Μάρτη 2020
ΔΙΑΚΗ ΡΥΞΗ
«Οι γυναίκες απεργούμε για κοινωνική δικαιοσύνη,
ισότητα και προστασία του πλανήτη»

Η φετινή 8η Μάρτη είναι μία απεργία που είναι διαφορετική γιατί είναι ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ. Μία
απεργία δυναμική για να ακουστεί η φωνή των γυναικών. Μία παγκόσμια φεμινιστική απεργία
που κινητοποιεί και ενώνει εκατομμύρια γυναίκες σε περισσότερες από 50 χώρες.
Καλούμε όλες τις γυναίκες, εργαζόμενες, γυναίκες επικεφαλής μονογονεϊκών οικογενειών,
άνεργες, συνταξιούχες, νέες, φοιτήτριες, γυναίκες με αναπηρία, προσφύγισσες/μετανάστριες,
γυναίκες στην περιφέρεια και στις πόλεις, να πάρουν μέρος στην ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της 8ης
Μάρτη που έχουν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, σωματεία και οργανώσεις γυναικών.

ΑΠΕΡΓΊΑ

την Παρασκευή

6 Μάρτη 12:00 – 15:00

ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ στην είσοδο του κοινοβουλίου
ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ στην Πλατεία Κλαυθμώνος και ΠΟΡΕΊΑ
την Κυριακή

8 Μάρτη στις 12:00

Γιατί απεργούμε;
Απεργούμε, ενώνοντας τη φωνή μας με τη φωνή εκατομμυρίων γυναικών στην Ευρώπη και
στον κόσμο, διότι παρά τις σημαντικές κατακτήσεις του γυναικείου/φεμινιστικού κινήματος,
σε καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η ισότητα των φύλων. Οι υποσχέσεις
που δόθηκαν από τις κυβερνήσεις για την προώθηση της ισότητας, ανάπτυξη και ειρήνη
για όλες τις γυναίκες πριν από 25 χρόνια παραμένουν ανεφάρμοστες. Οι γυναίκες και τα
κορίτσια συνεχίζουν να υποφέρουν από διακρίσεις και βία σε κάθε μέρος του κόσμου, στην
ιδιωτική και δημόσια σφαίρα. Οι γυναίκες εξακολουθούν να εργάζονται περισσότερο και να
αμείβονται λιγότερο, ενώ παραμένει αόρατη η μη αμειβόμενη εργασία τους και η συμβολή
τους στο ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, απειλούνται κατακτήσεις που κερδήθηκαν με σκληρούς αγώνες
ετών.

Απεργούμε, γιατί η Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών είναι ημέρα κατά την οποία οι γυναίκες,
εδώ και γενιές, κινητοποιούνται, διαμαρτύρονται και διεκδικούν, βάζοντας σε κίνδυνο την ζωή
τους, για να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.
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ΤΙΜΟΎΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΜΑΣ,
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΟΎΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΜΑΣ ΔΎΝΑΜΗ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΎΜΕ ΤΑ ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΜΑΣ

Στην Ελλάδα σήμερα
• Στην Ελλάδα σήμερα έχουμε σοβαρή υποχώρηση στο πεδίο της έμφυλης ισότητας. Για μας
η ισότητα των φύλων δεν αφορά μόνο τον τομέα της εργασίας αλλά, επίσης, τη βία κατά των
γυναικών, τη διακίνηση και εμπορία γυναικών, τη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων,
τη θηλυκή φτώχεια, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

• Η αποδόμηση

του κοινωνικού κράτους που ξεκίνησε με την κρίση συνεχίζεται. Η πολιτική
αντιμετώπισης του δημογραφικού, το οποίο χρεώνεται εξ’ ολοκλήρου στις γυναίκες, υποτιμά την
αξία της αμειβόμενης εργασίας και της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών, τη σημασία της
μείωσης της ανεργίας, την αύξηση στους μισθούς, την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ενίσχυση
των οικογενειών. Δράσεις όπως το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» και η ένταξη των παιδιών
προσχολικής ηλικίας στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς είναι απαραίτητο να αποκατασταθούν
επειγόντως και να ενισχυθούν.

• Η πολιτική για την ισότητα των φύλων που περιστρέφεται γύρω από τις «παραδοσιακές αξίες» που
θέλουν τη γυναίκα με μερική ή προσωρινή εργασία, με αμοιβή συμπλήρωμα στον οικογενειακό
προϋπολογισμό και με ανάληψη της ευθύνης για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, έχει
τελειώσει. Οι γυναίκες διεκδικούν νέα κατανομή στην εξουσία, στην οικονομία, στον ελεύθερο
χρόνο, στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα. Διεκδικούν μια νέα συνεργασία, νέα κοινωνική
συμφωνία που να τις συμπεριλαμβάνει.

• Η πρόσφατη επίθεση στο δικαίωμα στην άμβλωση με τις αφίσες για τα «αγέννητα» παιδιά προκάλεσε
τεράστια οργή. Επιστρατεύεται ο πιο χυδαίος σεξισμός, στην προσπάθεια για την κατάργηση του
δικαιώματος των γυναικών στον έλεγχο των σωμάτων τους. Ακροδεξιές φωνές χύνουν κροκοδείλια
δάκρυα για τα αγέννητα παιδιά, για την «επιβίωση του έθνους». Άλλη μια φορά επιχειρείται η
ενοχοποίηση των γυναικών ως υπεύθυνων για την υπογεννητικότητα.

• Οι γυναικοκτονίες, δηλαδή οι δολοφονίες γυναικών από πρόθεση, επειδή είναι γυναίκες,
αποτελούν έκφανση της πιο ακραίας μορφής έμφυλης βίας. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του
ΟΗΕ, το 2018, 87000 γυναίκες δολοφονήθηκαν από τον σύντροφό τους ή μέλος της οικογένειας
τους. Η μάστιγα αυτή οφείλεται στις βαθιές ρίζες της ανισότητας, στα καταστρεπτικά στερεότυπα
που παρουσιάζουν τις γυναίκες ως λιγότερο πολύτιμα μέλη της κοινωνίας. Στη χώρα μας ο όρος
γυναικοκτονία μπήκε ορμητικά στον δημόσιο λόγο μετά το βιασμό και τη στυγερή
δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο, αλλά και για να επισημάνει τις 40
ανάλογες περιπτώσεις από το 2018 ως σήμερα. Παράλληλα η έμφυλη βία
για τις γυναίκες πρόσφυγες εντείνεται.

Διεκδικούμε
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• Επειδή η ζωή όλων των γυναικών έχει αξία, απαιτούμε αξιοπρεπή ζωή με ίσα δικαιώματα.

-Ζ
 ητάμε δημόσιες πολιτικές και ένα ισχυρό και συμπεριληπτικό κράτος πρόνοιας που θα καλύπτει όλες
ανεξαιρέτως τις γυναίκες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, λόγω εθνότητας/ εθνικότητας, κοινωνικής
τάξης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, χρώματος, θρησκείας, κ.λπ.

• Επειδή το σώμα μας συνδέεται με τα δικαιώματά μας, δεν διαπραγματευόμαστε την αυτοδιάθεσή του.
- Εμείς αποφασίζουμε για το σώμα μας, για το αν, πότε και με ποιες προϋποθέσεις η μητρότητα θα είναι
επιλογή της ζωής μας.
-Κ
 αταγγέλλουμε την κοινωνική, θεσμική και επαγγελματική LGBTQI-φοβία από την οποία πολλές από εμάς
υποφέρουν, ως μια άλλη μορφή βίας με βάση το φύλο.

• Επειδή αρνούμαστε να δεχτούμε την επισφάλεια και τη φτώχεια ως τον κανόνα, λέμε:

•

-Ό
 ΧΙ πια στους άθλιους μισθούς που οδηγούν στην καθημερινή φτώχεια και τη στέρηση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων μας
- ΌΧΙ πια στις άθλιες συντάξεις που μας αναγκάζουν να υποφέρουμε από τη φτώχεια στα γηρατειά μας.
- ΑΠΑΙΤΟΎΜΕ μισθούς, εργασιακά δικαιώματα και πολιτικές για την ένταξη γυναικών που
βρίσκονται κοινωνικά αποκλεισμένες και χρειάζονται υποστήριξη.
Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη (AI) εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, και ενώ αναγνωρίζουμε ότι μπορεί
να λειτουργήσει προς όφελος της ανθρωπότητας, φαίνεται να συνοδεύεται από πολλαπλές προκλήσεις και
ανησυχίες για την κατάργηση θέσεων εργασίας και το βάθεμα των ανισοτήτων.
- Ζητάμε τη συμμετοχή των γυναικών στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στις εφαρμογές των
προγραμμάτων της τεχνητής νοημοσύνης, παράλληλα με την εκπαίδευση και επιμόρφωση γυναικών ώστε
να μπορούν να εργαστούν στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται.

• Επειδή ο φεμινιστικός αγώνας είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την υπεράσπιση

του πλανήτη,
διαμαρτυρόμαστε ενάντια στις πολιτικές που καταστρέφουν τη φύση, εκμεταλλεύονται τη Γη και τις γυναίκες.
-ΑΠΑΙΤΟΎΜΕ η υπεράσπιση της ζωής και η αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται
στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομίας και της πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.
- ΔΙΕΚΔΙΚΟΎΜΕ πολιτικές προσανατολισμένες προς την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, με
συστηματική αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ισότητα των φύλων και αξιοποίηση ειδικών κονδυλίων,
προκειμένου να επιτευχθεί ισότιμη και δίκαιη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

• Επειδή η συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων αποτελεί δείκτη «δημοκρατίας και

πολιτισμού», επειδή οι γυναίκες δεν είναι μειονότητα και αποτελούν το μισό της ανθρωπότητας, επειδή η
φωνή τους, οι δεξιότητές τους, οι εμπειρίες τους και οι προσδοκίες τους, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, να
αξιοποιούνται και να επηρεάζουν τις αποφάσεις:
- ΔΙΕΚΔΙΚΟΎΜΕ ίση συμμετοχή γυναικών και αντρών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων (50/50).

• Επειδή ο φεμινιστικός αγώνας είναι εντελώς συνδεδεμένος με την υπεράσπιση της ειρήνης και της

αλληλεγγύης, δεν κλείνουμε τα μάτια στους ανέμους του πολέμου, της φτώχειας, της πείνας, της
ανισότητας, από τη Λιβύη, την Υεμένη, τη Συρία…Δηλώνουμε ότι η πρόληψη και η Διπλωματία για την
Ειρήνη είναι πιο απαραίτητη από ποτέ, και καλούμε στη δημιουργία ενός ισχυρού κινήματος ειρήνης.
Ταυτόχρονα δηλώνουμε επίσης ότι καμία γυναίκα δεν είναι παράνομη. Και φωνάζουμε δυνατά:
-Ό
 ΧΙ στον ρατσισμό και τον αποκλεισμό!
-Ό
 ΧΙ στους πολέμους, των οποίων οι άμεσες συνέπειες είναι χιλιάδες θύματα και πρόσφυγες σε όλο τον
κόσμο, με εκατομμύρια γυναίκες ανάμεσά τους θύματα ξεχασμένα, κακοποιημένα και βιασμένα.

Για όλους αυτούς τους λόγους συμμετέχουμε ενεργά και σας καλούμε σε
μαζική κινητοποίηση στο πλαίσιο της φεμινιστικής απεργίας της 8ης Μάρτη

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ, ΙΣΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΎΛΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΉΤΗ

