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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021: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 βίας και 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.
Το τελευταίο διάστημα δε, ολόκληρη η Ελληνική Κοινωνία γίνεται
μάρτυρας μίας χιονοστιβάδας καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης και
βιασμού από Δημόσια πρόσωπα και σε αρκετούς εργασιακούς χώρους. Τέτοιου
είδους φαινόμενα, ανεπίτρεπτα και απόλυτα καταδικαστέα, πρέπει να σταματήσουν,
επιβάλλεται να παταχθούν.
Η μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας που ξέσπασε στις 8 Μαρτίου του 1857
από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, που 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.
Εκατόν εξήντα τέσσερα χρόνια μετά, 8 Μαρτίου του 2021, η ανάγκη
αντίδρασης απέναντι στις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στην εργασία,
την εκπαίδευση, την υγεία, στο χώρο του θεάματος, την πολιτική ζωή παραμένει
πολύ ισχυρή. Κι αυτό γιατί οι γυναίκες συνεχίζουν να είναι πιο ευάλωτες στη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, συνεχίζουν να είναι πιο εκτεθειμένες σε όλες
τις μορφές βίας.
Η έλευση της πανδημίας, σε συνέχεια της οικονομικής κρίσης που βιώνει η
χώρα τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ακόμη πιο επιβαρυντικές συνθήκες
για τις γυναίκες. Είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην ανεργία, τις ελαστικές
σχέσεις εργασίας και την εργοδοτική αυθαιρεσία, ενώ οι διαλυμένες κοινωνικές
δομές του κράτους και η τηλεργασία φυλακίζουν τις γυναίκες στον «παραδοσιακό»
τους ρόλο φροντίδας του σπιτιού και των παιδιών, ενώ συμπιέζει τον προσωπικό
τους χρόνο στο ελάχιστο.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας βρίσκει την χώρα μας στην
τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ισότητας
των φύλων.
Οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς ωστόσο και τα πολιτικά κόμματα κάνουν πώς
δεν ακούν. Αντί να βγουν μπροστά, να ορθώσουν ξεκάθαρο Δημόσιο λόγο και να
λάβουν αποφάσεις αντιμετώπισης των φαινομένων βίας, συντονισμένα και βάσει
σχεδίου, είδαμε την κυβέρνηση να καταργεί την Γενική Γραμματεία Ισότητας των
Φύλων και να συγχωνεύει τις πολιτικές για την ισότητα με τις πολιτικές για την
οικογένεια και το δημογραφικό. Είναι σαφές πώς κινείται σε... άλλο μήκος κύματος.
Τα φαινόμενα βίας, κάθε μορφής, σε βάρος των γυναικών, επιβάλλουν να
είμαστε σε εγρήγορση, ως Ελληνική Κοινωνία, ως Δημόσιος Τομέας, ως Τοπική
Αυτοδιοίκηση όχι μόνο για να τιμωρηθούν οι θύτες αλλά και για να απομονωθούν
τα ανθρωπόμορφα αυτά τέρατα και να δημιουργηθεί ένα δίχτυ προστασίας ώστε να
μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συντάσσεται στον αγώνα προάσπισης της ουσιαστικής
ισότητας των δύο φύλων, των δικαιωμάτων των γυναικών στους χώρους
εργασίας και εκπαίδευσης, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, με στόχο την πάταξη
των φαινομένων της σεξουαλικής παρενόχλησης και της άσκησης κάθε μορφής βίας.
Ανακοινώνει τη συμμετοχή των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στην Πανελλαδική Στάση Εργασίας που έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε όλο το
Δημόσιο για την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021, από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τη
λήξη του ωραρίου εργασίας, όπως και στην Απεργιακή Συγκέντρωση που θα γίνει
στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 1:00 το μεσημέρι, με την απαιτούμενη τήρηση
των μέτρων υγειονομικής προστασίας.
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