροπίες και 

στοχεύει στην επιτάχυνση 

της μετάβασης προς το 

σχεδιασμό για ένα κυκλικό 

μέλλον, όπου τα υφάσματα, 

τα υλικά και τα πράγματα  

σχεδιάζονται, παράγονται, 

χρησιμοποιούνται και 
απορρίπτονται με ριζικά 
νέους τρόπους.
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20

Πιστεύω ότι το shemakes μας έδειξε ότι υπάρχει μία πραγματική δυνατότητα για 
μια συστημική θεωρία αλλαγής με επικεφαλής τις γυναίκες. Η θεωρία της αλλαγής 
αφορά μεμονωμένες και επακόλουθες δράσεις που μπορούμε να αναλάβουμε 
ως σχεδιαστές, και τις επιπτώσεις και τις δομές που προκύπτουν από αυτές και 
που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Η συστημική θεωρία της αλλαγής το πάει 
παραπέρα, πέρα από μια σειρά από απομονωμένα πλαίσια -ατομικές δράσεις- και 
αναγνωρίζει και αξιολογεί τις διασυνδέσεις και τις διασταυρώσεις τους (Murphy & 
Jones 2020).

Πιστεύω ότι οι γυναίκες σχεδιαστές έχουν ισχυρή φυσική περιέργεια και δεξιότητες 
στη διερεύνηση αυτών των διασυνδέσεων και διασταυρώσεων. Πιστεύω ακράδαντα 
ότι, ως γυναίκες σχεδιάστριες και δημιουργοί, διαθέτουμε ένα σύνολο δεξιοτήτων 
που δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς και οι οποίες θεωρώ ότι είναι το κλειδί για τη 
δημιουργία του είδους της αλλαγής που χρειάζεται η βιομηχανία και ο πολιτισμός.

Πολυπλοκότητα - κατανόηση των 
διασταυρώσεων στην αρχή μιας διαδικασίας

Στο CCD, η Δρ Rosie Hornbuckle επικεντρώνεται στη σύνθετη σχεδιαστική 
συνεργασία. Η δουλειά της έχει να κάνει με την κατανόηση του οικοσυστήματος του 
έργου ή της φιλοδοξίας που μας απασχολεί, πώς τα υλικά μπορούν να κάνουν τη 

Gender Visions, shemakes workshop στο CCD, 
Λονδίνο (Απρίλιος 2022), με επικεφαλής τις 
Sanne Visser και Μαριλένα Γεωργαντζή.

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ
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διαφορά -όπως ένα οριακό αντικείμενο- και πού είναι τα τυφλά σημεία της γνώσης, 
ποιος δεν συμμετέχει, ποιος δεν προσελκύεται ή δεν γίνεται αντιληπτός από εμάς 
και πώς χρειάζονται να τους μιλήσουμε (Hornbuckle 2021). Για την εργασία μας 
στο shemakes, μπορέσαμε να εξετάσουμε το δυναμικό του κυκλικού μαλλιού 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και να συγκεντρώσουμε διαφορετικές προοπτικές από 
την ακαδημαϊκή κοινότητα. Μεταφέραμε επίσης αυτές τις ιδέες στην εκδήλωση 
της Design Research Society (DRS) στο Μπιλμπάο, όπου κάναμε ένα εργαστήριο 
που αφορούσε την εισαγωγή της διαφορετικότητας και της συμμετοχικότητας σε 
μελλοντικά έργα σχεδιασμού κυκλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μόδας.

Συμπόνια - να βλέπεις και να νοιάζεσαι για 
όλες τις αλληλοδιασταυρούμενες προοπτικές

Με απλά λόγια, δεν μπορούμε να θέτουμε τις ίδιες προσδοκίες και τα ίδια μέτρα για 
όλους. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί τα πράγματα - οι βασικοί δείκτες 
απόδοσης και η αξιολόγηση των διαφόρων σεναρίων που έχουν οι άνθρωποι όσον 
αφορά την καριέρα τους - πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να επανασχεδιάσουμε τον τρόπο 
με τον οποίο λειτουργούν η χρηματοδότηση, τα έργα και οι περιγραφές θέσεων 
εργασίας- και νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες που να συμμετέχουν 
στην επανασχεδίαση αυτή , φέρνοντας τη συμπόνια και την κοινότητα πίσω στην 
καρδιά της εργασίας που πρέπει να γίνει.

Θάρρος - να πραγματοποιήσετε την αλλαγή 
όταν οι δυνάμεις μπορεί να είναι εναντίον σας

Συχνά δεν αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι πρέπει πραγματικά να δουλέψουμε 
περισσότερο με τις γυναίκες και τα κορίτσια για να γίνουν πιο θαρραλέες. Πρόκειται 
για την κατανόηση ότι δεν πειράζει που δεν έχετε αυτοπεποίθηση - αλλά δεν φταίτε 
εσείς. Είναι το πλαίσιο, και για πολλούς λόγους όλοι μας πρέπει να γίνουμε πιο 
θαρραλέοι. Επιλέγω τις λέξεις μου πολύ προσεκτικά εδώ!

Ρωτήστε τον εαυτό σας: Σε αυτό το έργο, ποιους φόβους ξεπεράσατε και ποιους 
φόβους πρέπει ακόμη να ξεπεράσετε; Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να γίνουμε ηγέτες 
με τον τρόπο μας και αν καταλάβουμε τι μας κρατάει πίσω και τι μας φοβίζει, θα 
αποκαλύψουμε πραγματικά όλες τις υπάρχουσες ευκαιρίες για ανάπτυξη και αλλαγή 
και τη δική μας ιδέα για την επιτυχία.

ΕΜΠΝΕΥΣΤΕ
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Το μοντέλο CCC

Το πλαίσιο συστημικού σχεδιασμού του Συμβουλίου Σχεδιασμού είναι πραγματικά 
χρήσιμο. Σημειώνει τους στοχαστές συστημάτων, τους ηγέτες και τους αφηγητές 
ιστοριών, τους σχεδιαστές και τους δημιουργούς, τους συνδέσμους και τους 
συντονιστές. Το shemakes ήταν γεμάτο από τέτοιους παράγοντες- και ταιριάζει 
πραγματικά σε αυτό το παράδειγμα συστημικού σχεδιασμού. Έτσι, αν συνυπολογίσουμε 
επίσης την πολυπλοκότητα, τη συμπόνια και το θάρρος, θα δώσουμε γυναικεία γεύση 
στη συστημική αλλαγή- μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητές μας στην 
κατασκευή, τη δημιουργικότητα και την ομορφιά των υφασμάτων για να προωθήσουμε 
και να επιβάλουμε την αλλαγή. 

Χρειαζόμαστε επειγόντως πολύπλοκους, συμπονετικούς και θαρραλέους 
στοχαστές συστημάτων, ηγέτες και αφηγητές ιστοριών, σχεδιαστές και 
δημιουργούς, συνδέσμους και συντονιστές, που θέτουν τους ανθρώπους και τον 
πλανήτη σε προτεραιότητα. Τους χρειαζόμαστε να εργάζονται χωρίς αποκλεισμούς, 
με  φιλοξενία, συνεργατικά, για την δημιουργία συνδέσεων -προτείνοντας, 
δημιουργώντας και επαναλαμβάνοντας αντανακλαστικές λύσεις- ενώ παράλληλα 
θα επιδιώκουν να προσφέρουν και να στηρίζουν τους άλλους.

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ
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Η πρόκληση 
shemakes: 
γεφύρωση των 
αξιακών διαφορών 
μεταξύ των φύλων
Από την Frédérique Thureau 
Cedecs-TCBL
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Η έρευνα για το πώς μπορεί να αυξηθεί η αξία της συμμετοχής των 
φύλων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης εγείρει ζητήματα σχετικά 
με το γιατί η αξία των γυναικών εξακολουθεί να υστερεί έναντι των ανδρών και πώς 
μπορεί να αυξηθεί η αξία των γυναικών ώστε να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα μεταξύ των 
δύο φύλων.

Οι γυναίκες κατά μέσο όρο στην Ευρώπη αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες -έχουμε 
ένα μισθολογικό χάσμα 16 %- αλλά το σημαντικότερο είναι ότι κερδίζουν λιγότερα 
- το μισθολογικό χάσμα είναι 36%- καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην 
απασχόληση, στη μερική απασχόληση και στις θέσεις ως κορυφαία στελέχη μεταξύ 
τους. Το παράδοξο εδώ είναι ότι οι γυναίκες στην Ευρώπη είναι πιο μορφωμένες, και 
αυτό δεν μετατρέπεται σε απασχόληση, θέση ή αμοιβή, προκαλώντας έτσι μεγάλη 
απογοήτευση και οικονομικό χάσμα. Έχει γίνει υπολογισμός ότι αν οι γυναίκες 
απασχολούνταν στο επίπεδο των ικανοτήτων τους, το ευρωπαϊκό ΑΕΠ θα αυξανόταν 
κατά 3,3 μονάδες αντί να είναι στάσιμο. Αυτό το χάσμα αποδοχών είναι ιδιαίτερα ορατό 
στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, έναν γυναικοκρατούμενο 
τομέα - οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 87% του εργατικού δυναμικού στην ένδυση 
και το 50% στην κλωστοϋφαντουργία - με τις γυναίκες να έχουν κολλήσει στο μεσαίο 
διοικητικό επίπεδο.

Ωστόσο, η έννοια της αξίας έχει αλλάξει. Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας και 
της ένδυσης έχει αναγκαστεί, για περισσότερα από 20 χρόνια, να μεταβεί από ένα 
μοντέλο υπερπαραγωγής και υπερκατανάλωσης σε ένα πιο συστημικό και βιώσιμο, 
από ένα μοντέλο χαμηλού κόστους και υψηλών περιθωρίων κέρδους - εις βάρος των 
ανθρώπων και του πλανήτη - σε ένα μοντέλο δίκαιης αξίας και δίκαιων τιμών, χωρίς 
αποκλεισμούς για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Η μετάβαση αυτή επιταχύνθηκε 
πρόσφατα λόγω των πρόσφατων παγκόσμιων αναταραχών που πάγωσαν την 
εφοδιαστική αλυσίδα, μείωσαν την πρόσβαση στην ενέργεια που βασίζεται σε ορυκτά 
καύσιμα και προκάλεσαν κοινωνικές διαμαρτυρίες των πολιτών που επλήγησαν. Εάν η 
καινοτομία είναι προσβάσιμη τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, η νέα αξία θα 
πρέπει να στηρίζεται στην καινοτομία και την εμπιστοσύνη.

Το οικοσύστημα ευκαιριών shemakes 

Για να γίνει αυτή η αλλαγή, το shemakes.eu διερωτήθηκε αν η αλλαγή θα προέλθει 
από μέσα - αναμορφώνοντας την πιο κοινή αλυσίδα αξίας “πάρε-φτιάξε-πέταξε” ή από 
έξω - δείχνοντας εναλλακτικά  επιχειρηματικά μοντέλα που θα αλλάξουν τον τομέα 
Κ&Ε. Η επιλογή των "αουτσάντερς" φάνηκε να είναι ένας ευκολότερος τρόπος για τις 

H Frédérique Thureau υποστηρίζει τις ΜΜΕ και τους επιχειρηματίες στην 
στρατηγική και ανάπτυξη της υπεύθυνη καινοτομίας. Ως εταίρος του δικτύου Textile 
and Clothing Business Labs (www.tcbl.eu) και επικεφαλής  της εταιρείας υπηρεσιών  
Cedecs-TCBL, διαχειρίζεται και συμβάλλει σε έργα που βοηθούν την μετάβαση 
του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης και την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της καινοτομίας, όπως π.χ. το έργο shemakes.eu (πώς να αναπτυχθεί μια 
δομή ευκαιριών για την υποστήριξη των γυναικών καινοτόμων) ή herewear.eu (πώς 
να υποστηριχθεί η υιοθέτηση ενός νέου τομέα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με 
βάση τα απόβλητα, τοπικά και κυκλικά). Η Frédérique διευθύνει επίσης εκπαιδευτικά 
εργαστήρια στους τομείς εξειδίκευσής της, κυρίως σε σχολές μηχανικών.

ΜΟΙΡΑΣΤΕIΤΕ 
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γυναίκες να διερευνήσουν σε μεγαλύτερο βάθος τις βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις 
που βασίζονται στην επιστήμη και την τεχνολογία και, κατά συνέπεια, περισσότερες 
ευκαιρίες να αποδείξουν την αξία τους.

Αυτή η δομή ευκαιριών αναθεωρήθηκε αρκετές φορές και τελικά πήρε τη μορφή ενός 
κύκλου Booster. Σε σύγκριση με ένα αρχικό επιχειρησιακό μοντέλο τριών πυλώνων, 
το shemakes σχεδίασε ένα κυκλικό μοντέλο, όπου η αλλαγή ξεκινά από τη νοοτροπία 
των εργαστηρίων, ώστε να επιτρέψει στα εργαστήρια να γίνουν κέντρα γνωστά για την 
καινοτομία, όπου η επιστήμη και η τεχνολογία όπου ενότητες καινοτομίας μπορούν 
να διδαχθούν (και να μάθουν) ενεργά, σε ασφαλείς χώρους, από εμπειρογνώμονες και 
ομότιμους και με την υποστήριξη ανοικτών εργαλείων, και όλα αυτά τροφοδοτούν τη 
μελλοντική επέκταση του δικτύου μας μέσω επιτυχημένων ιστοριών και προτύπων, και 
ολοκληρώνοντας έναν ενάρετο κύκλο.

Έξι σημαντικά αποτελέσματα ευθυγραμμίστηκαν 
με την υπόθεση του Kύκλου Booster

 Πρώτον, καθορίσαμε ένα όραμα για το φύλο και το υλοποιήσαμε. Στο όραμα του 
shemakes, η βασική βαθμίδα αφορά πέντε αξίες, όπου το καλωσόρισμα των διαφορών 
είναι μια κεντρική, καθώς αντιπροσωπεύει το κομμάτι της συμμετοχικότητας του 
Booster Circle. Η μεσαία βαθμίδα δείχνει ότι η δράση (doing) είναι στενά συνδεδεμένη 
με τη σχέση (interconnecting). Στην ανώτερη βαθμίδα, τα Εργαστήρια προσεγγίζουν 
διάφορους στόχους μελλοντικών αλλαγών στο παιχνίδι, που κυμαίνονται από πολύ 
επιστημονικούς έως πολύ δημιουργικούς σχεδιαστές, συμπεριλαμβάνοντας επίσης 
παιδιά (8-18), όπως αναπτύσσεται ειδικά στο μαθησιακό μονοπάτι της περιέργειας.

 Δεύτερον, όχι μόνο αναπτύξαμε γρήγορα ένα δίκτυο, από 6 σε 18 Εργαστήρια, από 
12 σε 30 Πρεσβευτές, με 8 Γκουρού, 9 Συμβούλους και 4 Συνεργάτες Υποστήριξης, 
αλλά καταφέραμε επίσης να δημιουργήσουμε μια νέα κοινότητα, διπλασιάζοντας τον 
αριθμό των συνδέσεων μεταξύ όλων των μελών, συνδέοντας τους πάντες μεταξύ τους.

Όπως λέει η  Kerstin Junge (tihr) : 
“Ένα όραμα περνάει 

από τις αξίες στις δράσεις 
και στους στόχους”.

Ο κύκλος 
Booster

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 
Αλλάξτε τη νοοτροπία της 

καινοτομίας

ΠΡΟΤΥΠΑ ΡΟΛΩΝ & 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Καλλιεργήστε τη 
μελλοντική επέκταση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 
Κάντε την καινοτομία προσβάσιμη

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ STEM, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Επιλέξτε τις απαραίτητες ενότητες καινοτομίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
Ασφαλείς χώροι, εμπειρογνώμονες 
& ομότιμοι, ανοικτά εργαλεία

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ
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Όραμα για το φύλο

Μαζί μετασχηματίζουμε 

τους ρόλους των γυναικών 

στην κλωστοϋφαντουργία και 

την ένδυση

Μαζί εμπνεόμαστε για 

να οδηγήσουμε την αλλαγή 

στην κλωστοϋφαντουργία 

και την ένδυση

Κορίτσια με 
περιέργεια για τα 
κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα και την 
τεχνολογία

Νέες γυναίκες που 
θέλουν μια νέα 
προοπτική για την 
κλωστοϋφαντουργία 
και την ένδυση

Καινοτόμες γυναίκες 
με καριέρα στην 
κλωστοϋφαντουργία 
και την ένδυση

Καλλιτέχνες 
κλωστοϋφαντουργίας, 
σχεδιαστές μόδας, 
επιχειρηματίες, 
ακτιβιστές

shemakes.eu 
Εργαστήρια και οι 
κοινότητες στις οποίες 
είναι ενταγμένα

Η κοινότητά μας που αλλάζει το παιχνίδι 

shemakes στη δουλειά

Οι αξίες μας

Τι κάνουμε 
Συνεργατική και πρακτική μάθηση/πειραματισμός

Συνδυασμός των παραδοσιακών δεξιοτήτων των γυναικών 
στην κλωστοϋφαντουργία με τις τελευταίες τεχνολογίες

Γυναίκες που παίρνουν ρίσκα, καινοτομούν και είναι 
δημιουργικές

Γυναίκες που ηγούνται της αλλαγής στον τομέα T&C

Πώς σχετιζόμαστε
Δικτύωση γυναικών του τομέα Κ&Ε

Δημιουργία ασφαλών χώρων για τις γυναίκες για να 
πειραματιστούν και να καινοτομήσουν μαζί

Καλλιέργεια της υπερηφάνειας των γυναικών για τη 
δημιουργικότητά τους και ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων

Αντιμετώπιση και αμφισβήτηση των υφιστάμενων ιεραρχιών

Αναγνώριση των συναισθημάτων στην απόφαση και την αλλαγή

   Ισοτιμία
Οι γυναίκες συμμετέχουν 

και ανταμείβονται 
ισότιμα στον τομέα 
Κ&Ε, την ε παίδευση 

και την εργασία

Συνεργασία
Συνεργασία με 
άλλους, που 
μοιράζονται 
παρόμοιες αξίες

Καλωσορίζοντας 
τις διαφορές
Εκτίμηση όλων 
των γυναικών και 
των κοριτσιών και 
της συμβολής τους 
ανεξάρτητα από το 
υπόβαθρό τους και τον 
αυτοπροσδιορισμό του 
φύλου

Ενδυνάμωση
Οι γυναίκες και τα 
κορίτσια πρέπει 
να ηγηθούν της 
αλλαγής στον τομέα 
Κ&Ε και να μην 
εμποδίζονται από 
τα στερεότυπα των 
φύλων

Έμπνευση
Για τις γυναίκες και 
τα κορίτσια για τις 
ευκαιρίες στον τομέα 
της κλωστοϋφα-
ντουργίας και 
της ένδυσης 
(Κ&Ε)

ΜΟΙΡΑΣΤΕIΤΕ
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 Τρίτον, ανακαλύψαμε ότι το οικοσύστημά μας βασίζεται σε ένα μοτίβο 4 τύπων 
δραστηριοτήτων (αντί για 3 μαθησιακές διαδρομές και 3 υπηρεσίες καινοτομίας), οι 
οποίες χρησιμεύουν επίσης ως 4 σημεία εισόδου για την πλοήγηση στο οικοσύστημα. 

Αυτά είναι : 

Συμμετοχή της κοινότητας, για την κινητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών και 
των δικτύων των εργαστηρίων σε δράσεις προβληματισμού και δράσης για το φύλο.

Ενότητες μαθησιακής διαδρομής με βάση το STEM, για γυναίκες και κορίτσια που 
θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και θα τις εφαρμόσουν για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων βιωσιμότητας του τομέα.

Θεματική έρευνα από εργαστήριο σε εργαστήριο, μια πρόσκληση να εξερευνηθεί 
ο τομέας του μαλλιού και να αναπτυχθούν συλλογικά τρία δημιουργικά και χρήσιμα 
έργα.

Υποστήριξη καινοτομίας και επιχειρήσεων, για να βοηθηθούν οι γυναίκες 
να μετασχηματίσουν τις ιδέες και τις γνώσεις που αποκτούν στα πλαίσια της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της επιχειρηματικότητας.

 Τέταρτον, η τεκμηρίωση. Χάρη σε όλα τα εργαστήριά μας, όλες οι δραστηριότητες 
έχουν τεκμηριωθεί (65 νέες δραστηριότητες) και τα πρότυπα ή τα εργαλεία τους είναι 
διαθέσιμα σε ένα αποθετήριο ανοιχτού κώδικα που ονομάζεται shemakes toolkit, για 
κάθε εργαστήριο που ενδιαφέρεται να τα αναπαράγει η και να προσθέσει τεκμηρίωση 
για νέες ενότητες. Η ανοικτή εργαλειοθήκη είναι προσβάσιμη μέσω του δικτυακού 
τόπου και περιγράφεται επίσης σε ένα σύντομο βίντεο. 

30
Πρεσβευτές

18
Εργαστήρια

8
γκουρού

10
Εταίροι του 

έργου

9
Σύμβουλοι

16
ΕΕ και 

συνδεδεμένες 
χώρες

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ

Παραγωγή των 
απαραίτητων 

μαθησιακών ενοτήτων, 
σε θέματα STEM

Προώθηση της 
εμπλοκής της 

κοινότητας, εξωτερικά 
και εσωτερικάl

Υποστήριξη 
μελλοντικών επιλογών, 

για ανεξάρτητους 
επιχειρηματίες και 

επιχειρήσεις

Προώθηση εναλλακτικών 
ερευνών για το μαλλί, cross-

labs & πολυδιάστατα
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 Πέμπτο σημείο : ο ανθρώπινος παράγοντας, του οποίου ηγήθηκε η Αντριάνα 
Καμπρέρα. Τίποτα από τη μαγεία του shemakes δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς τη 
συμβολή των Γκουρού, των Πρεσβευτών και των Συμβούλων. Σε καθημερινή βάση, οι 
Γκουρού-έμπειροι εμπειρογνώμονες που βοήθησαν τα νέα εργαστήρια να αναπτύξουν 
τις δραστηριότητές τους και τα υποστήριξαν πέρα από τα όρια και οι πρεσβευτές - 
οι συμμετέχοντες της πρώτης φάσης που μοιράστηκαν ενεργά την εμπειρία τους με 
τους συναδέλφους τους στα Transfer Labs - ήταν το κλειδί για τη γονιμοποίηση της 
ανάπτυξης της κοινότητας. Πιο περιστασιακά, οι Σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων ο 
Bill Macbeth και η Becky Earley (η Mariangela Lavanga θα μπορούσε επίσης να είναι 
Σύμβουλος), ήταν σπουδαίες φωνές του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και της 
ένδυσης που μας βοήθησαν να προβληματιστούμε σχετικά με τις προκλήσεις και τις 
λύσεις μας. 

 Τέλος, το τελικό αποτέλεσμα ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες του έργου! 
Περισσότερες από 2,000 συμμετοχές κινητοποιήθηκαν σε περισσότερες από 100 
δραστηριότητες. 

Με λίγα λόγια
Με βάση ένα κοινό, προσανατολισμένο στη δράση όραμα, το οικοσύστημα shemakes 
παρείχε υποστήριξη και ανέπτυξε μια κινητοποιημένη κοινότητα εργαστηρίων, η 
οποία διερεύνησε θέματα φύλου και καινοτομίας, παρείχε σε γυναίκες και κορίτσια 
τεχνογνωσία και ενδυνάμωση σε δεξιότητες (που παραδοσιακά συνδέονται με 
τους άνδρες) και εισήλθε στο οικοσύστημα από διαφορετικές γωνίες/περιοχές για 
να δημιουργήσει τελικά καινοτομία και επιχειρήσεις στον τομέα. Οι γκουρού και 
οι πρεσβευτές ήταν πρότυπα ρόλων που πειραματίστηκαν που βοήθησαν στην 
υποστήριξη και την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων στην ανοικτή εργαλειοθήκη. 
Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλούμε τις μελλοντικούς  ενδιαφερόμενους να ανέβουν 
στο τρένο του shemakes.
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Δραστηριότητες 
του shemakes: 
στον πυρήνα του 
οικοσυστήματος 
του shemakes
Από την Cecilia Raspanti 
Waag TextileLab Άμστερνταμ

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ
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Στο shemakes, τα εργαστήρια αποτελούν χώρους παιχνιδιού για εξερεύνηση 
- χώροι που καθοδηγούνται από την κοινότητα τους και τις αξίες της, οι οποίοι 
εξερευνούν και προωθούν την εναλλακτική πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών 
και τη δικτυακή ανταλλαγή γνώσεων. Αποτελούν έδαφος για την καινοτομία και την 
πρωτοποριακή αλλαγή στην κοινωνία, συχνά με μη συμβατικούς τρόπους, μέσω 
δραστηριοτήτων και συνδημιουργικών δράσεων που τροφοδοτούνται από άτομα 
που στοχεύουν στη διευκόλυνση και υποστήριξη άλλων.

Το δίκτυο των εργαστηρίων shemakes Labs χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από 
το εύρος των δραστηριοτήτων και τη συμπληρωματικότητα των δεξιοτήτων του, 
γεγονός που επιτρέπει στα εργαστήρια να περιηγούνται και να μεταφέρονται από 
την πρακτική τεχνογνωσία, στην έρευνα και στη διδασκαλία και αντιστρόφως, 
μέσω συγκεκριμένων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και μοντέλων. Αυτός ο 
δικτυωμένος συνδυασμός επιτρέπει τη συστημική βελτίωση που είναι απαραίτητη 
για να λειτουργήσει τόσο σε τοπικό όσο και σε δικτυακό επίπεδο, δημιουργώντας 
επαναλήψιμα αλλά προσαρμόσιμα εργαλεία και μοντέλα, αντί για μεμονωμένες 
δραστηριότητες.

Από αυτή την άποψη, οι δραστηριότητες αποτελούν τον πυρήνα του έργου - είναι 
αυτό που μας επιτρέπει να διερευνήσουμε πώς οι εμπειρίες, οι αξίες, οι προσεγγίσεις, 
οι μέθοδοι και τα εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών από τις συλλογικές μας κοινότητες, δημιουργώντας 
παράλληλα ένα χώρο μάθησης και ανάπτυξης, ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων.

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών του shemakes, βλέπουμε ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, συγκεντρωμένων σε δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις : 
μαθησιακές διαδρομές που συντονίζονται από την Αναστασία Πιστοφίδου και τη 
Marion Real- και υπηρεσίες καινοτομίας που συντονίζονται από τις Cecilia Raspanti, 
Ista Boszhard και Beatriz Sandini.

Τα μονοπάτια μάθησης, με επίκεντρο τα παιδιά, τους εφήβους και τους καινοτόμους, 
διερεύνησαν τον τρόπο ενδυνάμωσης μέσα από τη διδασκαλία και τη μάθηση 
σχετικά με τις τεχνολογίες, τα πρακτικά εργαστήρια και τις συνεδρίες ανταλλαγής: 
ενσωματώνοντας τις αξίες μας και τις στρατηγικές ενδυνάμωσης στους τρόπους 
μεταφοράς και απόκτησης γνώσεων και στη δυναμική τους.

Οι Υπηρεσίες Καινοτομίας ξεκίνησαν από τις ανάγκες των Εργαστηρίων και 
των κοινοτήτων τους, κυρίως ενηλίκων, που συμμετέχουν στα Εργαστήρια και 

H Cecilia Raspanti είναι μία δημιουργική ερευνήτρια στον τομέα της 
μόδας και της κλωστοϋφαντουργίας και ειδική στην ψηφιακή κατασκευή. 
Είναι συνιδρύτρια του εκπαιδευτικού προγράμματος που διανέμεται σε όλο 
τον κόσμο, Fabricademy: ακαδημία κλωστοϋφαντουργίας και τεχνολογίας, και 
συνιδρύτρια/LabLead του βραβευμένου TextileLab Amsterdam στο Waag. Εκεί 
ηγείται της δημιουργικής έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης νέων ιδεών 
και εναλλακτικών οραμάτων για την κλωστοϋφαντουργία και την ένδυση.

ΜΟΙΡΑΣΤΕIΤΕ
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διαμορφώνουν μαζί τους ένα δικτυωμένο περιβάλλον που επικεντρώνεται στην 
ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ενός από τον άλλο ανταλλάσσοντας προοπτικές, 
υποστηρίζοντας την αργή αλλαγή με την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων 
και των ευκαιριών.

Κάθε προσέγγιση ενός εργαστηρίου shemakes εκφράζεται με ένα μοναδικό μείγμα 
γεύσεων: μια επιλογή δραστηριοτήτων, υπό την καθοδήγηση ενός εργαστηρίου, που 
ενεργοποιεί τοπικά τις γύρω κοινότητες, ενδυναμώνει και αμφισβητεί το status quo 
με  προ δραστικό τρόπο και εκπληρώνει τις αξίες που έχει θέσει το shemakes. Μετά 
από δύο χρόνια δραστηριοτήτων βλέπουμε:

Αυτές οι δραστηριότητες σχηματίζουν, όλες μαζί, ένα στοιβαγμένο μοντέλο, ένα 
είδος διαδρομής που τα Εργαστήρια μπορούν να ακολουθήσουν αναπαράγοντας 
ή προσθέτοντας τεκμηριωμένες δραστηρότητες, πρότυπα εκδηλώσεων και πολλά 
άλλα, για να θέσουν σε κίνηση τα διδάγματα και τον τρόπο εργασίας του shemakes.

Το μοντέλο περιλαμβάνει τρία επίπεδα :

 Μια προσέγγιση με γνώμονα τις αξίες - ένα όραμα-ομπρέλα που ενώνει τα 
Εργαστήρια κάτω από μια κατεύθυνση : τις 5 αξίες του shemakes.

 Οι λειτουργίες των εργαστηρίων – για την ανάδειξη και κατανόηση της ιδιαίτερης 
γεύσης κάθε εργαστηρίου στο πλαίσιο ενός δικτύου που προωθεί την πολλαπλότητα 
και αναγνωρίζει τα διάφορα τοπικά πλαίσια, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες.

 Τα εργαλεία και οι μορφές δραστηριοτήτων - ένα ευρύ φάσμα πρακτικών τρόπων 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε εργαστήριο, απλά πηγαίνοντας στην ανοικτή 
εργαλειοθήκη μας. 

Οι κοινοτικές μας δράσεις αφορούσαν 820 συμμετέχοντες, προσφέροντας 15 υπηρεσίες

Οι 74 δραστηριότητες στα μαθησιακά μας μονοπάτια απασχόλησαν 900 συμμετέχοντες

Πολλαπλά εργαστήρια διερεύνησαν συνεργατικά τις αλυσίδες αξίας του μαλλιού, με δραστηριότητες 

που προσέλκυσαν περισσότερους από 300 συμμετέχοντες

Σε 17 υπηρεσίες επιχειρήσεων και καινοτομίας συμμετείχαν 230 γυναίκες!

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ



Οι δραστηριότητες είναι το σημείο όπου τα Εργαστήρια αναλαμβάνουν δράση, 
χρησιμοποιώντας τις μοναδικές τους γνώσεις, από τεχνικές έως διευκολυντικές, και 
προσφέρουν ένα σύνολο σημείων εκκίνησης και εργαλείων για την υλοποίηση του 
οράματος. Ομαδοποιούνται σε 4 τομείς, που καλύπτουν 6 τύπους δραστηριοτήτων.

Κοινοτική δέσμευση

Οι δραστηριότητες εμπλοκής της κοινότητας αποτελούν τον πυρήνα κάθε 
εργαστηρίου που δραστηριοποιείται στην αλλαγή ή την αμφισβήτηση της 
υφιστάμενης κατάστασης, επειδή οι λειτουργίες και το όραμά του τροφοδοτούνται και 
ενσωματώνονται στις ανάγκες και τις ευκαιρίες που αναδύονται από την κοινότητα. 
Όλες οι δραστηριότητες αυτής της ενότητας είναι στην πραγματικότητα από τη φύση 
τους συνδημιουργικές, διερευνώντας το ρόλο,  τις εμπειρίες και τις δυσκολίες τόσο 
των υποστηρικτικών ανδρών όσο και των γυναικών κατά τη μετάβαση προς ένα πιο 
ισότιμο περιβάλλον για τα δύο φύλα.
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ΠΩΣ
Οι 5 Αξίες του shemakes 

& ένα κοινό όραμα με 
γνώμονα τις αξίες

ΜΕ ΓΝΏΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΞΊΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ένα κοινό όραμα βασισμένο σε αξίες 
για τη θεμελίωση των εργαστηρίων 
στο σύνολό τους, όπου οι αρχές 
διασφαλίζουν και δημιουργούν 
τη βάση μιας ευνοϊκής στάσης, 
προσέγγισης και χρησιμεύουν 
ως αρχές σχεδιασμού για τον 
καθορισμό των δραστηριοτήτων.

ΠΟΙΟΣ
Χαρακτηρισμός & 

γενικό χαρτοφυλάκιο 
εργαστηρίων

Κατανόηση πώς κάθε Εργαστήριο 
διαφέρει το ένα και το άλλο, 
της αξία και της ουσία του κάθε 
Εργαστηρίου ξεχωριστά, παρόλο 
που όλα τα Εργαστήρια πιστεύουν 
σε ένα κοινό σύνολο γενικών 
αξιών του shemakes.

ΤΙ
Υπηρεσίες καινοτομίας & 

μαθησιακές διαδρομές

Σύνολο κοινών εργαλείων, 
δραστηριοτήτων και μορφοτύπων 
για να δοθεί η δυνατότητα 
στην τοπική κοινότητα, να 
αντιμετωπίσει όλα τα διαφορετικά 
επίπεδα και πολλαπλά σημεία 
εισόδου.
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΉ 
ΔΈΣΜΕΥΣΗ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ

ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΌ 
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΣΕ 

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ 
ΔΈΣΜΕΥΣΗ

Τοπική κοινότητα 
με τετραπλή έλικα

Παιδιά, έφηβοι, 25+ 
Μουσεία, σχολεία, 
εργαστήρια

Τοπική κοινότητα 
& δίκτυο 
εργαστηρίων

Τοπική κοινότητα 
επιχειρηματιών, 
νεοσύστατων 
επιχειρήσεων & 
επιχειρήσεων

Τροχός της αλλαγής 
συμπεριφοράς

Εργαστήρια, 
πρακτική μάθηση, 
λέσχες, συμπόσια

Μοντέλο Bioshades 
Design + Make + 
Place / Σχεδιασμός 
+ Υλοποίηση + 
Χώρος

Υποστήριξη, 
ενίσχυση, δικτύωση

Ερωτηματολόγια, 
συζητήσεις, 
συνεδρίες συν-
δημιουργίας, 
δημιουργία GEDPs

Ανάπτυξη μαλακών 
και σκληρών 
δεξιοτήτων

Μαλλί και γυναίκες 
δικτυωμένη 
έρευνα, 
εργαστήριο και 
εκδήλωση 

Συν-ανάπτυξη & 
καθοδήγηση, προβολή 
& παρουσίαση, 
συνεργασία & σύνδεση



36

Οι δραστηριότητες στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό το τμήμα 
είναι οργανωμένες με τρόπο που υποστηρίζει την ανάπτυξη της κοινότητας στο 
σύνολό της- μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει πάνω από 800 άτομα. Ξεκινώντας με 
Ερωτηματολόγια θεμελίωσης - για την κατανόηση και τον εντοπισμό της τοπικής 
κατάστασης, των εμποδίων και των αναγκών - για να καταλήξουν σε συνομιλίες όπου 
η κοινότητα του εργαστηρίου βρίσκεται στο επίκεντρο της ανταλλαγής γνώσεων, 
τόσο ως εμπειρογνώμονας όσο και ως αποδέκτης κοινού.

Στις συνεδρίες συν-δημιουργίας και στα σχέδια για την ισότητα των φύλων, τα 
Εργαστήρια και η κοινότητα εμπλέκονται από κοινού για να δημιουργήσουν το 
όραμα για ένα νέο status quo και να προωθήσουν σιγά-σιγά την αλλαγή προς τα 
εμπρός.

Τα εργαστήρια που διερεύνησαν εργαλεία και μορφές για αυτές τις δραστηριότητες 
στο shemakes είναι τα Redu, TextileLab Amsterdam | Waag FutureLab, Decode, 
RogCenter, Center for circular design at UAL, και VivaLab.

Μονοπάτια μάθησης 
για παιδιά και εφήβους

Αυτά είναι τα πρώτα σημεία εισόδου στη μάθηση για τη νεότερη και περίεργη γενιά 
του κοινού του εργαστηρίου. Ανακαλύπτοντας και εξερευνώντας την τεχνολογία, την 
κατασκευή και το DIY (Κάνε το μόνος) και αναπτύσσοντας κοινωνικές δεξιότητες ως 
ομάδα για την προώθηση της ισότητας και της ενδυνάμωσης κατά τη μάθηση.

Η μάθηση του shemakes βασίζεται σε ερευνητικά θέματα που προέρχονται από 
τα προγράμματα Fabricademy και Poderosas, τα οποία προσαρμόζονται και 
επανεξετάζονται ώστε να ταιριάζουν στις νεότερες γενιές και επεκτείνονται ώστε 
να καλύπτουν μια ευρύτερη ποικιλία μορφών, όπως μικρά εργαστήρια, εκπαίδευση 
εκπαιδευτών, λέσχες και συμπόσια. Αυτά μεταφέρονται στο κοινό του εργαστηρίου 
και επεκτείνονται ακόμη περισσότερο σε χώρους που περιβάλλουν τα εργαστήρια, 
όπως μουσεία, σχολεία και πανεπιστήμια.

Η τεχνική τεχνογνωσία και η πρόσβαση σε μηχανήματα και λογισμικό, γεννούν 
την περιέργεια και προάγουν τις ανακαλύψεις μιας νέας ομάδας πρωτοπόρων που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, μαθαίνοντας μαζί σε ένα περιβάλλον που διευκολύνει την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών.

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ

Δευτέρες του Μαλλιού 
στο Waag, Ολλανδία

E-Monster Workshop, 
Fab Lab León, Ισπανία
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Τα μαθησιακά μας μονοπάτια εμπλέκουν παιδιά και εφήβους. Ηγήθηκαν και 
αναπτύχθηκαν από τα FabLab Leon, IAAC, Onl'fait, VivaLab, Redu, Le Textile Lab 
Lyon, Decode, RogCenter, GreenFabric, Textile Prototyping Lab και Vivistop.

Δικτυωμένη έρευνα για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

Παράλληλα με τις μαθησιακές δραστηριότητες για τις νεότερες γενιές, τα εργαστήρια 
shemakes προσφέρουν ένα άλλο μοντέλο αλληλεπίδρασης μάθησης και έρευνας, 
την έρευνα από εργαστήριο σε εργαστήριο, με βάση τη δραστηριότητα BioShades 
στο πλαίσιο του έργου TCBL. 

Εδώ, τα εργαστήρια ξεκίνησαν από μια κοινή πρόκληση γύρω από τις μάλλινες ίνες 
και διερεύνησαν τον ρόλο των γυναικών και των εργαστηρίων σε αυτό το πλαίσιο, 
ξεκινώντας τις Wool Mondays με τη συμμετοχή 10 εργαστηρίων τον Μάιο του 2022.

Αυτές οι ερευνητικές δραστηριότητες βασίζονται σε ένα μοντέλο συλλογικής 
διαδρομής - ένα σύνολο βημάτων που πρέπει να γίνουν μεταξύ των εργαστηρίων, 
το οποίο οδηγεί στη δημιουργία γνώσης και στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των 
εργαστηρίων και των τοπικών και παγκόσμιων κοινοτήτων τους.

Τα εργαστήρια διερεύνησαν τις μάλλινες ίνες σε 3 παράλληλες ερευνητικές 
κατευθύνσεις και συνεργασίες, κάθε μία από τις οποίες διαμόρφωσε μία από τις Wool 
Mondays :

 Place making —-για την αποκάλυψη των τοπικών και ευρωπαϊκών δυναμικών του 
μαλλιού, ενώ παράλληλα συνδέει και αναδεικνύει τις γυναίκες που προωθούν την 
αλλαγή. 

 Σχεδιασμός — επανανακάλυψη και προσαρμογή των γνώσεων βαφής και 
χρωματισμού σε μια βιώσιμη κλίμακα εργαστηρίου. 

 Κατασκευή — για την κατασκευή πρωτοτύπων εργαλείων και απλών μηχανών 
που χρησιμεύουν στην έρευνα για την επεξεργασία του μαλλιού.

Σχεδόν όλα τα εργαστήρια της shemakes συμμετείχαν στις Wool Mondays, των 
οποίων ηγήθηκαν οι Waag, IAAC και Redu - μαζί ενεργοποίησαν και ενίσχυσαν 
ταυτόχρονα την αναπτυσσόμενη πορεία των υλικών βιολογικής προέλευσης για τη 
βιωσιμότητα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

“ Οι 74 δραστηριότητες στα μαθησιακά 
μας μονοπάτια απασχόλησαν 900 
συμμετέχοντες. ”

ΜΟΙΡΑΣΤΕIΤΕ
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Επιχειρήσεις & Καινοτομία  

Η πιο επιχειρηματική κοινότητα που περιβάλλει τα εργαστήρια shemakes 
καλωσορίστηκε και υποστηρίχθηκε μέσω εργαστηρίων επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας και συνεδριών δικτύωσης και καθοδήγησης. Γυναίκες καινοτόμες πήραν 
συνεντεύξεις, οι ανάγκες τους και οι προσεγγίσεις τους αναδείχθηκαν για τα διάφορα 
προσόντα τους και τις συχνά μη παραδοσιακές πορείες της σταδιοδρομίας τους. 

Συνολικά, 230 γυναίκες υποστηρίχθηκαν περαιτέρω στο ταξίδι τους, όπου 
εντοπίστηκαν δύο γραμμές ανάπτυξης και υποστήριξης:

 Το επιχειρηματικό ταξίδι επικεντρώθηκε περισσότερο στις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες με στόχο να εργαστούν εντός του κλάδου, 
δημιουργώντας νέες φωνές, δίκτυα και συνδέσεις.

 Το ταξίδι της καινοτομίας επικεντρώθηκε περισσότερο σε ανεξάρτητους 
καινοτόμους, οι οποίοι δρουν σε κατανεμημένα μικρότερα δίκτυα - συχνά με στόχο 
τη δημιουργία αντισυμβατικών ή μη παραδοσιακών σταδιοδρομιών - με επίκεντρο 
την έρευνα και την καινοτομία με πιο ανατρεπτικές τεχνολογίες.

Αυτές αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, υποστηρίζοντας διαφορετικές 
προσεγγίσεις και αγκαλιάζοντας μια ευρύτερη ποικιλία γυναικών που οδηγούν την 
αλλαγή στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας.

Σε όλες τις δραστηριότητες, αυτό που προκύπτει είναι ότι τα εργαστήρια 
shemakes Labs αποτελούν μαζί μια δικτυωμένη, τοπική και διεθνή πλατφόρμα 
που υποστηρίζει γυναίκες όλων των ηλικιών στη μετάβαση προς την ισότητα 
των φύλων και στην εξεύρεση των δυνατών σημείων τους σε μια συνεχώς 
εξελισσόμενη κλωστοϋφαντουργία. 

Τα Εργαστήρια αποτελούν το χώρο όπου επιτρέπεται να συμβεί η “μαγεία”, όπου 
συναντώνται οι Γκουρού και οι κοινότητες για να μάθουν, να καθοδηγήσουν και 
να υποστηρίξουν την αλλαγή από κοινού - δημιουργώντας περιβάλλοντα που 
επιτρέπουν τη μάθηση στο σύνολό τους.

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ
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Pop-up κατάστημα 
με πρωτότυπα στο 
Ziphouse Fashion 
Innovation Hub στη 
Μολδαβία, στις 4 και 5 
Ιουνίου 2022

ΜΟΙΡΑΣΤΕIΤΕ
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ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ



ΔΩΣΤΕ ΦΩΝΗ
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Φωνή και 
συνομιλία
από την Alexandra Korey 
Flod

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ
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Αυτές οι συζητήσεις αναδεικνύουν τις εμπειρίες όσων ηγήθηκαν των 
δραστηριοτήτων του shemakes σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Στο τελικό συνέδριο 
του shemakes, αυτό έλαβε χώρα στο πλαίσιο τριών ξεχωριστών ομάδων, καθεμία 
από τις οποίες αποτελούνταν από ένα εργαστήριο αρχικού εταίρου, επικεφαλής των 
εργαστηρίων μεταφοράς και πρεσβευτές του shemakes. Αυτό που ακολουθεί είναι μια 
διαλεκτική περίληψη των τριών συνομιλιών που διεξήχθησαν από τους συμμετέχοντες 
πρώτα στα μονοπάτια της περιέργειας και της ανακάλυψης και στη συνέχεια στο 
μονοπάτι έρευνας από εργαστήριο σε εργαστήριο και, τέλος, στην πορεία καινοτομίας 
και των επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Συζητήσεις για τα μονοπάτια της 
περιέργειας και της ανακάλυψης

Όταν μιλάμε για δραστηριότητες shemakes, τελικά θεωρούμε χρήσιμο να 
ομαδοποιήσουμε τις δύο μαθησιακές διαδρομές που προορίζονται για δύο 
διαφορετικές ηλικιακές ομάδες: Περιέργεια (Curiosity), η οποία απευθυνόταν σε 
κορίτσια ηλικίας 8-18 ετών, και Ανακάλυψη (Discovery), για γυναίκες τριτοβάθμιας 
ηλικίας, ηλικίας 18-25 ετών. Υπάρχει, και πρέπει να υπάρχει, συνέχεια μεταξύ αυτών των 
δύο ηλικιακών ομάδων όσον αφορά την εκπαίδευση στελεχών, η οποία στο shemakes 
χαρακτηρίζεται από την ενσωμάτωση καινοτόμων στοιχείων κλωστοϋφαντουργίας 
και ένδυσης.

Το μονοπάτι της περιέργειας αναπτύχθηκε από τη Nuria Robles του Fab Lab León, η 
οποία άρχισε να σκέφτεται για πρώτη φορά τις δραστηριότητες που θα μπορούσε 
να αναπτύξει για να ενθαρρύνει την εκμάθηση σκληρών δεξιοτήτων STEM καθώς 
και κοινωνικών δεξιοτήτων σε αυτό το έργο, ενώ ήμασταν στο εν μέσω πανδημικού 
αποκλεισμού. Έτσι, αυτός ήταν ένας παράγοντας στην ανάπτυξή της: πώς να γιορτάσει 
και να προσφέρει αυτές τις δραστηριότητες στα κορίτσια και να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον τους, αλλά με ασφαλή και προσιτό τρόπο σε αυτή τη συγκεκριμένη 
ιστορική ώρα.

“Είχαμε προηγούμενη εμπειρία με παιδιά, αγόρια και κορίτσια, με την ομάδα μας Poderosas, 
εξηγεί η Nuria, όπου φτιάξαμε παιχνίδια ράβοντας αγώγιμη κλωστή και ούτω καθεξής, 
οπότε ήταν πολύ εύκολο να αναπτύξουμε τις δραστηριότητες από εκεί. Σε αυτό το πλαίσιο 
παρατηρήσαμε ότι κάποια κορίτσια άρχισαν να διδάσκουν τα μικρότερα κορίτσια της 
ομάδας, αποτελώντας ως δια μαγείας τα πρωτότυπα των μελλοντικών μας Πρεσβευτών”.

Η Alexandra Baltazar είναι επικεφαλής του Viva Lab στο Πόρτο της Πορτογαλίας και είχε 
την ευκαιρία να συνεργαστεί με τη Nuria και την ομάδα της, συμπεριλαμβανομένων 

Συμμετέχοντες στα 
μονοπάτια περιέργειας και 
ανακάλυψης:

Nuria Robles
Fab Lab León - Περιέργεια

Shannon Sykes
Onl'fait - Ανακάλυψη

Alexandra Baltazar
Viva Lab, Πόρτο - 
Περιέργεια

Valentine Fruchart
Green Fabric, Βρυξέλλες - 
Ανακάλυψη

Diane Wakim
Πρέσβειρα - Ανακάλυψη

H Alexandra Korey (PhD art history, University of Chicago) is an expert in 
the accessible(διδάκτωρ ιστορίας της τέχνης, Πανεπιστήμιο του Σικάγο) είναι 
ειδική στην προσιτή επικοινωνία σύνθετων εννοιών μέσω λέξεων και εικόνων. 
Συνδυάζει την προσέγγιση ενός ακαδημαϊκού υπόβαθρου με την εμπειρία 
μιας δεκαετίας και πλέον στη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
Με έδρα τη Φλωρεντία της Ιταλίας, το πρακτορείο της Flod ειδικεύεται μεταξύ 
άλλων στην επικοινωνία για τη βιωσιμότητα στην κλωστοϋφαντουργία.

ΔΩΣΤΕ ΦΩΝΗ
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μερικών νεαρών πρεσβευτών που ταξίδεψαν στο Πόρτο για να προσφέρουν εργαστήρια 
εκεί. Η πραγματοποίηση και των πέντε δραστηριοτήτων εργαστηρίων στο χώρο του 
Transfer Lab προσέφερε μια τοπική προοπτική για το ποιο θα μπορούσε να είναι το πιο 
επιτυχημένο εργαστήριο από αυτά Για την Αλεξάνδρα, το θέμα ήταν το I sanded my 
t-shirt, μια δραστηριότητα ψηφιακής προσαρμογής υφασμάτων που εισάγει τα παιδιά 
στους κοπτήρες λέιζερ. “Αυτό τους έδειξε τις δυνατότητες της ψηφιακής κατασκευής και 
ήταν επίσης κάτι που θα μπορούσαν να κάνουν στο σπίτι ή στο σχολείο χωρίς κοπτικό 
λέιζερ, λέει η Αλεξάνδρα, ώστε να μπορούν να κάνουν μια χαμηλής τεχνολογίας εκδοχή 
με φίλους ή να προσαρμόσουν τα δικά τους ρούχα και τελικά να φέρουν περισσότερα 
κορίτσια στο Fab Lab, οπότε λειτούργησε ως ένα είδος διαφήμισης για εμάς!”

Φυσικά, οι δραστηριότητες για 8χρονα είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες για 
16χρονα... Ή μήπως όχι; Η πρέσβειρά μας Diane Wakim διηύθυνε εργαστήρια στο 
μονοπάτι της ανακάλυψης στο πλαίσιο του επίσημου ρόλου της, αλλά εργάζεται 
επίσης στο Le Textile Lab στη Λυών της Γαλλίας, όπου, ως εργαστήριο μεταφοράς για 
το μονοπάτι της περιέργειας, επικεντρώθηκαν στην προσαρμογή δραστηριοτήτων 
για το μεγαλύτερο μέρος της ηλικιακής ομάδας, ηλικίας 16-18 ετών. Εδώ, δημοφιλείς 
δραστηριότητες του μονοπατιού της περιέργειας, όπως το E-Monsters, το οποίο 
εισάγει την έννοια των ηλεκτρονικών υφασμάτων και των μαλακών αισθητήρων 
μέσα σε τσόχινα αντικείμενα, αναπτύχθηκαν σε πιο απαιτητικές δραστηριότητες 
που χτίστηκαν γύρω από θέματα για να απευθύνονται στα πιο ώριμα κορίτσια. Τα 
παπούτσια E-Dancing είναι τσόχινες παντόφλες που συνδέονται με ένα κύκλωμα για 
την παραγωγή μουσικής και προέκυψαν από ένα εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε 
με μαθήτριες λυκείου. Η Diane αντανακλά ότι “στο μονοπάτι Περιέργεια (Curiosity), σε 
κάθε ηλικία, υπάρχει ένα στοιχείο παιχνιδιού και περιέργειας που πρέπει να εξισορροπείται 
με το να είναι προκλητικό και συναρπαστικό. Σε σύγκριση με τις γυναίκες με τις οποίες 
είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ σε σχολές σχεδιασμού στο πλαίσιο του μονοπατιού 
Ανακάλυψη (Discovery), οι νεότερες συμμετέχουσες πρέπει να καθοδηγούνται λίγο πιο 
στενά, επειδή μπορεί να έχουν λίγο περισσότερο φόβο απέναντι στην τεχνολογία, ο οποίος 
ξεπερνιέται με την ύπαρξη σαφών βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν. Αργότερα, 
οι σπουδαστές έχουν πιο σταθερές ιδέες και έτσι αναπτύσσονται εργαστήρια που τους 
δίνουν περισσότερο χρόνο για να τις αναπτύξουν δημιουργικά”.

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ

E-Monster Workshop, 
Fab Lab León, 

Ισπανία

Εργαστήρια 
βιοϋλικών, RogLab, Σλοβενία
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Όταν φτάνουμε σε μαθητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φαίνεται ότι ο ουρανός είναι 
το όριο της δημιουργικότητας και του αριθμού των δραστηριοτήτων που μπορούν να 
αναπτυχθούν.

Η ανακάλυψη ενσωματώνει ποικίλες μαλακές και σκληρές δεξιότητες: Η Shannon Sykes 
από το Onl'fait σημείωσε με ενθουσιασμό μερικές από αυτές, όπως για παράδειγμα: 
“Η εργασία με διαφορετικά είδη υλικών, όπως η βιοκατασκευή ή τα βακτήρια μανιταριών, 
η ανάμειξη ηλεκτρονικών και υφασμάτων, αλλά και παραδοσιακές τεχνικές όπως η 
μορφοποίηση με μοχλό και το ντραπέ αναμειγνύονται με την ψηφιακή κατασκευή και τον 
προγραμματισμό και την κωδικοποίηση. Για αυτή την ηλικιακή ομάδα, τους δείχνουμε τις 
δυνατότητες αυτών των τεχνολογιών, τους διδάσκουμε δεξιότητες και στη συνέχεια κάθε 
γυναίκα έχει τη δική της ατζέντα και το δικό της υπόβαθρο και δεξιότητες που συνδυάζονται 
μαζί. Όταν μεταφέραμε τις αρχικές δραστηριότητες στα νέα εργαστήρια, δουλεύαμε 
μέσα σε διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικά πανεπιστήμια, οπότε τα πράγματα 
προσαρμόστηκαν και πήραν νέο σκοπό. Σε αυτή την ομάδα, δεν υπάρχει πραγματικά 
κανένα όριο στη δημιουργικότητα, οπότε οι επιλογές και οι δραστηριότητες είναι κατά 
κάποιο τρόπο ατελείωτες”. Μέσω δραστηριοτήτων όπως αυτή, τα στεγανά μεταξύ 
της τεχνολογίας και των τεχνών καταρρίπτονται - τα υφάσματα, όπως παρατήρησε η 
Diane, είναι στην πραγματικότητα πολύ τεχνικά, ενώ η κωδικοποίηση μπορεί να είναι 
πολύ δημιουργική.

Στο εργαστήριο μεταφοράς της, Green Fabric στις Βρυξέλλες, η Valentine Fruchart και 
η ομάδα της διηύθυναν τρία εργαστήρια που είχαν όλα ένα στοιχείο κωδικοποίησης, 
σύμφωνα με τις δεξιότητες της ομάδας της αλλά και του πρεσβευτή της. “Πραγματικά 
θέλαμε να δείξουμε ότι η κλωστοϋφαντουργία είναι μια ευκαιρία να μάθεις δεξιότητες 
κωδικοποίησης και να γίνεις καινοτόμος σε αυτόν τον τομέα, εξηγεί η Valentine, αλλά για 
να διασφαλίσουμε ότι ήταν ελκυστικό, δεν είπαμε “θα μάθεις να κωδικοποιείς εδώ” αλλά 
προωθήσαμε ότι τα εργαστήρια αυτά εργάζονται με κεντητική μηχανή ή πλεκτομηχανή!” 
Οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν γρήγορα ότι για να κεντήσουν τα σχέδιά τους θα 
πρέπει πρώτα να μάθουν να τα κωδικοποιούν, και ενώ κάποιοι μπορεί να ήταν αρχικά 
διστακτικοί, στο τέλος αισθάνθηκαν ενδυναμωμένοι επειδή ήταν σε θέση, με τη σωστή 
διδασκαλία και το κατάλληλο περιβάλλον, να κατακτήσουν αυτή την τεχνολογία. 
Η Diane, η οποία ήταν πρέσβειρα σε αυτά τα εργαστήρια, δήλωσε ότι αισθάνθηκε 
ανταμοιβή από την εμπειρία αυτή : “Στην αρχή φοβόμουν λίγο να διδάξω κώδικα σε 
ανθρώπους που δεν γνώριζαν τίποτα γι' αυτόν, και ήταν μεγάλη χαρά να τους βλέπω να 
τον προσεγγίζουν με τον δικό τους τρόπο και να συζητούν για το πώς θα μπορούσαν να τον 
συμπεριλάβουν στη διαδικασία σχεδιασμού τους”.

“Στο μονοπάτι της περιέργειας, σε κάθε 
ηλικία, υπάρχει ένα στοιχείο παιχνιδιού 
και περιέργειας που πρέπει να  είναι και 
προκλητικό και συναρπαστικό.”

ΔΩΣΤΕ ΦΩΝΗ
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Σίγουρα, μια πτυχή που μας απασχολεί είναι το πώς θα διατηρήσουμε την αρχική σπίθα 
που μπορεί να δημιουργήσουμε σε ένα εργαστήριο περιέργειας ζωντανή κατά τη 
διάρκεια της εφηβείας, και όλων των περισπασμών που συνοδεύουν την εφηβεία, μέχρι 
τους φοιτητές πανεπιστημιακής ηλικίας. Ένα πρώτο βήμα είναι η προσβασιμότητα, 
στο χώρο και στη σχετική τεχνολογία και στη γνώση. Για το τελευταίο, η ανοικτή 
εργαλειοθήκη shemakes είναι ένα σημαντικό βήμα.

Έργα μεταξύ εργαστηρίων

Το μαλλί, ένα φυσικό υλικό με βαθιά και πλούσια ιστορία, προσφέρει ένα χώρο 
παιχνιδιών για πειραματισμούς στην αναζήτηση νέων βιώσιμων μοντέλων τοπικής 
παραγωγής - που μπορεί κάλλιστα να βασίζονται σε παλιά. Η shemakes οργάνωσε 
μία σειρά εκδηλώσεων με την ονομασία Wool Mondays (οι Δευτέρες του Μαλλιού), οι 
οποίες έγιναν δεκτές με μεγάλο ενδιαφέρον από τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα τοπικά 
εργαστήρια και την online κοινότητα shemakes, και είναι το πιο ορατό μέρος της 
έρευνας μεταξύ εργαστηρίων. Σε αυτή τη συζήτηση, μιλάμε με τη Cecilia Raspanti της 
Waag και δύο πολύ εξειδικευμένες ερευνήτριες, την Petra Garajova και τη Sanne Visser, 
οι οποίες ήταν οι πρεσβευτές μας σε αυτόν τον τομέα.

Οι δραστηριότητες που διεξάγονται όσον αφορά το μαλλί βασίζονται σε δύο 
διαφορετικά μοντέλα. Όπως εξηγεί η Cecilia, “το μοντέλο του ταξιδιού, σε 11 βήματα, 
ξεκίνησε ως ένα μοντέλο 9 βημάτων που αναπτύχθηκε στο έργο TCBL, όταν κάναμε το 
πρώτο πείραμα υβριδικού και διάχυτου εργαστηρίου, το Bioshades. Με το wool, το πήγαμε 
ένα βήμα παραπέρα, και ήμουν ευτυχής που συνεργάστηκα με τη Marion Real στο IAAC 
για να μελετήσουμε τη μοντελοποίηση αυτής της διαδικασίας - περισσότερο από την 
καθοδήγηση των δραστηριοτήτων. Το μοντέλο συνοδεύει τα Εργαστήρια σε επίπεδο 
δικτύου, με βήματα που ενσωματώνουν την ανταλλαγή γνώσεων, αφού κάθε Εργαστήριο 
λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο”. Το δεύτερο μοντέλο προτείνει τρεις φακούς / εστιάσεις 
που διαμορφώνουν τις συλλογικές μας εξερευνήσεις: place, design, make.

Τα εργαστήρια διερευνούν τα τοπικά τους οικοσυστήματα μέσω χαρτογράφησης 
(place - χώροι), δοκιμάζουν πρωτότυπες πρακτικές γύρω από βιώσιμες φυσικές 

Συμμετέχοντες σε έργα από 

εργαστήριο σε εργαστήριο:

Cecilia Raspanti

Waag

Petra Garajova

Πρέσβειρα

Sanne Visser

Πρέσβειρα

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ

Wool Mondays στο 
Waag, Ολλανδία

Wool Mondays 
explorations, 
Farm Lab, Αυστρία
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διαδικασίες βαφής (design - σχεδίαση) και αναπτύσσουν εργαλεία ανοιχτού κώδικα 
για να δημιουργήσουν αυτό που αποκαλούμε Μικρά Εργοστάσια Μαλλιού (make - 
παραγωγή). 

Οι ημερομηνίες των εκδηλώσεών μας, καθ' όλη τη διάρκεια του Μαΐου 2022, 
αντιπροσωπεύουν έναν από αυτούς τους φακούς / εστιάσεις. Η συμμετοχή, τόσο 
διαδικτυακά όσο και σε πολυάριθμα εργαστήρια σε τοπικό επίπεδο, έφερε μια 
σειρά από διαφορετικές προοπτικές και εμπειρογνωμοσύνες και οι δραστηριότητες 
δημιουργήθηκαν σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, τα Εργαστήρια παρουσίασαν 
τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετώπιζαν τις φυσικές χρωστικές με βάση την 
τοπική διαθεσιμότητα. Η Cecilia τα συνοψίζει: “Η Silvia στο Farm Lab στην Αυστρία 
χρησιμοποίησε φλοιό από τα διάφορα είδη δέντρων της περιοχής, στο Άμστερνταμ 
προέκυψε ένα ολόκληρο ουράνιο τόξο από μόλις τρεις τοπικές βαφές, στη Βαρκελώνη 
η εργασία με τα απορρίμματα τροφίμων ανακυκλώθηκε σε χρώμα και στη Ρουμανία 
έκαναν όμορφη δουλειά εκτυπώνοντας με λουλούδια και άλλα φυτά”. Την ημέρα που 
ήταν αφιερωμένη στα εργαλεία ανοιχτού κώδικα, ανταλλάξαμε και πάλι γνώσεις, 
για παράδειγμα, για την ευρεία ποικιλία σε κάτι φαινομενικά απλό όπως οι άτρακτοι 
πτώσης, και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ακόμη τόσα πολλά να εξερευνήσουμε σε 
αυτό το θέμα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο ιστορικά με την εργασία των γυναικών, 
οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξερευνήσουμε περαιτέρω.

Πράγματι, στο πλαίσιο της εργασίας της στο Centre for Circular Design στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Sanne Visser λέει ότι η ομάδα στην οποία συμμετέχει μίλησε με Βρετανούς 
ερευνητές και τεχνίτες για αυτό ακριβώς το θέμα του μαλλιού. Μέσω της εμπειρίας από 
πρώτο χέρι σε άλλους πολιτισμούς, παρατήρησαν ότι σχεδόν παντού, από τη Μογγολία 
μέχρι την Ινδία και τη Νιγηρία, υπάρχουν πολλές ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο 
η εργασία με το μαλλί μεταβιβάζεται μέσω της γυναικείας πλευράς της οικογένειας. 
Οι καινοτομίες και οι δεξιότητες εδώ είναι αλληλένδετες με τα ζητήματα φύλου, και 
βλέποντας το μαλλί ως πιθανή λύση στην τρέχουσα κλιματική κρίση, ο ρόλος των 
γυναικών και η δύναμη των γνώσεων τους πάνω στο θέμα αναδύεται στην επιφάνεια.

Στα shemakes Labs, η Cecilia παρατηρεί ότι είμαστε κυρίως γυναίκες και εργαζόμαστε 
για την ανάδειξη του μαλλιού στη διασταύρωση μεταξύ χειροτεχνίας και καινοτομίας. 
Λέει ότι διαισθητικά πήγαμε προς κάποιες κατευθύνσεις, όπως η μείωση της κλίμακας 
των μηχανημάτων ώστε να είναι ανοικτού κώδικα και να επιτρέπει το “κάνε το μόνος 
σου”, που μπορεί να συνδεθεί με την ενδυνάμωση: στην Ινδία, ο κλώνος είναι το 
σύμβολο της επανάστασης και, στο πλαίσιο αυτό, οι γυναίκες ενθαρρύνονται να 
κλωστούν με το δικό τους βαμβακερό ύφασμα. Έτσι μπορούμε να συνδέσουμε τα 

“ Μπορούμε να συνδέσουμε τα θέματα 
των γυναικών, της κληρονομιάς, της 
τοπικής παραγωγής, της καινοτομίας, της 
ενδυνάμωσης και της ανεξαρτησίας.” 

ΔΩΣΤΕ ΦΩΝΗ
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θέματα των γυναικών, της κληρονομιάς, της τοπικής παραγωγής, της καινοτομίας, της 
ενδυνάμωσης και της ανεξαρτησίας.

Ένα έμφυλο στοιχείο εμφανίζεται επίσης όσον αφορά τις δραστηριότητες που 
εκτελούνται με το μαλλί. Η κλωστική, για παράδειγμα, συνδέεται με τις γυναικείες 
τέχνες. Αλλά τόσο η Sanne όσο και η Petra μιλούν για το πώς οι άνθρωποι συχνά 
εκπλήσσονται όταν βρίσκουν γυναίκες να εργάζονται με μαλλί ενσωματώνοντας  
προηγμένη τεχνολογία ή κατασκευάζοντας μηχανήματα. Η έρευνα της Petra στο 
πλαίσιο της τελικής της εργασίας Fabricademy στο IAAC υπό την καθοδήγηση της 
Αναστασίας Πιστοφίδου, εξετάζει πιθανές καινοτόμες χρήσεις για το πλεονάζον 
μαλλί, το οποίο συχνά καίγεται, με την εξαγωγή της κερατίνης και την τρισδιάστατη 
εκτύπωση, δίνοντας ουσιαστικά μία νέα χρήση σε αυτό το άχρηστο υλικό. Παρόλο 
που αυτό είναι κάτι που κάποιοι μπορεί να ονομάσουν επιστημονικά βαρύ, η Petra 
λέει ότι δεν είχε καμία προηγούμενη εμπειρία με τη χημεία που χρησιμοποιήθηκε για 
την ανάπτυξη του βραβευμένου έργου της. Η Sanne, από την άλλη πλευρά, εργάζεται 
με ανθρώπινες τρίχες, τις οποίες παραλληλίζει με τις τρίχες προβάτων σε κάθε στάδιο 
της συλλογής, του πλυσίματος και της κλώσης, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο 
δημιουργούνται οι σχέσεις μεταξύ των παραγωγών (κομμωτών ή αγροτών) και των 
γυναικών που επεξεργάζονται αυτά τα προϊόντα.

Στο έργο και σε αυτή τη συζήτηση, μόλις τώρα ξύσαμε την επιφάνεια του μαλλιού. 
Όσο περισσότερο προβληματιζόμαστε τόσο για τις φυσικές ενέργειες που συνδέονται 
με την κατασκευή του μαλλιού όσο και για τις έμφυλες επιπτώσεις που είναι εγγενώς 
ενσωματωμένες σε αυτό, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι τα μοντέλα που 
δημιουργήθηκαν στο shemakes και η προσέγγιση σε εργαστηριακή κλίμακα θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε άλλη έρευνα για ίνες ή βιολογικά υλικά.

Καινοτομία και επιχειρήσεις
Στο shemakes, αρχικά διαχωρίσαμε τις δραστηριότητες από την πορεία μάθησης 
της καινοτομίας και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, αλλά 
μπορούμε να τις δούμε ως τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, επειδή και οι δύο τομείς 
εργασίας βοηθούν τις γυναίκες να βρουν το δρόμο τους στο οικονομικό πλαίσιο. 
Επειδή εργάζονται στη διασταύρωση της κλωστοϋφαντουργίας και της καινοτομίας, 
είναι πολύ πιθανό η θέση εργασίας που θέλουν να μην υπάρχει ακόμη ή να πρέπει 
να αναπτύξουν κάποιες δεξιότητες ή γνώσεις για να είναι έτοιμες για αυτή τη θέση 
εργασίας.

Η πορεία της καινοτομίας ξεκινά με έρευνες ή συνεντεύξεις που επιτρέπουν σε ένα 
εργαστήριο να κατανοήσει τις ανάγκες της κοινότητας των καινοτόμων γυναικών. Με 
βάση αυτές τις ενέργειες θεμελίωσης, αναπτύσσουν υπηρεσίες και εργαλεία για τη 
δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για αυτές τις γυναίκες που μπορεί να γίνουν 
καλλιτέχνες, σχεδιαστές, ερευνητές - ή ίσως να δημιουργήσουν μια νεοφυή επιχείρηση. 
Οι δραστηριότητες επιχειρηματικής δέσμευσης, από την άλλη πλευρά, απευθύνονται 
σε γυναίκες επιχειρηματίες.

Συμμετέχοντες στην 
Πορεία Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικής Δέσμευσης :

Beatriz Sandini 
Waag - Πορεία καινοτομίας

Victor Senave 
Makesense - Επιχειρηματική 
δέσμευση

Carolina Tulgara 
ZIPHOUSE - Επιχειρήσεις & 
Καινοτομία

Alexandra Florea Πρέσβειρα, 
Επιχειρήσεις

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ
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Αυτές οι γυναίκες έχουν ήδη μια ιδέα για μια νέα επιχείρηση, αλλά χρειάζονται 
κάποια βοήθεια για να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες και διασυνδέσεις για να 
δημιουργήσουν με επιτυχία μια επιχείρηση- φυσικά, τα εργαστήρια που αναπτύσσονται 
σε αυτό το τμήμα καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. 

Τρία ρήματα είναι κοινά στην προσέγγισή μας και στους δύο τομείς του έργου: 
Υποστήριξη, ενίσχυση, δικτύωση. Ο Victor Senave, ο οποίος ηγήθηκε της ενότητας 
επιχειρηματικής δέσμευσης, τα συνοψίζει. “Οι επιχειρηματίες πρέπει να γνωρίζουν τόσες 
πολλές δεξιότητες, από τη διαχείριση έργων έως την επικοινωνία και άλλα, οπότε στη φάση 
Υποστήριξης (Support) τους βοηθάμε να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις βρίσκοντας 
μέντορες που μπορούν να χειριστούν ή να διδάξουν αυτές τις δεξιότητες. Η φάση 
Ενίσχυσης (Amplify) αφορά την άρση των φραγμών που προκαλεί η τάση μυστικότητα που 
συχνά συνοδεύει την εφεύρεση μιας καλής ιδέας, επειδή η συζήτηση για τις ιδέες είναι ένας 
τρόπος να συναντήσετε τους σωστούς ανθρώπους, να διασφαλίσετε ότι το σχέδιό σας 
είναι καλό ή να λύσετε προβλήματα χωρίς να χρειάζεται να ανακαλύψετε εκ νέου τον τροχό. 
Και η φάση Δικτύωσης (Network) είναι η συγκέντρωση των κατάλληλων ανθρώπων γύρω 
σας για μελλοντική χρηματοδότηση, στελέχωση ή κάθε είδους συνεργασία”.

Η συνεργασία είναι το κλειδί στην ιστορία επιτυχίας που μας διηγήθηκε η Καρολίνα 
από το Ziphouse, το εργαστήριό της στη Μολδαβία, του οποίου ηγείται εδώ και πέντε 
χρόνια. Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του shemakes, συνειδητοποίησε 
ότι όλα στο παρελθόν στηρίζονταν σε εκείνη ως μέντορα, συνδετικό κρίκο και 
διοργανώτρια, ενώ οι δραστηριότητες δικτύωσης που διοργάνωσαν άνοιξαν μια 
διαφορετική και πιο συνεργατική σχέση μεταξύ των δικαιούχων : νέων σχεδιαστών 
που προηγουμένως δεν είχαν ανταλλάξει εμπειρίες. “Έτσι κατάλαβα ότι έπρεπε απλώς 
να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούν, και το να καταφέρουμε να το κάνουμε 
αυτό ήταν πολύ ενθαρρυντικό για την ομάδα μας ; ενθαρρυμένοι από την προθυμία 
των σχεδιαστών να συμμετάσχουν και να οργανώσουν εκδηλώσεις, διοργανώσαμε μια 
τεράστια επίδειξη μόδας για περίπου 600 συμμετέχοντες!”

Στο μονοπάτι της καινοτομίας, αντιστρέφουμε τη σειρά αυτών των ρημάτων, 
ξεκινώντας με το Δίκτυο. Όπως εξηγεί η Beatriz, σε αυτόν τον καινοτόμο τομέα, πολλοί 

ΔΩΣΤΕ ΦΩΝΗ

Ημερίδα για το Όραμα 
των Φύλων, 

CCD, Ηνωμένο 
Βασίλειο

Fashion Brunch, 
Ziphouse, Μολδαβία
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To Theatrum Anatomicum 
φιλοξένησε το συνέδριο shemakes. Ένα 

κατάλληλο σκηνικό για το συνέδριο στο 

παλαιότερο μη θρησκευτικό κτίριο του 

Άμστερνταμ, όπου συνήθιζαν να συναντώνται 

οι επαγγελματικές κοινότητες στην Ευρώπη, 

γνωστές ως συντεχνίες.
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από εμάς δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε στην καριέρα μας, οπότε αυτή η διαδικασία 
ξεκίνησε με μια άσκηση χαρτογράφησης καριέρας. 

και αυτό που προέκυψε ήταν η εξαιρετική πολυπλοκότητα, με τις γυναίκες να μην 
εντάσσονται σε έναν συγκεκριμένο παραδοσιακό τομέα - μπορεί να σχεδιάζουν τη 
δική τους συλλογή, ενώ ταυτόχρονα να συνεργάζονται με ένα πανεπιστήμιο ή μια 
νεοσύστατη επιχείρηση για την έρευνα υλικών. Αυτό παρείχε ένα πλαίσιο με το οποίο 
οι γυναίκες μπορούσαν να ταυτιστούν, και για τα Εργαστήρια θεμελίωσε τις επόμενες 
δραστηριότητές μας (Υποστήριξη), τροφοδοτώντας άμεσα την ιδέα της Ενίσχυσης 
(Amplify), επειδή οι γυναίκες μοιράστηκαν εμπειρίες και άρχισαν να εμπνέονται η μία 
από την άλλη.

Στη δική της επαγγελματική πορεία, σημείο καμπής για την Beatriz, η οποία σπούδασε 
επιχειρήσεις και εργαζόταν στο λιανικό εμπόριο μόδας, καθώς και στη δική της 
σειρά αξεσουάρ, ήταν η συνάντηση της με το Fabricademy, όπου συνειδητοποίησε 
ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένας εναλλακτικός χώρος καινοτομίας εκτός του 
παραδοσιακού μοντέλου μόδας. “Απλώς χρησιμοποιούσα υλικά, υφάσματα που μου 
ήταν διαθέσιμα στην αγορά, αλλά ποτέ δεν θα σκεφτόμουν να τα κατασκευάσω μόνη μου, 
ή να εφαρμόσω την ψηφιακή κατασκευή στις τσάντες μου”. Για την Αλεξάνδρα, ειδική 
σε θέματα βιωσιμότητας με πτυχίο χημικού μηχανικού, η επιστροφή στις ρουμανικές 
ρίζες της κατά τη διάρκεια της πανδημίας πυροδότησε την επιθυμία της να κάνει κάτι 
για την τοπική κοινότητα. Με εύκολη πρόσβαση στο πλεονάζον μαλλί, η μάρκα της 
προτείνει ένα πουλόβερ σαν το κέντρο μιας σειράς διασυνδεδεμένων συστημάτων 
που σκέφτεται για τον κυκλικό σχεδιασμό, την αξιολόγηση του κύκλου ζωής... “Ακόμα 
δουλεύω πάνω σε αυτό το σύστημα και σκέφτομαι το εμπορικό σήμα μου όχι ως εμπορικό 
σήμα μόδας, αλλά ως εξερεύνηση και έρευνα της ρουμανικής κληρονομιάς ως κλειδί για το 
τι μπορούμε να κάνουμε με το μαλλί στο μέλλον”.

Μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι το οικοσύστημα καινοτομίας που 
δημιούργησε το shemakes είναι ισχυρό, επειδή λειτουργεί με τους πολυάριθμους 
παράγοντες που αναφέρθηκαν στις συζητήσεις μας ως ευνοϊκοί για τις γυναίκες 
επιχειρηματίες και καινοτόμους. Μιλήσαμε για την ανάγκη δικτύωσης και 
δημιουργίας συνδέσεων, μάθησης και ανταλλαγής δεξιοτήτων, πρόσβασης σε 
χώρους και εργαλεία, καθώς και για τη χαρτογράφηση και τον προβληματισμό 
σχετικά με αυτό το οικοσύστημα. Αυτό που προέκυψε στην τελική μας εκδήλωση 
είναι η έντονη επιθυμία να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω στα θέματα 
και τις δραστηριότητες του shemakes, τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν 
οπουδήποτε χάρη στην τεκμηρίωση στην ανοικτή εργαλειοθήκη του shemakes, 
και να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε το δίκτυο που έχει ήδη αποδειχθεί πολύ 
επιτυχημένο στην ενδυνάμωση των γυναικών στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας 
και της ένδυσης.

ΔΩΣΤΕ ΦΩΝΗ
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Τι διαφορά έχει 
κάνει το shemakes; 
Αναδυόμενα 
πρότυπα σχετικά 
με τον κοινωνικό 
“αντίκτυπο”
από την Kerstin Junge 
Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Σχέσεων Tavistock

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ
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Εισαγωγή 

Το έργο shemakes συνοδεύτηκε από μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση 
της διαδικασίας, των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου. Η προσέγγιση της 
αξιολόγησης επεξεργάστηκε την κουλτούρα, το όραμα αλλαγής και τις θεωρίες που 
ενσωματώθηκαν στο σχεδιασμό του έργου και που είχαν οι εταίροι του shemakes 
σχετικά με το ποια διαφορά επρόκειτο να επιτευχθεί και πώς θα γινόταν αυτό. Εκτός 
από την αξιολόγηση με γνώμονα την ανταπόκριση του φύλου, μια βασική τεχνική 
που χρησιμοποιήσαμε ήταν η θεωρία της αλλαγής. Η θεωρία της αλλαγής καθιστά 
σαφείς τις υποτιθέμενες αιτιώδεις διαδρομές μεταξύ του πλαισίου, των εισροών 
της παρέμβασης, των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων και 
διατυπώνει τις βασικές υποθέσεις σε σχέση με το πλαίσιο ή τις αιτιώδεις διαδρομές 
που πρέπει να ισχύουν για την επίτευξη των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων. 
Οι τεχνικές αξιολόγησης, συλλογής δεδομένων και ανάλυσης τις ελέγχουν και τις 
τροποποιούν. Η αξιολόγηση του shemakes χρησιμοποίησε τόσο ποιοτικές όσο 
και ποσοτικές μεθόδους, όπως: ανάλυση κοινωνικών δικτύων, έρευνα στο τέλος 
του έργου με όλους τους συμμετέχοντες και τα μέλη του οικοσυστήματος, και 
ποιοτικές συνεντεύξεις στο πλαίσιο εμπεριστατωμένων μελετών περίπτωσης 
που επικεντρώθηκαν στα εργαστήρια shemakes. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει 
μια πολύ απλουστευμένη και γραμμική αιτιώδη διαδρομή του shemakes από το 
πλαίσιο μέχρι τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο.

Πλαίσιο Δραστηριότητες 
του shemakes

Αποτέλεσμα 
του shemakes 

Αντίκτυπο του 
shemakes

Υπάρχουν οριζόντια 

και κάθετα κενά 

μεταξύ των δύο 

φύλων στον τομέα της 

κλωστοϋφαντουργίας 

και της ένδυσης

Το Shemakes παρέχει 

ενάρετη αλληλεπίδραση 

μεταξύ δεξιοτήτων, 

υπηρεσιών και προτύπων 

σε 500 γυναίκες και 

κορίτσια

Οι μελλοντικές 

καινοτόμες γυναίκες της 

βιώσιμης βιομηχανίας 

της μόδας ενισχύονται

Οι δομές ευκαιριών 

στον τομέα αλλάζουν 

μόνιμα

Κάνει θεωρία αλλαγής υψηλού επιπέδου

Kerstin Junge (PhD, MA, MrE, P3CCert) είναι επικεφαλής ερευνήτρια/
σύμβουλος με 20ετή εμπειρία στη διαχείριση και διεύθυνση έργων 
αξιολόγησης. Αυτό περιλαμβάνει: συν-δημιουργία θεωρίας αλλαγής και 
λογικής παρέμβασης με κοινωνικούς καινοτόμους και υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής, σχεδιασμό πλαισίων αξιολόγησης και προσεγγίσεων αξιολόγησης 
και συνολικό συντονισμό του έργου. Η Kerstin είναι μία από τις εκπαιδεύτριες 
αξιολόγησης του Tavistock Institute και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 
δημοσιεύσεων σχετικά με προσεγγίσεις και μεθόδους αξιολόγησης.

ΕΠΗΡΕΑΣΤΕ
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Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, οι κοινωνικές αλλαγές που επιτυγχάνονται 
από το shemakes ανήκουν στην κατηγορία των αποτελεσμάτων και όχι στην 
κατηγορία των επιπτώσεων, καθώς οι τελευταίες είναι πιο συστημικές και θα 
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να υλοποιηθούν.

Το shemakes δημιούργησε ένα ισχυρότερο δίκτυο...  

Το Shemakes ήθελε να συγκεντρώσει δύο δίκτυα και τα αντίστοιχα δυνατά τους 
σημεία (TCBL και Fabricademy) για να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν τις 
προϋποθέσεις για την ενδυνάμωση των καινοτόμων γυναικών και την ανάληψη 
διαφορετικών (πιο πολύτιμων) ρόλων στον τομέα.

Η ανάλυση του κοινωνικού δικτύου έδειξε ότι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 
του έργου, και ως αποτέλεσμα του συνεργατικού τρόπου εργασίας του shemakes, 
οι συνδέσεις μεταξύ των μελών του δικτύου υπερδιπλασιάστηκαν (αύξηση 154%), 
αν και η μέση ισχύς των συνδέσεων δεν άλλαξε. Διαπιστώσαμε επίσης ότι ορισμένα 
εργαστήρια έκαναν συγκεκριμένα σχέδια για να συνεχίσουν να συνεργάζονται σε 
κοινές δραστηριότητες μετά το τέλος της χρηματοδότησης του shemakes. Αυτό 
υποδηλώνει μια πιθανή μονιμότητα του δικτύου.

Δίκτυο πριν και κατά τη διάρκεια του shemakes

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ
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...το οποίο δημιούργησε και ενσάρκωσε ένα διαφορετικό 
σύστημα αξιών για τις γυναίκες στον τομέα Κ&Ε..

Το shemakes δημιούργησε και ενσάρκωσε μια οργανωτική κουλτούρα βασισμένη 
σε πέντε αξίες που αντιπροσωπεύουν μια εναλλακτική λύση στο σημερινό και 
κυρίαρχο σύστημα παραγωγής Κ&Ε και καινοτομίας. Οι βασικοί παράγοντες τις 
υιοθέτησαν και τις ενσάρκωσαν καθώς εκτελούσαν δραστηριότητες του shemakes. 
Για παράδειγμα, οι περισσότεροι γκουρού και πρεσβευτές του shemakes που 
απάντησαν στην τελική μας έρευνα θεώρησαν ότι το shemakes τους έδωσε 
την ευκαιρία να δείξουν πώς εργάζονται και να επιδείξουν ένα διαφορετικό 
είδος ηγεσίας. Αυτό στη συνέχεια σημαίνει την ενεργή δημιουργία και ζωή μιας 
εναλλακτικής κουλτούρας φύλου μέσα στο σύστημα Κ&Ε.

Αξίες shemakes

ΙΣΟΤΙΜΙΑ 
Οι γυναίκες συμμετέχουν και ανταμείβονται ισότιμα 
στην εκπαίδευση και την εργασία στην Κ&Ε

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Συνεργασία με άλλους 
Κοινές παρόμοιες αξίες

ΕΜΠΝΕΥΣΗ
Γυναίκες και κορίτσια για τις 
ευκαιρίες στον τομέα της Κ&Ε ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ 

ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡEΣ
Εκτίμηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών και της 
συμβολής τους ανεξάρτητα από το ιστορικό τους και τον 
αυτοπροσδιορισμό του φύλου τουςΕΝΙΣΧΥΣΗ

Γυναίκες και κορίτσια που ηγούνται  την 
αλλαγής στην Κ&Ε και δεν συγκρατούνται 
από τα στερεότυπα των φύλων

92%
 υιοθετεί τις αξίες του shemakes

ΕΠΗΡΕΑΣΤΕ
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…υποστηρίζεται από την επικοινωνία

Η επικοινωνία συνέβαλε στο όραμα του shemakes και στην αποστολή του shemakes 
να παρουσιάσει τις γυναίκες με διαφορετικό τρόπο. Η επικοινωνία στο shemakes 
ήταν μια παρέμβαση που στηρίχθηκε στη χρήση άμεσων φωνών των γυναικών 
και απλών πληροφοριών για να ανοίξουν τα μυαλά για την αξία των γυναικών, και 
μέσω αυτού να αλλάξουν οι απόψεις για την αξία που προσθέτουν οι γυναίκες στον 
τομέα. Και σύμφωνα με τις απαντήσεις στην έρευνά μας, αυτό λειτούργησε: το 90% 
των ερωτηθέντων στην έρευνά μας θεώρησε ότι η επικοινωνία του shemakes έδειξε 
την αξία που προσθέτουν οι γυναίκες στον τομέα Κ&Ε. Το 59% θεώρησε ότι τους 
βοήθησε να δουν ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πράγματα στον τομέα της 
Κ&Ε που πίστευαν ότι δεν ήταν εφικτά για αυτές πριν. Η ανάλυση παλινδρόμησης 
επιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες επικοινωνίας συνέβαλαν στην κοινοποίηση 
του οράματος του shemakes.

Η ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου 
εντός του οικοσυστήματος αυξήθηκε...

Τόσο τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά δεδομένα αξιολόγησης δείχνουν ότι, σε 
ατομικό και οργανωτικό επίπεδο, το shemakes φαίνεται να έχει επιτύχει την 
ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου. Για παράδειγμα, από μία από τις μελέτες 
περίπτωσής μας σχετικά με τις δραστηριότητες εμπλοκής της κοινότητας 
shemakes, μάθαμε ότι οι ενσώματες δραστηριότητες προκάλεσαν αρκετά βαθιές 
αλλαγές στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων ως προς το φύλο. Αυτό 
παρακίνησε ορισμένους από τους φορείς που ήταν παρόντες σε τοπικό επίπεδο 
(συμπεριλαμβανομένων των shemakes Labs) να υιοθετήσουν ορισμένα από αυτά 
τα εργαλεία στους δικούς τους οργανισμούς και να επιδιώξουν ακόμη και να τα 
τροφοδοτήσουν σε άλλες συνεργασίες.

“(...) Ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν η ανάπτυξη ενός εσωτερικού Σχεδίου για την 
Ισότητα των Φύλων (ΣΙΦ). Η συγγραφή του ήταν μια ομαδική προσπάθεια μέσω της 
οποίας όλοι μας μάθαμε και ανακαλύψαμε πολλές πτυχές της χωρίς αποκλεισμούς και 
ουδέτερη ως προς το φύλο συμπεριφορά σε έναν εργασιακό χώρο. Η ιδέα του GEP 
παρουσιάστηκε αρχικά στη συνάντηση των ενδιαφερομένων μερών όπου συζητήσαμε 
την ανάγκη για ένα τέτοιο έγγραφο σε κάθε φορέα/πανεπιστήμιο/επιχείρηση. Καθώς 
εργαζόμασταν πάνω στο δικό μας ΣΙΦ, άλλοι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν περισσότερες 
πληροφορίες για να ξεκινήσουν το δικό τους” (απάντηση στην έρευνα shemakes). 
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν μια σειρά από άλλα αποτελέσματα 
ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου. Αυτά παρουσιάζονται στην επόμενη σελίδα.

Τιμές ύποστήριξης της  επικοινωνίας (%)

Έδειξε την αξία που προσθέτουν οι γυναίκες στον τομέα Κ&Ε

Τις βοήθησε να δουν ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πράγματα στον 
τομέα της Κ&Ε που πίστευαν ότι δεν ήταν εφικτά για αυτές πριν

90
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Αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου (%)
 Διαφωνώ (Απόλυτα)     Ουδέτερη      Συμφωνώ      Συμφωνώ απόλυτα

Να κάνω αλλαγές στον οργανισμό μου για να ενθαρρύνω 
την ισότητα των φύλων

Να αναζητήσω συνεργασίες με ομοϊδεάτες 

Να συνομιλήσω με άλλους για θέματα φύλου στον τομέα 
(μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων μέσων

Να αναφέρω την έμφυλη συμπεριφορά στην εργασία ή 
στις σπουδές μου 

Να κατανόησω καλύτερα το είδους του περιβάλλοντος που 
απαιτείται για την επιτυχία μιας γυναίκας καινοτόμου στην Κ&Ε 

Να είμαι πιο σίγουρη για τη συμβολή μου στον τομέα Κ&Τ 
ως γυναίκα 

Να κατανοήσω ότι μπορώ να συμβάλω στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων 

Να γνωρίσω καλύτερα ότι οι καινοτόμες γυναίκες στον τομέα 
της Κ&Ε μπορεί να αντιμετωπίζουν ανισότητες επειδή οι θεσμοί 
τις αντιμετωπίζουν άδικα 

Να εκτιμήσω την πολυπλοκότητα του φύλου 

Να παρατηρώ περισσότερο όταν εγώ ή άλλες γυναίκες αντιμετωπίζονται 
διαφορετικά από τους άνδρες στη δουλειά ή στις σπουδές μου 

ΕΠΗΡΕΑΣΤΕ

5     23                50             21

13            47                 40

5    23                 55             16

4        34                 46           16

4  16                 59                21

4    34                  51              21

20               50               30

2  21                55               21

4        34                 46           16

4    26                 53             17



Απόκτηση νέων γνώσεων

73

60

...καθώς και γνώσεις και δεξιότητες

Τα αποτελέσματα από διαφορετικές πηγές δεδομένων αξιολόγησης τριγωνίζονται 
καλά γύρω από ορισμένα βασικά αποτελέσματα. Είναι σαφές ότι έχει δημιουργήσει 
κέρδη σε γνώσεις και δεξιότητες, τόσο σε τεχνικές όσο και σε ανθρώπινες 
δεξιότητες, καθώς και αύξηση της αυτοπεποίθησης και της έμπνευσης για την 
δοκιμή νέων πραγμάτων μεταξύ των συμμετεχουσών γυναικών και των μελών του 
οικοσυστήματος.

Η μοναδική θέση που καταλαμβάνουν τα εργαστήρια στο τοπικό τους χώρο καθώς 
και η παιδαγωγική προσέγγιση της μεθοδολογίας της ενεργητικής μάθησης ήταν 
σημαντικοί παράγοντες για την απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων,.

Όλα τα εργαστήρια shemakes είναι μοναδικά ως προς την αποστολή τους, τον 
εξοπλισμό τους και το κοινό που εξυπηρετούν. Κατά συνέπεια, μπόρεσαν να 
προσφέρουν στις γυναίκες και τα κορίτσια με τα οποία συνεργάζονταν μια μοναδική 
εμπειρία. Η προσέγγιση ενεργητικής μάθησης του shemakes (επικεντρωμένη 
στη διαδικασία, τη συνεργασία, τον πειραματισμό - που εμπεριέχεται μέσω 
μιας υποστηρικτικής κουλτούρας βασισμένης στις αξίες του shemakes και 
ενσαρκωμένης από τους συντονιστές του shemakes καθώς και τη δομή των 
εργαστηρίων) έπαιξε έναν άλλο σημαντικό ρόλο. Η προσέγγιση αυτή, εκτός από 
την υποστήριξη της απόκτησης τεχνικών δεξιοτήτων, μπορεί να ενισχύσει την 
αυτό-αποτελεσματικότητα και τις ηγετικές δεξιότητες, καθώς και να προσφέρει 
νέες γνώσεις σχετικά με την αξία της διεπιστημονικής συνεργασίας.

Αύξηση δεξιοτήτων και γνώσεων (%)

“Η συμμετοχή μου ως εταίρος στο shemakes, αφιερωμένη 
σε ένα συγκεκριμένο έργο, με έκανε να συνειδητοποιήσω 
ότι θα μπορούσα να συνεισφέρω και με άλλους τρόπους- 
το ευνοϊκό περιβάλλον με έκανε να αισθάνομαι ότι μπορώ 
να επεκτείνω τις δεξιότητές μου σε μελλοντικά έργα.”

Εκμάθηση νέων δεξιοτήτων
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Υπήρχε επίσης η αίσθηση ότι αυτές οι νέες δεξιότητες έβαζαν τους συμμετέχοντες 
σε ένα μονοπάτι όπου θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες στις οποίες 
δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση πριν. Για παράδειγμα, η έκθεση των μαθητών 
στα ηλεκτρονικά υφάσματα σε μία στιγμή όπου ο τομέας Κ&Ε είναι στρατηγικά 
τοποθετημένος στα τεχνικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τους επέτρεψε να 
αποκτήσουν εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, γεγονός που ενδεχομένως τους επιτρέπει 
να εξετάσουν ρόλους (εργασίες) με ηλεκτρονικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 
ενώ οι γυναίκες τείνουν να είναι πιο διστακτικές στο να υποβάλουν αίτηση για 
ρόλους στους οποίους δεν πληρούν όλες τις απαιτήσεις.

Τελικές σκέψεις 
Η shemakes δημιούργησε συνειδητά έναν προσωρινό οργανισμό με ένα 
ενσωματωμένο σύστημα αξιών, το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό των 
κυρίαρχων συστημάτων Τ&Κ και καινοτομίας. Αυτό φάνηκε να έχει απήχηση 
στους συμμετέχοντες και να τους ανοίγει ευκαιρίες μάθησης, δικτύωσης και 
ενδεχομένως εργασίας. Εκτός από το απτό δίκτυο των εργαστηρίων που 
προσφέρουν τώρα δοκιμασμένες δραστηριότητες, αυτή η βασισμένη στις αξίες 
εργασία πρέπει επομένως να θεωρηθεί ως μέρος των δομών ευκαιριών που 
δημιουργήθηκαν από το έργο για τη στήριξη της μεγαλύτερης ισότητας των 
φύλων μεταξύ των καινοτόμων της Τ&Κ.

Ευκαιρίες και συνδέσεις (%)

“Η συνάντηση με κυρίες του χώρου που έχουν 
συναρπαστικές ιδέες και τις υλοποιούν. Αμέσως μετά 
ισοφαρίσαμε. Με μία από αυτές θα συνεργαστώ τον 
Νοέμβριο. Με την άλλη έχω παραστεί στις ζωντανές 
της εμφανίσεις και έχω μείνει σε επαφή. Πολύ 
ιδιαίτερες επαφές ; πολύ σπάνιο να τις βρεις!”

Πρόσβαση σε ευκαιρίες που

δεν θα είχατε διαφορετικά

81
Απόκτηση μόνιμων συνδέσεων με άλλους

85
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Το έργο shemakes λειτούργησε στη διασταύρωση δύο προβλημάτων στον 
κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης: το χάσμα της ισότητας των φύλων 
και την επιτακτική ανάγκη για καινοτομία με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης 
βιομηχανίας. Σε αυτόν τον κλάδο, το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού 
εκπροσωπείται από γυναίκες, αλλά μόνο το 14% περίπου των μεγάλων εμπορικών 
σημάτων έχει γυναίκα επικεφαλής. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο 
για ίση εργασία, λιγότερες είναι οι παρουσίες σε νεοφυείς επιχειρήσεις, οι γυναίκες 
που ηγούνται οι επιχειρήσεις λαμβάνουν λιγότερα χρήματα από τους επενδυτές, 
υπάρχει έλλειψη προτύπων και τα στερεότυπα είναι ο κανόνας. Ωστόσο, πρέπει 
να αναγνωρίσουμε ότι οι καινοτόμες ικανότητες των γυναικών είναι απαραίτητες 
και να τις ενεργοποιήσουμε. Το έργο shemakes δημιούργησε ένα οικοσύστημα 
ευκαιριών βασισμένο σε αξίες για καινοτόμες γυναίκες στο οποίο είχαν πρόσβαση 
σε δεξιότητες, γνώσεις και δίκτυα, ενώ παράλληλα άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο 
συνεργαζόμαστε. Κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης του έργου, μερικά θέματα 
που σχετίζονται με το shemakes θίχτηκαν σε ένα πάνελ με τις Becky Earley, Kerstin 
Junge, Mariangela Lavanga, Bill Macbeth και Cecilia Raspanti, με συντονιστή την Ista 
Boszhard. Ακολουθούν ορισμένοι προβληματισμοί που πρέπει να έχετε κατά νου, 
καθώς θα προωθήσετε τα αποτελέσματα του έργου.

Γυναίκες στο STEM

Εξακολουθεί να υπάρχει μια ισχυρή προκατάληψη ότι τα κορίτσια είναι αδύναμα στα 
μαθηματικά ή στα τεχνικά θέματα και ακόμη και στο θέμα της κλωστοϋφαντουργίας, 
πολλοί μπορεί να είναι συγκαταβατικοί. Όμως τα κορίτσια έχουν πολύ καλές 
επιδόσεις σε θέματα που σχετίζονται με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική 
και τα μαθηματικά (STEM) σε νεαρή ηλικία, μέχρι να αρχίσουν τα στερεότυπα να 
επηρεάσουν τις μελλοντικές τους επιλογές. Και σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, η 
κλωστοϋφαντουργία και η καινοτομία πήγαιναν πάντα χέρι-χέρι με τις γυναίκες να 
παίζουν καθοριστικούς ρόλους.

Στο Fabricademy (ακριβώς όπως και στο shemakes), οι γυναίκες υπερ-αποδίδουν, 
ενώ εργάζονται σε εργασίες που περιλαμβάνουν μηχανική, προγραμματισμό, 
βιοτεχνολογία και εργασία με μηχανές και πολύπλοκο λογισμικό. “Ίσως είναι ο τρόπος 
με τον οποίο είναι διαμορφωμένα τα μαθήματα, τα θέματά τους και οι εργασίες και η 
αλληλένδετη αισθητική γλώσσα που κάνει τις γυναίκες να ευημερούν, σύμφωνα με την 
Raspanti. Ή το περιβάλλον στο οποίο οι φοιτητές συνεργάζονται και υποστηρίζουν ο 
ένας τον άλλον αντί να ανταγωνίζονται, που είναι έντονα διεγερτικό”.

Να κρατήσουμε 
κατά νου: 
προβληματισμοί  
για το μέλλον
από την Ista Boszhard  
Waag TextileLab Άμστερνταμ

H Ista Boszhard είναι συνιδρύτρια του Waag TextileLab Amsterdam και 
λέκτορας στο Ινστιτούτο Μόδας του Άμστερνταμ (AMFI) και στο Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών του Άμστερνταμ (AUAS).

Στο έργο της ως ανεξάρτητη σχεδιάστρια, εστιάζει στην πολιτιστική 
καινοτομία για την κλωστοϋφαντουργία και την ένδυση, αμφισβητώντας 
πάντα το status quo που έχουμε συνηθίσει και διερευνώντας επιθυμητές 
εναλλακτικές λύσεις που ελπίζουμε να καταστήσουν τα καταστροφικά 
συστήματα παρωχημένα.
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Δεν είμαστε όλοι ίσοι

Η δυσκολία με αυτά τα θέματα είναι ότι τα στερεότυπα καραδοκούν. Συχνά στο 
πρόγραμμα αναφέρονται χαρακτηριστικά που θεωρούνται θηλυκά, όπως η (έλλειψη) 
αυτοπεποίθησης, η ευαισθησία και η φροντίδα. Η Junge εξήγησε ότι “αν λέμε ότι οι 
γυναίκες δεν έχουν αυτοπεποίθηση, κάτι που είναι ένας πολύ συνηθισμένος λόγος, το 
καθιστούμε εγγενές χαρακτηριστικό μιας γυναίκας να μην έχει αυτοπεποίθηση, αλλά σε 
σχέση με ποιο πλαίσιο; Γι' αυτό πρέπει να έχουμε γνώση των δομών, για να καταλάβουμε 
πότε η αυτοπεποίθηση κάποιου μετριέται με βάση ένα (αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
τη λέξη) “πατριαρχικό πρότυπο” ”. Η ενδυνάμωση των γυναικών με ένα δίκτυο όπως 
το shemakes παρέχει ένα ενδιαφέρον και πολύτιμο σπορείο γεμάτο πειραματισμούς 
για τη διαμόρφωση ενός διαφορετικού συστήματος αξιών.

Μήπως η ιδέα ότι είμαστε ίσοι μας εμποδίζει να αγκαλιάσουμε τις διαφορές; 
Σύμφωνα με την Lavanga, στις Κάτω Χώρες επικρατεί συχνά η ιδέα ότι όλοι είναι 
ίσοι και έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. “Η σκέψη αυτή, μας εμποδίζει να εκτιμήσουμε 
πραγματικά τις διαφορές και να αναρωτηθούμε αν πραγματικά μας θεωρούν ίσες. 
Έχουμε και εμείς πραγματικά τις ίδιες πιθανότητες με τους άνδρες να βρούμε δουλειά και 
τον ίδιο μισθό παρά το φύλο μας;” Ας αναγνωρίσουμε ότι είμαστε διαφορετικοί και ας 
προσπαθήσουμε να αξιολογηθούμε ισότιμα.

Από την ποικιλομορφία στο ανήκειν

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι γυναίκες μοιράστηκαν εμπειρίες κατά τις 
οποίες ένιωσαν ότι έπρεπε να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον που δεν τους 
ταίριαζε. Χαμήλωσαν τη φωνή τους για να ακούγονται πιο αρρενωπές, άλλαξαν τη 
συμπεριφορά τους ή τον τρόπο ντυσίματός τους. Earley: “Μόλις έκανα το μάθημα 
Ακαδημαϊκή γυναικεία ηγεσία στον ακαδημαϊκό κόσμο. Συναρπαστικό, διότι ορισμένες 
από τις συνεδρίες ήταν “πώς να διακόπτεις τους άνδρες όταν μιλούν από πάνω σου στις 
συνεδριάσεις των επιτροπών”, κυριολεκτικά”. Πρέπει οι γυναίκες (οι άνθρωποι) να 
μάθουν πώς να προσαρμόζονται σε ένα κυρίαρχο σύστημα ή περιβάλλον ή πρέπει 
να αλλάξει ένα περιβάλλον προκειμένου να καλωσορίσει διαφορετικούς ανθρώπους 
και τρόπους εργασίας;

Η Raspanti τόνισε ότι “θα πρέπει να υπάρχει μια πληθώρα προσεγγίσεων που να 
επιτρέπει σε διαφορετικούς ανθρώπους να ενταχθούν”. Όπου οι άνθρωποι μπορούν 
να παίρνουν το λόγο, αλλά και να ξέρουν πώς να ακούνε ο ένας τον άλλον και να 
κάνουν χώρο για τους ανθρώπους που είναι λιγότερο κυρίαρχοι. Ξεκινάει από την 
ποικιλομορφία, και καταλήγει στην ενσωμάτωση και στην αίσθηση του ανήκειν, 

“ Ας αναγνωρίσουμε ότι είμαστε 
διαφορετικοί και ας προσπαθήσουμε 
να είμαστε εξίσου αξιόλογοι. ”
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η οποία κάνει τους ανθρώπους να παραμένουν σε έναν εργασιακό χώρο και να 
καλλιεργούν μαζί ένα ευνοϊκό περιβάλλον.

Η απόκτηση της ιδιοκτησία του χώρου

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στον 
τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και της βιωσιμότητας και στο shemakes 
μια μεγάλη ποικιλία από (κορυφαίες) γυναίκες και κορίτσια συνδέθηκαν σε ελάχιστο 
χρόνο, συνεργαζόμενες για κοινούς στόχους. Είναι οι γυναίκες (χωρίς να δημιουργούν 
νέα στερεότυπα) πραγματικά καλές στην ανοικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης, χωρίς 
αποκλεισμούς, βιομηχανίας στην οποία ευδοκιμούν διαφορετικοί άνθρωποι;

Σύμφωνα με τον Μάκβεθ, είναι απλό: “Κοιτάξτε την κατάσταση, έχουμε προβλήματα 
στην αγορά, δεν βρίσκουμε αρκετούς καλούς ανθρώπους με ιδέες για να αντιμετωπίσουμε 
πραγματικά τα σοβαρά ζητήματα που έχουμε. Χρειαζόμαστε ποικιλομορφία για να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και ένα μακροπρόθεσμο όραμα”. Η Earley τονίζει ότι 
πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια πρωτοφανή πολιτιστική και κοινωνική 
αλλαγή με ρυθμό που δεν έχουμε ξαναζήσει. “Το είδος των βιομηχανιών που μοιάζουν 
με δεινόσαυρους θα αλλάξει ριζικά μέσα στα επόμενα 10 χρόνια και οι γυναίκες πρέπει 
να αποκτήσουν τις διαφορές που έχουμε ζήσει. Ως γυναίκες, πρέπει να κάνουμε κτήμα 
μας το τι θα κάνουμε στο μέλλον και να αποκτήσουμε μεγάλη αυτογνωσία και να είμαστε 
έτοιμες να αναλάβουμε δράση όταν μας μιλάει το ένστικτό μας. Αυτό απαιτεί θάρρος”.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας

Εν ολίγοις, οι καιροί που διανύουμε απαιτούν διαφορές και καινοτόμους κάθε 
είδους. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ευέλικτα οικοσυστήματα 
ευκαιριών που βασίζονται σε αξίες και να δημιουργήσουμε ευνοϊκά 
περιβάλλοντα στα οποία διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να αναδείξουν τα 
ταλέντα, τα οράματά τους και τις ηγετικές τους ικανότητες. Δομές στις οποίες 
αλληλοσυμπληρωνόμαστε, εργαζόμενοι σε πιεστικές προκλήσεις που είναι 
πολύπλοκες, αλληλένδετες και διεπιστημονικές. Το Shemakes είναι ένα τέτοιο 
παράδειγμα. Στην υγειά όλης της όμορφης δουλειάς που βγαίνει στον κόσμο, του 
περιβάλλοντος και των δικτύων του που δημιουργούνται και των σπόρων που 
φυτεύονται για να συνεχίσουν!

“ Καθοδήγηση μέσα από μετασχηματιστικές και 
δημιουργικές διαδικασίες συνδυάζοντας διαφορετικές 
μεθόδους όπως η αφήγηση ιστοριών, η συν-
δημιουργία, ο σχεδιασμός και η σκέψη σεναρίων. ”

ΕΠΗΡΕΑΣΤΕ
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LABS
Κέντρο Κυκλικού Σχεδιασμού 
University of the Arts London - Ηνωμένο 
Βασίλειο - circulardesign.org.uk

Decode Fabrication Laboratory - 
Ελλάδα - decodefablab.com

Fab Lab León - Ισπανία - fablableon.org

FarmLab.at - Αυστρία - 
farmlabat.wordpress.com

Green Fabric - Βέλγιο - greenfabric.beI

AAC | Fab Lab Barcelona - Ισπανία 
fablabbcn.org

Le Textile Lab - Γαλλία - letextilelab.com

Κλωστοϋφαντουργικά εργαστήρια 
Lottozero - Ιταλία - lottozero.org

Makesense - Γαλλία - makesense.org

Onl'Fait - Ελβετία - onlfait.ch

REDU - Ρουμανία - redu.org

RogLab - Κέντρο Rog Creative Hub - 
Σλοβενία - center-rog.si

Textile Prototyping Lab (TPL) - 
Γερμανία - textileprototypinglab.com

TextileLab Waag - Ολλανδία - 
waag.org/en/lab/textilelab

Το Ισλανδικό Κέντρο 
Κλωστοϋφαντουργίας, TextileLab - 
Ισλανδία - textilmidstod.is

VIVA Lab - Πορτογαλία - 
vivalabporto.com

VIVISTOP Užupis - Λιθουανία - 
vivistopuzupis.lt

ZIPHOUSE Fashion Innovation Hub - 
Μολδαβία - ziphouse.utm.md

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Flod - Ιταλία - flod.it

Matrix - Γερμανία - matrix-gruppe.de

Tavistock Institut - Γερμανία  
tavinstitute.org

Cedecs-TCBL - Γαλλία  
cedecs-tcbl.com

Ενδυνάμωση των μελλοντικών 
καινοτόμων-γυναικών της βιώσιμης 
βιομηχανίας της μόδας μέσω 
έμπνευσης, δεξιοτήτων και δικτύων




 @shemakes
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Adina Orboi, Πρέσβειρα - Ρουμανία

Adrian Torres, Πρέσβης - Ισπανία

Adriana Cabrera, Gourou, Manager Innovation - Γερμανία

Alexandra Florea, Πρέσβειρα, Creative Director στο ISAI - Ρουμανία, Ιταλία

Alexandra Korey, συνεργάτης επικοινωνίας της Flod - Ιταλία

Anastasia Pistofidou, Guru, Αρχιτεκτονική - Ισπανία

Andrea Wolf-Simone, Πρέσβειρα, Δημιουργός ιδεών - Ελβετία, Λιθουανία

Andreea Sofronea, Guru, Performing & Theatre Arts, Fashion - Ρουμανία

Aurélie Mossé, Σύμβουλος, Διευθύντρια της ομάδας Soft Matters στο Ensad Lab - Γαλλία

Beatriz Sandini, Guru, Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολλανδία

Bill Macbeth, Σύμβουλος - Ηνωμένο Βασίλειο

Blanca, Ambassador - Ισπανία

Camille Le Gal, Πρέσβειρα, συνιδρύτρια του Fairly Made - Γαλλία

Capucine Robert, Πρέσβειρα - Γαλλία

Carla, Πρέσβειρα - Ισπανία, Πορτογαλία

Carolina Tulgara, Πρέσβειρα - Μολδαβία

Cecilia Raspanti, Guru, Συνιδρυτής του Waag TextileLab - Ολλανδία

Daniela Toccafondi, Σύμβουλος, Διευθύντρια του Prato Futura - Ιταλία

Diane Wakim, Πρέσβειρα, Μηχανικός Πληροφορικής - Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία

Elvys Sandu, Guru, Συνιδρυτής της REDU - Ρουμανία

Frédérique Thureau, Responsible Innovation Consulting, Επικεφαλής του Cedecs-TCBL - Γαλλία

Gabriela Macoveiu, Σύμβουλος, Διευθύντρια της RDA NE - Ρουμανία

Grace Jun, Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος στο Open Style Lab, Καθηγητής - ΗΠΑ

Irene Caretti, , Πρέσβειρα, Σχεδιάστρια & Δημιουργός - Αυστρία, Ολλανδία

Ista Boszhard, Συνιδρυτής του Waag TextileLab – Ολλανδία

Jessica Stanley, Πρέσβειρα, E-textile Researcher - Σλοβενία, Ολλανδία

Jooyoung Park, Πρέσβειρα - Γερμανία

Kerstin Junge, Ινστιτούτο Tavistock - Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία

Lucia, Πρέσβειρα - Ελλάδα, Ισπανία

Lucija Jankovec, Πρέσβειρα - Σλοβενία

Marilena Georgantzi, Πρέσβειρα - Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία

Marion Real, Guru, Ερευνητής Συστημικού Σχεδιασμού - Ισπανία

Marjana Raspor, Πρέσβειρα - Σλοβενία

Marte Hentschel, Σύμβουλος, CEO, Sqetch - Γερμανία, Ολλανδία

Maurane Montreau, Πρέσβειρα - Γαλλία

Melanie Martin, Πρέσβειρα - Γαλλία, Μολδαβία

Nuria Robles, Guru, Μηχανολόγος Μηχανικός - Ισπανία

Petra Garajova, Πρέσβειρα, Σχεδιαστής - Ισπανία, Ισλανδία

Rebecca Earley, Σύμβουλος, συνιδρυτής του Κέντρου Κυκλικού Σχεδιασμού - Ηνωμένο Βασίλειο

Rita Perdigão, Πρέσβειρα - Πορτογαλία

Sanne Visser, Πρέσβειρα - Ηνωμένο Βασίλειο

Shannon Sykes, Guru - Ελβετία

Silvia Brandi, Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Atlas of the Future - Αυστρία

Silvia Piantini, Πρέσβειρα - Ιταλία

Tasneem Hussain, Πρέσβης, Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός Μηχανικός - Ισπανία, Γερμανία

Valeria Valotto, Σύμβουλος, Επικεφαλής Δημοσίων Υποθέσεων & Χρηματοδότησης, VP Progetto Qui d - Ιταλία

Victor Senave, Επιχειρηματικότητα - Γαλλία

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 

έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας 

επιχορήγησης αριθ. 101006203.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Για την επιχειρησιακή και στρατηγική υποστήριξη 

του έργου shemakes, ευχαριστούμε την ομάδα του 

Cedecs-TCBL : Jesse Marsh, ο οποίος κατέστησε εφικτό 

αυτό το έργο και παρακολουθούσε τα πράγματα 

από τα παρασκήνια, τον Θάνο Κονταργύρη, ο οποίος 

διαχειρίστηκε τη συμμετοχή μας, την Caterina Ailiesei, 

η οποία αξιοποίησε την πρακτική της εμπειρία, και τον 

Marco Cusenza, ο οποίος συντόνισε τη διαχείριση του 

έργου.

Για τη συνεχή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Υπεύθυνη Έργου μας, 

Raquel Fernandez-Horcajada.

Για την ταπισερί της Φλωρεντίας θέλουμε να 

ευχαριστήσουμε τις εταιρείες του Πράτο που δώρισαν 

τα υλικά: Beneficio, Betta Knit και Goritex, καθώς και το 

προσωπικό του partnerLab Redu που έραψε το τελικό 

προϊόν.

Η γραφική παράσταση από τη σελίδα 12 είναι ευγενική 

προσφορά της καθηγήτριας Hanneke Takkenberg 

© HBR Herminia Ibarra

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Εικόνες της ταπισερί της Φλωρεντίας και του 

Theatrum Anatomicum: Tracy Russo

Εικόνες σελίδες 20, 49 στο CCD, Λονδίνο: 

Angela Tozzi

Εικόνα σελίδα 36 στο Waag, Ολλανδία: Marco 

Badiani

Εικόνες σελίδες 36, 44 στο Fab Lab León, 

Ισπανία: Adrián Torres

Εικόνες σελίδες 39, 49 στο Ziphouse, Μολδαβία: 

Lena Bannaia

Εικόνα σελίδα 44 στο RogLab, Σλοβενία: Domen 

Pal

Εικόνα σελίδα 46 στο Waag, Κάτω Χώρες και 

στο Farmlab, Αυστρία: Flod

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
είναι διαθέσιμο για παραγγελία σε έντυπη μορφή στα 
αγγλικά και ως PDF στα αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά, 
ιταλικά και ισπανικά στη διεύθυνση : 
www.shemakes.eu/welcoming-differences-book

Η Audasud είναι μια εκδοτική ετικέτα της οποίας η 
δέσμευση, αποφασιστικά περιβαλλοντική και πολιτιστική, 
υλοποιείται με τη δημοσίευση έργων που έχουν ως 
ώθηση τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά.

Audasud
8 avenue Victor Hugo, F34200 Sète - Γαλλία
www.audasud.fr / contact@audasud.fr

Πνευματικά δικαιώματα  © 2023 Audasud
Εκτύπωση τον Φεβρουάριο του 2023 από την 
Pixartprinting Spa στην Ιταλία

Αυτή η πρώτη έκδοση τυπώθηκε 
σε χαρτί πιστοποιημένο με FSC®.

Γραφικός 
σχεδιασμός 
και υλοποίηση
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

ΚΑΛΩΣΟΡIΖΟΝΤΑΣ

στην κλωστοϋφαντουργία και την ένδυση και όχι μόνο

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας 

απαιτούν ένα μακροπρόθεσμο όραμα καιμια καινοτόμο και ποικιλόμορφη 

κοινότητα δημιουργικών μυαλών, για την αντιμετώπιση των σημερινών 

απειλών,. Ιδιαίτερα στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της 

ένδυσης (Κ&Ε), όπου η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η κρίση προσλήψεων, 

για την προσέλκυση ικανών ανθρώπων, η δυσκολία προέρχεται από τις 

προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που κρύβει το κυρίαρχο περιβάλλον. 

Παρ' όλα αυτά, αν οι γυναίκες απασχολούνταν στο επίπεδο των 

δυνατοτήτων τους, το ευρωπαϊκό ΑΕΠ θα αυξανόταν κατά 3,3 μονάδες 

αντί να παραμένει στάσιμο. Πρέπει οι γυναίκες να προσαρμοστούν σε 

αυτό το περιβάλλον ή πρέπει να αλλάξει για να φιλοξενήσει διαφορετικούς 

ανθρώπους και μεθόδους εργασίας ;

Το βιβλίο αυτό δίνει φωνή -μέσω μιας σειράς κειμένων που υπογράφονται 

από Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες και εικονογραφούνται με εύγλωττα 

γραφικά- στο έργο shemakes και στο δίκτυο των T&C Labs που 

παρουσιάζουν τις τοπικές καινοτομίες τους και σε δημιουργικές γυναίκες 

που αμφισβητούν τις τρέχουσες πρακτικές, 

παραβιάζουν τους κανόνες και συνεργάζονται 

για να σχεδιάσουν ένα καλύτερο μέλλον.

FLASH ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR 

για να κατεβάσετε αυτό το βιβλίο στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά


