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«Αν σταματήσουμε εμείς, σταματά να γυρίζει ο κόσμος».
8 του Μάρτη σήμερα
Ημέρα της Γυναίκας
Ημέρα μνήμης και τιμής στους αγώνες των γυναικών του
παρελθόντος
Ημέρα ανανέωσης του όρκου για τους αγώνες του μέλλοντος
Στις 8 Μάρτη του 1857 στη Νέα Υόρκη σημειώνεται η πρώτη
οργανωμένη γυναικεία αντίδραση στους χώρους εργασίας, το 1908 οι
αμερικανίδες διαδήλωσαν για λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερους μισθούς και
δικαίωμα ψήφου, το 1909 γιορτάστηκε η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος των ΗΠΑ και το 1911υιοθετήθηκε
από τη Σοσιαλιστική Διεθνή, το 1918 δόθηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα
ψήφου στις Βρεττανίδες, αν και όχι σε όλες, ως επισφράγιση των αγώνων του
κινήματος των Σουφραζέτων (WomanSouffrage), το 1952 οι Ελληνίδες αποκτούν
το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, το 1977ο ΟΗΕ καθιέρωσε την 8η
Μάρτη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τιμώντας τους αγώνες των γυναικών για
ίσα εργασιακά δικαιώματα, ίσες απολαβές, μειωμένο ωράριο, δικαίωμα ψήφου
και διακήρυξε τη δεκαετία 1976-1985 ως Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για τις
Γυναίκες. Το 2018 στην Παγκόσμια Φεμινιστική Απεργία συμμετείχαν επίσημα
40 χώρες, ανάμεσα σε αυτές και η Ισπανία, όπου πραγματοποιήθηκε μια ιστορική
απεργία, με τη συμμετοχή περισσότερων από 5 εκατομμύρια γυναικών.
Σ όλη αυτή την προσπάθεια εμβληματικές φιγούρες αναδεικνύονται η
Millicent Fawcett,η Σιμόν Βέηλ, η Καλλιρόη Παρέν, η Ελένη Σκούρα, η Λίνα
Τσαλδάρη, η Μαρία Δεσύλλα η Κλάρα Τσέτκιν και πολλές άλλες.
Σταχυολογήθηκαν ορισμένες σημαντικές ημερομηνίες και πρωτοπόρες
γυναίκες για την κατοχύρωση και την ανάδειξη του ρόλου της γυναίκας, δεν είναι
μόνον αυτές. Οι νομικές δεσμεύσεις στις περισσότερες χώρες υπάρχουν. Η
πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο όμως πολύ συχνά είναι ντροπιαστική για
τον ανθρώπινο πολιτισμό και δείχνει ότι έχουν πολλά να γίνουν ακόμη.
Η καταπίεση, η εκμετάλλευση, η ανισότητα, η κάθε μορφής βία κατά
των γυναικών, η προσβολή της γυναικείας αξιοπρέπειας, η άρνηση του
δικαιώματος στον αυτοκαθορισμό συνεχίζονται παντού, τόσο στις χώρες του
τρίτου κόσμου όσο και σε αυτές του πρώτου κόσμου.

Δολοφονίες, ακρωτηριασμοί, βιασμοί, βασανιστήρια κατά των γυναικών
κυριαρχούν στις εμπόλεμες περιοχές.
Δυσκολότερη πρόσβαση στην εργασία, πιο περιορισμένες ευκαιρίες
εξέλιξης, χαμηλότερες αμοιβές, εκβιαστικές παρεμβάσεις στον οικογενειακό
προγραμματισμό με αντάλλαγμα τη διατήρηση της θέσης εργασίας, έλλειψη ή
ανεπάρκεια υποστηρικτών δομών για τα παιδιά, όπως παιδικοί σταθμοί,
νηπιαγωγεία, κατασκηνώσεις στιγματίζουν και σήμερα τη ζωή της γυναίκας.
Και πάντα οι πολλαπλοί ρόλοι, για τους οποίους η γυναίκα δεν αμείβεται
υλικά ούτε ανταμείβεται ηθικά
Οι μελλοντικοί αγώνες είναι η υπόσχεση όλων μας, γυναικών και ανδρών
για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας σ ένα καλύτερο αύριο.
Γιατί η αδιαφορία και η ανοχή γιγαντώνουν τα προβλήματα.
Γιατί η βελτίωση της θέσης του διπλανού μας είναι βελτίωση της δικής
μας θέσης.
Διεκδικούμε









ίση αμοιβή για ίση εργασία
κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας
προστασία της γυναικείας αξιοπρέπειας
τιμωρία της βίας και της κακοποίησης των γυναικών
προστασία της μητρότητας
δωρεάν παιδικούς σταθμούς στους χώρους εργασίας
πραγματική δημόσια- δωρεάν παιδεία & υγεία
παροχή παιδικών κατασκηνώσεων

Συμμετέχουμε στην πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας στο
Δημόσιο που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από τη 1:00μμ μέχρι τη λήξη του
ωραρίου εργασίας και συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, στη 1:30μμ,
ως ένα πρώτο βήμα για να γίνει ορατή η συμβολή των γυναικών στην
παραγωγή και την αναπαραγωγή και για να διεκδικηθούν λύσεις στα
παραπάνω αιτήματα.

