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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8
Μαρτίου, είναι ημέρα σύμβολο για τους αγώνες των γυναικών ενάντια σε κάθε
μορφή καταπίεσης, στην εργασία, την κοινωνία, την οικογένεια. Δυστυχώς, αυτή
η καταπίεση, η εκμετάλλευση, η ανισότητα και η βία κατά των γυναικών
συνεχίζονται αυξανόμενες σε όλο τον πλανήτη, με την οικονομική κρίση να οξύνει
το πρόβλημα, κυρίως για τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων.
Η μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας που ξέσπασε στις 8 Μαρτίου του
1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν
καλύτερες συνθήκες εργασίας καθιέρωσε την ημέρα αυτή ως Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας, για να αφυπνίζει, να ευαισθητοποιεί και να ενεργοποιεί στην
κατεύθυνση της προάσπισης των ίσων δικαιωμάτων των γυναικών.
Τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα σε Ρόδο και Κέρκυρα, όπου φίλοι και
συγγενείς με βία και κτηνωδώς αφαίρεσαν τη ζωή από δυο νέα κορίτσια,
φέρνουν στην επιφάνεια ξανά το πρόβλημα της θέσης της γυναίκας στη
σημερινή Ελληνική κοινωνία. Και δεν είναι τα μόνα κρούσματα, δυστυχώς,
φέρνοντας την Ελλάδα στο πρώτο πλάνο της αρνητικής επικαιρότητας.
Η οικονομική κρίση, οι νεοφιλελεύθερες-μνημονιακές πολιτικές, οι
ελαστικές εργασιακές σχέσεις που πάνε από το κακό στο χειρότερο, η
κατάργηση των εργατικών δικαιωμάτων, οι διαλυμένες κοινωνικές δομές
δίνουν χώρο στους «επιτήδειους» για ανάρμοστη συμπεριφορά. Να καταπιέζουν,
να εκμεταλλεύονται και να εκφράζονται εν τέλει με βία απέναντι στις γυναίκες, που
είναι ότι πιο ιερό, αφού έχουν τη μοναδική φυσική ικανότητα να φέρνουν τη ζωή
στον κόσμο.
Και στην υπόλοιπη Ευρώπη πάντως, όπως και στις Η.Π.Α., δεν μιλάμε
για τις υπανάπτυκτες χώρες, οι γυναίκες και ειδικά οι εργαζόμενες δεν είναι σε
καλύτερη μοίρα. Πληρώνονται λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους τους, τα
ποσοστά ανεργίας τους είναι πολύ μεγαλύτερα, ενώ οι γυναίκες αποτελούν κατά
κύριο λόγο τη στρατιά των κακώς αμειβομένων και ανασφάλιστων εργαζομένων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κατευθύνσεις και αποφάσεις της προς
όφελος του κεφαλαίου, όπως αυτή του δικαστηρίου της Ε.Ε., που νομιμοποιεί

τις απολύσεις εγκύων εργαζόμενων στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων, εντείνει
συνεχώς τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Είναι αναμφισβήτητο πώς οι
κυβερνήσεις, όπως και αυτές στην Ελλάδα, φέρουν μεγάλες ευθύνες για την άνιση
μεταχείριση των γυναικών.
Η εποχή, όπου γυναίκες δολοφονούνται επειδή είναι γυναίκες
(γυναικοκτονίες), ή που η παιδική θνησιμότητα ήταν δραματικά αυξημένη γιατί
οι εργαζόμενες μανάδες τους δεν είχαν που να τα αφήσουν, πρέπει να ανήκει στο
παρελθόν. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι φαινόμενα του 21ου αιώνα.
Μόνο θετικό στα «μαύρα» τελευταία χρόνια είναι το γεγονός πώς οι
κινητοποιήσεις των γυναικών διεθνώς έχουν ξαναφέρει στην επικαιρότητα την
πάλη για τα δικαιώματα τους, οργανώνοντας και πραγματοποιώντας μαζικές και
εντυπωσιακές απεργίες, διαδηλώσεις και δημοψηφίσματα στην Ευρώπη, τις Η.Π.Α.,
μέχρι και την Ινδία.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συντάσσεται στον αγώνα της προάσπισης των
δικαιωμάτων των γυναικών στους χώρους εργασίας και εκπαίδευσης, αλλά και
ευρύτερα στην κοινωνία, με στόχο την επίλυση τους. Ανακοινώνει δε την
συμμετοχή της στην Πανδημοσιοϋπαλληλική Στάση Εργασίας στο Δημόσιο που
έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, από τη 1.00
το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του ωραρίου εργασίας, όπως και στην Απεργιακή
Συγκέντρωση που θα γίνει στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 1.30 το μεσημέρι.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

