ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 34
Αζήλα, 5 Μαξηίνπ 2020

Η ΟΣΟΕ ΣΙΜΑ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ
ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,
Η Παγθφζκηα Ηκέξα ησλ Γπλαηθψλ είλαη εκέξα θαηά ηελ νπνία νη γπλαίθεο, εδψ θαη γεληέο,
θηλεηνπνηνχληαη, δηακαξηχξνληαη θαη δηεθδηθνχλ, γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά
ηνπο θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο.
Σηκνύκε ηελ ηζηνξία καο, αλαδσνγνλνύκε ηελ ζπιινγηθή καο δύλακε, δηεθδηθνύκε ηα
αλζξώπηλα δηθαηώκαηά καο.
ΕΝΩΝΟΥΜΕ ηη θωνή μας με ηη θωνή εκαηομμσρίων γσναικών ζηην Εσρώπη και ζηον
κόζμο.
ΕΝΩΝΟΥΜΕ ηη θωνή μας, ως ζσνδικάηα, ζσμμεηέτονηας ζηο Ελληνικό δίκησο για ηην
θεμινιζηική απεργία 8ης Μάρηη, μαζί με δεκάδες γσναικείες οργανώζεις, πολιηικά κόμμαηα και
ζσλλογικόηηηες.
Δηφηη παξά ηηο ζεκαληηθέο θαηαθηήζεηο ηνπ γπλαηθείνπ θαη εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ζε θακία
ρψξα ζηνλ θφζκν δελ έρεη επηηεπρζεί αθφκα ε ηζφηεηα ησλ θχισλ. Είλαη γεγνλφο φηη πνιιέο απφ
ηηο πξνθιήζεηο πνπ απαξηζκήζεθαλ ζηε Δηαθήξπμε θαη Πιαηθόξκα Δξάζεο ηνπ Πεθίλνπ πξηλ
απφ 25 ρξφληα, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη κέρξη ζήκεξα.
Οη ππνζρέζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο, ηελ αλάπηπμε θαη εηξήλε
γηα φιεο ηηο γπλαίθεο παξακέλνπλ αλεθάξκνζηεο.
Οη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα ζπλερίδνπλ λα ππνθέξνπλ απφ δηαθξίζεηο θαη βία ζε θάζε κέξνο
ηνπ θφζκνπ, ζηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα ζθαίξα.
Οη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ λα εξγάδνληαη πεξηζζφηεξν θαη λα ακείβνληαη ιηγφηεξν, ελψ
παξακέλεη αφξαηε ε κε ακεηβφκελε εξγαζία ηνπο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζην ΑΕΠ.
Σαπηφρξνλα, απεηινχληαη θαηαθηήζεηο πνπ θεξδήζεθαλ κε ζθιεξνχο αγψλεο εηψλ.
ήκεξα ζηελ Ειιάδα


Η απνδφκεζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, πνπ μεθίλεζε κε ηελ θξίζε, ζπλερίδεηαη. Η
πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ δεκνγξαθηθνχ, ην νπνίν ρξεψλεηαη εμ’ νινθιήξνπ ζηηο
γπλαίθεο, ππνηηκά ηελ αμία ηεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο
ησλ γπλαηθψλ, ηε ζεκαζία ηεο κείσζεο ηεο αλεξγίαο, ηελ αχμεζε ζηνπο κηζζνχο, ηελ
κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε ελίζρπζε ησλ νηθνγελεηψλ.
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Η πνιηηηθή γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο «παξαδνζηαθέο
αμίεο» πνπ ζέινπλ ηε γπλαίθα κε κεξηθή ή πξνζσξηλή εξγαζία, κε ακνηβή ζπκπιήξσκα
ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ, έρεη ηειεηψζεη. Οη γπλαίθεο δηεθδηθνχλ λέα θαηαλνκή
ζηελ εμνπζία, ζηελ νηθνλνκία, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηα
δηθαηψκαηα. Δηεθδηθνχλ κηα λέα θνηλσληθή ζπκθσλία, πνπ λα ηηο ζπκπεξηιακβάλεη.



Γηα καο ε ηζφηεηα ησλ θχισλ δελ αθνξά κφλν ηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο αιιά, επίζεο, ηε
βία θαηά ησλ γπλαηθψλ, ηε δηαθίλεζε θαη εκπνξία γπλαηθψλ, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα
θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ, ηε θηψρεηα, ηελ εθπαίδεπζε, ην πεξηβάιινλ, φια ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ:


Αμηνπξεπή δσή κε ίζα δηθαηψκαηα.



Ιζφηεηα ζηνπο κηζζνχο θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη πνιηηηθέο γηα ηελ έληαμε
γπλαηθψλ, πνπ βξίζθνληαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο θαη ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε.



Πνιηηηθέο πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηελ πξάζηλε θαη ηελ ςεθηαθή κεηάβαζε θαη
αμηνπνίεζε εηδηθψλ θνλδπιίσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηζφηηκε θαη δίθαηε κεηάβαζε
ζε απηέο.



πκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζε φια ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ πνπ απνηειεί δείθηε
δεκνθξαηίαο θαη πνιηηηζκνχ, θαζψο νη γπλαίθεο απνηεινχλ ην κηζφ ηεο αλζξσπφηεηαο.
Δηεθδηθνχκε ίζε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ θαη αληξψλ ζε φια ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ
(50/50).

ΔΗΛΩΝΟΤΜΕ φηη:
Επεηδή ην ζψκα καο ζπλδέεηαη κε ηα δηθαηψκαηά καο, δελ δηαπξαγκαηεπφκαζηε ηελ
απηνδηάζεζή ηνπ. Είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκά καο λα απνθαζίδνπκε γηα ην ζψκα καο, γηα ην
αλ, πφηε θαη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο, ε κεηξφηεηα ζα είλαη επηινγή ηεο δσήο καο.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ από ηελ Ε.Ε:
Η Ε.Ε. πξέπεη λα πηνζεηήζεη εληαία ζέζε θαη λα αλαιάβεη δξάζε, ιακβάλνληαο κέηξα ελαληίνλ
ησλ έκθπισλ δηαθξίζεσλ.
Μέηξα πνπ ζα εληζρύζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθώλ:


Καιχηεξε έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.



Ελίζρπζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.



Εμάιεηςε ηνπ κηζζνινγηθνχ (16%) θα ζπληαμηνδνηηθνχ (37%) ράζκαηνο κεηαμχ ησλ
θχισλ.



Ελίζρπζε ηεο ηζφηηκεο θαηαλνκήο νηθηαθψλ επζπλψλ θαη ππεξεζηψλ θξνληίδαο.



Πξνψζεζε ηεο παηδείαο γηα ηα θνξίηζηα θαη ελζάξξπλζε ηεο κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο ζηα
πεδία ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο κεραληθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ.



Πξνψζεζε ηεο ηζφξξνπεο εθπξνζψπεζεο ησλ θχισλ ζε φια ηα επίπεδα ιήςεο
απνθάζεσλ θαη



Πξφνδν φζνλ αθνξά ηελ «Οδεγία γηα ηηο γπλαίθεο ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα» ζην
Επξσπατθφ πκβνχιην.
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Μέηξα πνπ ζα εληζρύζνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ γπλαηθώλ:


Επηθχξσζε ηεο ζύκβαζεο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.



Δηάζεζε επαξθψλ πφξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο έκθπιεο βίαο θαη γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ ζπκάησλ, θαη



Πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ νκάδσλ, πνπ πθίζηαληαη πνιιαπιέο κνξθέο
δηαθξίζεσλ ζε ζεηξά ηνκέσλ, φπσο π.ρ. γπλαίθεο κε αλαπεξίεο, γπλαίθεο ρξψκαηνο,
κεηαλάζηξηεο θαη άηνκα LGBTI.

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,

πκκεηέρνπκε ελεξγά ζηε ζπγθέληξσζε πνπ ζα γίλεη από ην Ειιεληθό δίθηπν γηα ηελ
θεκηληζηηθή απεξγία, ηελ Παξαζθεπή, 6 Μάξηε, ζηηο 12.30 κκ ζηελ είζνδν ηνπ
Κνηλνβνπιίνπ.
Επίζεο, ζάο θαινύκε λα ζπκκεηέρεηε καδηθά, ηελ Κπξηαθή 8 Μάξηε, ζηελ πνξεία πνπ
ζα μεθηλήζεη από ηελ πιαηεία Κιαπζκώλνο ζηηο 14:00.
Πξνζπγθέληξσζε ζηα Πξνπύιαηα, θάησ απφ ην παλφ ηνπ Ειιεληθνχ δηθηχνπ γηα ηελ
θεκηληζηηθή απεξγία 8εο ΜΑΡΣΗ.

Είλαη ώξα ε θσλή καο λα αθνπζηεί θαζαξά θαη δπλαηά .

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ:


ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΕΡΓΑΙΑ



ΔΙΚΑΙΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ



ΙΟΣΗΣΑ

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΟΣΟΕ

