8 Μάρτθ: Παγκόςμια μζρα τθσ γυναίκασ
Πανδθμοςιοχπαλλθλικι ςτάςθ εργαςίασ ενάντια ςτθν καταπίεςθ και εκμετάλλευςθ
των γυναικών

Η 8 Μάρτθ, αν είναι επζτειοσ, είναι επζτειοσ αγώνων των γυναικών! Από το 1857 μζχρι τισ
μζρεσ μασ…
8 Μάρτθ 2019: Η καταπίεςθ, θ εκμετάλλευςθ, θ ανιςότθτα, θ βία κατά των γυναικϊν
ςυνεχίηονται αυξανόμενεσ, με τθν κρίςθ να βαραίνει τισ γυναίκεσ των λαϊκϊν ςτρωμάτων
ακόμα περιςςότερο.
Σα τραγικά γεγονότα ςε Ρόδο και Κζρκυρα, με τθ βία φίλων και ςυγγενϊν να ςκοτϊνει δυο
νζα κορίτςια, φζρνει ςτθν επιφάνεια ξανά το άλυτο ηιτθμα τθσ κζςθσ τθσ γυναίκασ ςτθ
ςθμερινι κοινωνία.
τθν «προθγμζνθ» εποχι μασ και ςτθν «πολιτιςμζνθ» δφςθ δολοφονοφνται γυναίκεσ επειδι
είναι γυναίκεσ (γυναικοκτονίεσ), ςκοτϊνονται, πνίγονται ι τραυματίηονται τα παιδιά τουσ
γιατί είναι εργαηόμενεσ και δεν ζχουν ποφ να τα αφιςουν, μπαίνουν «διλιμματα» ςε ζγκυεσ
ανάμεςα ςτο παιδί και τθ δουλειά, γυναίκεσ αναλαμβάνουν τθ φροντίδα παιδιϊν, γονιϊν,
ανζργων τθσ οικογζνειασ, χωρίσ δθμόςιεσ υποςτθρικτικζσ δομζσ. Παιδικοί ςτακμοί και
νθπιαγωγεία, δωρεάν παιδικζσ καταςκθνϊςεισ, ολοιμερο ςχολείο, μονάδεσ φιλοξενίασ
θλικιωμζνων, δομζσ υγείασ και αποκατάςταςθσ, ψυχολογικι υποςτιριξθ, είναι ελλείψεισ
που καλφπτουν οι γυναίκεσ. Οι γυναίκεσ ςυχνά υφίςτανται ςεξουαλικι κακοποίθςθ και
ςεξιςτικά ςχόλια ςτο ςπίτι και ςτθ δουλειά. Και αυτι θ κατάςταςθ κεωρείται
«φυςιολογικι»!
Η πρόςβαςθ και θ εξζλιξθ των γυναικϊν ςτθ δουλειά, οι μιςκοί και τα επιδόματα, τα
εργαςιακά δικαιϊματα διζπονται από πλιρθ ανιςότθτα ςε ςχζςθ με τουσ άντρεσ
ςυναδζλφουσ και είναι πολφ χριςιμα ςτουσ εργοδότεσ (ιδιϊτεσ και Δθμόςιο), αφοφ το μιςό
εργατικό δυναμικό δουλεφει φτθνότερα, ανζχεται περιςςότερα, παράγει δουλειά και
αναπαράγει το μελλοντικό εργατικό δυναμικό δωρεάν!
Η ςεξουαλικι παρενόχλθςθ, ο ςεξιςτικόσ λόγοσ και πράξθ, ακόμα και θ βία προσ τισ γυναίκεσ
ςυνικωσ υποτιμϊνται από τα κεςμικά όργανα του κράτουσ και αντιμετωπίηονται ωσ
«υπερβολζσ υπερευαίςκθτων» γυναικϊν, διαιωνίηοντασ τθν άνιςθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν
κοινωνία όπωσ είναι δομθμζνθ ςε αυτό το ςφςτθμα που ηοφμε και δουλεφουμε, ςε ζνα
ςφςτθμα που εκμεταλλεφεται και καταπιζηει ανκρϊπουσ προκειμζνου να εξαςφαλίςει το…
«φψιςτο» αγακό, που είναι το μεγαλφτερο κζρδοσ.
Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα όταν ςυςςωρεφονται καταπιζςεισ, όπωσ ςτθν
περίπτωςθ μεταναςτριϊν, προςφφγων, ανάπθρων, λεςβιϊν γυναικϊν.

Οι κινθτοποιιςεισ των γυναικϊν διεκνϊσ, τα τελευταία χρόνια, ζχουν ξαναφζρει ςτθν
επικαιρότθτα τθν πάλθ των γυναικϊν, οργανϊνοντασ μαηικζσ και εντυπωςιακζσ απεργίεσ
γυναικϊν, διαδθλϊςεισ, δθμοψθφίςματα, από τθν Ιςπανία μζχρι τθν Αργεντινι, από τθν
Αμερικι μζχρι τθν Ιρλανδία κι από τθν Πολωνία μζχρι τθν Ινδία.
Η περςινι γυναικεία απεργία ςτθν Ιςπανία ζβγαλε εκατομμφρια γυναίκεσ ςε διαδθλϊςεισ
ςτο δρόμο, απεργϊντασ από τουσ χϊρουσ εργαςίασ, από τθν οικιακι εργαςία, από τθν
κατανάλωςθ. ωματεία, ςυνδικάτα και ομοςπονδίεσ διευκόλυναν τισ διαδθλϊςεισ των
γυναικϊν και των αλλθλζγγυων ανδρϊν ςυναδζλφων τουσ, καλϊντασ ςε απεργίεσ και
ςτάςεισ εργαςίασ. Σο κεντρικό ςφνκθμα τθσ απεργίασ που φϊναηαν οι γυναίκεσ ιταν «Αν
ςταματιςουμε εμείσ, ςταματά να γυρίηει ο κόςμοσ».
τθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ και των ατζλειωτων μνθμονιακϊν πολιτικϊν, με τισ ελαςτικζσ
εργαςιακζσ ςχζςεισ, τθν κατάργθςθ εργατικϊν κατακτιςεων, τισ διαλυμζνεσ κοινωνικζσ
δομζσ, τισ διακρίςεισ και τθ βία (λεκτικι και ςωματικι) να αποτελεί εξοργιςτικι
κακθμερινότθτα του μιςοφ εργατικοφ δυναμικοφ, των γυναικϊν, θ ΑΔΕΔΤ, ωσ τριτοβάκμιο
ςυνδικαλιςτικό όργανο ςτο Δθμόςιο τομζα, φζρνει ςτθν επιφάνεια τα προβλιματα των
γυναικϊν, με ςτόχο όχι μόνο να ςυηθτθκοφν ευρζωσ ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ και
εκπαίδευςθσ, αλλά και να ξεκινιςει μια αγωνιςτικι παρζμβαςθ για τθν επίλυςι τουσ.
Οι κυβερνιςεισ ζχουν ευκφνεσ για τθ ςυνζχιςθ αυτισ τθσ κατάςταςθσ, αφοφ, ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια, οι μνθμονιακζσ και νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ ζχουν χειροτερεφςει τθ
κζςθ τθσ γυναίκασ.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Τ. κζλοντασ υπεραςπίςει τισ γυναίκεσ, αλλά και τουσ άντρεσ εργαηόμενουσ,
διεκδικεί:







δωρεάν παιδικοφσ ςτακμοφσ ςτουσ χώρουσ δουλειάσ
πραγματικι δθμόςια- δωρεάν παιδεία & υγεία
παροχι παιδικών καταςκθνώςεων
προςταςία τθσ μθτρότθτασ
ίςθ αμοιβι για ίςθ εργαςία
κατάργθςθ των ελαςτικών ςχζςεων εργαςίασ

Σε αυτό το πλαίςιο, θ Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ςτισ 8 Μάρτθ 2019:
1. Καλεί τα Νομαρχιακά Τμιματα, τισ Ομοςπονδίεσ και τα Σωματεία να αναδείξουν με
κάκε τρόπο τθν παγκόςμια μζρα τθσ γυναίκασ και τα ςφγχρονα αιτιματα τθσ εργαηόμενθσ
γυναίκασ, προτείνοντασ ςυηθτιςεισ κι εκδθλώςεισ ςτα ςχολεία & ςε χώρουσ δουλειάσ και
2. Προκθρφςςει πανδθμοςιοχπαλλθλικι ςτάςθ εργαςίασ ςτο Δθμόςιο (από τισ 12 το
μεςθμζρι – λιξθ του ωραρίου εργαςίασ) και ςυγκζντρωςθ ςτθν πλατεία Κλαυκμώνοσ, ςτθ
1μμ, ωσ ζνα πρώτο βιμα για να γίνει ορατι θ ςυμβολι των γυναικών ςτθν παραγωγι και
τθν αναπαραγωγι, για να απεργιςουν οι γυναίκεσ ςτθ δουλειά και ςτο ςπίτι.

