Μαρία Χατζηπαύλου
Σύντοµο βιογραφικό
Η Μαρία Χατζηπαύλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τµήµα Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστηµών του πανεπιστηµίου Κύπρου. ∆ιδάσκει Συγκριτική Πολιτική, Σπουδές του Φύλου, Φύλο και
Πολιτική, Φύλο και ∆ιεθνείς Συγκρούσεις, Επίλυση Συγκρούσεων, ∆ιεθνείς Οργανισµούς, Φεµινιστικές
Θεωρίες, ∆ιεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια, και το Κυπριακό πρόβληµα µέσα από µια πολύ-επιστηµονική
προσέγγιση.
Σπούδασε στην Κύπρο, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις Ηνωµένες Πολιτείες. Έχει Ph.D στην Κοινωνική
και Πολιτική Αλλαγή, από το Πανεπιστήµιο της Βοστώνης (Boston University) , Η.Π.A (1987). Ήταν
µεταδιδακτορική συνεργάτιδα (post-doctoral fellow) στο Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ (1991-93) όπου
εκπαιδεύθηκε στην προσέγγιση "διαλογικής επίλυσης προβληµάτων" (interactive problem-solving
approach) στην ανάλυση και επίλυση συγκρούσεων. Υπήρξε µέλος της ερευνητικής οµάδας (19912008) του προγράµµατος Ανάλυσης και Επίλυσης ∆ιεθνών Συγκρούσεων (PICAR) του Κέντρου
∆ιεθνών Σχέσεων στο πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ. Ήταν επισκέπτρια ερευνήτρια στη σχολή ∆ιεθνών
και ∆ηµόσιων Σπουδών (SIPA), στο πανεπιστήµιο Κολούµπια στην Νέα Υόρκη (1996-97), όπου µε το
∆ρ Andrea Bartoli ίδρυσε το κέντρο της Επίλυσης ∆ιεθνών Συγκρούσεων (CICR) και συνεχίζει να είναι
ανώτερη ερευνήτρια του Κέντρου και σύµβουλος σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που
κάνουν έρευνα για το Κυπριακό πρόβληµα.
Έχει οργανώσει και διεξάγει πολυάριθµα εργαστήρια επίλυσης συγκρούσεων µεταξύ διαφορετικών
κοινωνικών οµάδων και από τις δύο κυπριακές κοινότητες για την προώθηση της επικοινωνίας και
αµοιβαίας κατανόησης. Είναι από τα ιδρυτικά µέλη και Πρόεδρος για δέκα χρόνια της µη κυβερνητικής
οργάνωσης "Κέντρου Ειρήνης Κύπρου". Επίσης είναι από τα ιδρυτικά µέλη και Προέδροςτης πρώτης
ανεξάρτητης, µη κυβερνητικής οργάνωσης Κυπρίων Γυναικών, "Χέρια Πέρα από τη ∆ιαίρεση" (2001).
(Hands Across the Dıvıde). Επίσης µέλος της οµάδας µελετητριών για την ενσωµάτωση της διάστασης
του Φύλου στις συνοµιλίες επίλυσης του Κυπριακού.
Είναι σύµβουλος και µέλος ειδικών επιτροπών στο Συµβούλιο της Ευρώπης σε θέµατα
διαπολιτισµικού διαλόγου και ισότητας µεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Ως εκπαιδεύτρια για
τον ∆ιεθνή Οργανισµό για τον Πληθυσµό και την Ανάπτυξη (UNFPA) σε θέµατα φύλου και επίλυσης
συγκρούσεων εργάστηκε µε γυναίκες από την Αφρική και την Ασία στη Μπρατισλάβα το 2002, µε
Αφγανές γυναίκες στην Καµπούλ το 2004, και µε γυναίκες από τις Αραβικές χώρες στη Τυνησία το
2006. Είναι µέλος και εκπαιδεύτρια σε θέµατα Φύλου και επίλυσης συγκρούσεων στο KEGME,
(Μεσογειακό Κέντρο Γυναικείων Σπουδών) στην Αθήνα. Είναι εκπαιδεύτρια στο WINPEACE
(πρωτοβουλία γυναικών για την ειρήνη, στην Ελλάδα και την Τουρκία). Στη Κύπρο έχει συνεργαστεί
και εκπαιδεύσει σε θέµατα Φύλου οµάδες ανδρών και γυναικών για το Παρατηρητήριο Ισότητας
Κύπρου και άλλες οµάδες γυναικών.
Έχει δηµοσιεύσει ευρέως στα θέµατα Επίλυσης συγκρούσεων, το Κυπριακό Πρόβληµα, Γυναίκες και
ειρήνη, εκπαίδευση και επίλυση συγκρούσεων, εθνικά στερεότυπα, Φύλο και διεθνείς ειρηνευτικές
αποστολές, φύλο και µετανάστευση, κ.λ.π. Είχε συντονίσει ένα πρωτοποριακό ερευνητικό
πρόγραµµα για "τις γυναίκες σε όλες τις Κυπριακές Κοινότητες" το οποίο χρηµατοδότησε η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η έρευνα αυτή έχει εκδοθεί στη Κύπρο, στα Αγγλικά, Ελληνικά και Τουρκικά (2004). Έχει
συντονίσει διάφορα εργαστήρια νεολαίας από Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο σε "θέµατα συνύπαρξης και
διαφορετικότητας" που χρηµατοδοτήθηκε από το UNDP-ACT το 2006 και 2008. Το 2011 ήταν η
βασική εκπαιδεύτρια σε θέµατα εκπαίδευσης για την Ειρήνη και την Επίλυση διαφορών σε εργαστήρι
νέων από Ελλάδαa, Τουρκία και Κύπρο που έγινε στην Κωνσταντινούπολη-χρηµατοδότηση από το
Γερµανικό Ebert Stiftung Foundation.
Πρόσφατα το βιβλίο της µε τίτλο « Women and Change in Cyprus: Feminisms and Gender in
Conflict”΅ έχει κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οικο I.B.Tauris, London and New York (2010) µε
πολύ καλές κριτικές.
Είναι µέλος διάφορων διεθνών και επαγγελµατικών συνδέσµων και οργανισµών.

