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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
8 Μάρτη: ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ
Η 8θ Μάρτθ δεν είναι μια τυπικι, πανθγυρικι επζτειοσ ςαν αυτζσ που κατακλφηουν το
θμερολόγιο. Έχει καταγραφεί ςτθ ςυλλογικι ςυνείδθςθ ωσ μια λαμπρι ςελίδα ςτθν ιςτορία
του παγκόςμιου εργατικοφ κινιματοσ, κακϊσ είναι μζρα μνιμθσ και τιμισ των αγϊνων των
γυναικϊν, για κοινωνικά και εργαςιακά δικαιϊματα, για ιςότθτα με τουσ άντρεσ κακϊσ και
για ειρινθ και κοινωνικι δικαιοςφνθ, μζρα αποτίμθςθσ των κατακτιςεων και αφετθρία
νζων αγϊνων ενάντια ςτθν εκμετάλλευςθ και ςτισ διακρίςεισ του φφλου.
Η διπλι καταπίεςθ τθσ γυναίκασ, λόγω κοινωνικισ τάξθσ και λόγω φφλου, είναι μια από τισ
αρχαιότερεσ μορφζσ καταπίεςθσ, που ξεκινά με τθ διάλυςθ των πρωτόγονων φυλετικϊν
κοινωνιϊν.
Σιμερα, δεν μποροφμε να ξεχνάμε τθν καταπίεςθ, που φτάνει μζχρι και τα όρια τθσ
φυςικισ βίασ, που υφίςτανται εκατομμφρια γυναικϊν και κοριτςιϊν ςε όλο τον κόςμο, που
ςτεροφνται βαςικά ανκρϊπινα δικαιϊματα, από τθν ελευκερία τθσ αυτοδιάκεςθσ του
ςϊματοσ και τθσ ηωισ μζχρι τθ ςτζρθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ μόρφωςθσ, τθσ φροντίδασ για
τθ μθτρότθτα και τθν υγεία, τθ ςκλθρι εργαςία που δεν ανταμείβεται, τθν ανζχεια, τθ
φτϊχεια, τον πόλεμο.
Διανφουμε τον τρίτο χρόνο των μνθμονιακϊν πολιτικϊν και οι καταςτροφικζσ τουσ
ςυνζπειεσ για τθν κοινωνία και τθν οικονομία είναι τεράςτιεσ.
Οι άνεργοι ζχουν ξεπεράςει το 1.500.000 και ζνα μεγάλο κομμάτι τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ,
περίπου 3.000.000, βρίςκονται κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ. Η πολιτικι των
προθγοφμενων κυβερνιςεων και τθσ ςθμερινισ, τρικομματικισ κυβζρνθςθσ, ιδιαίτερα
μετά τθν ψιφιςθ του 3ου μνθμονίου, είναι καταςτροφικι για τθν κοινωνία αλλά και για τθν
οικονομία, και οι προοπτικζσ είναι ακόμθ χειρότερεσ. Ήδθ εκτιμοφν ότι θ ανεργία κα
φτάςει και κα ξεπεράςει το 30%, και θ φφεςθ κα αυξθκεί ακόμθ περιςςότερο.
Οι κατακτιςεισ των προθγοφμενων χρόνων, που ζδωςαν τθ δυνατότθτα ςτθ γυναίκα να
ζχει τα ίδια προςόντα με τουσ άντρεσ και να διεκδικεί δυναμικά ιςότθτα ςτθν επαγγελματικι
και κοινωνικι ηωι, ανατρζπονται κάτω από το βάροσ των πολιτικϊν των μνθμονίων που
εφαρμόηονται.
Οι γυναίκεσ, παρά τισ ικανότθτεσ τουσ, βιϊνουν τθν εξακλίωςθ και τθν περικωριοποίθςθ,
αφοφ και θ ίδια θ ζννοια τθσ ιςότθτασ αποτελεί πλζον κενό γράμμα ςε μια κοινωνία που
αντιμετωπίηει ανκρωπιςτικι κρίςθ.
Η ανεργία των γυναικϊν ζχει φτάςει ιδθ το 28,9% με βάςθ τα ςτοιχεία του Δεκεμβρίου του
2012 (το αντίςτοιχο περςινό ιταν 21%), θ ανεργία ςτισ νζεσ γυναίκεσ ζφταςε το 65,24%, ενϊ
ςτουσ νζουσ άντρεσ το 48,9% και ςυνολικά ςτουσ νζουσ το 56,6%.
Οι γυναίκεσ ζχουν τθν πρωτιά και ςτισ απολφςεισ. Σφμφωνα με επίςθμα ςτοιχεία, μία ςτισ
τρεισ γυναίκεσ άνω των 65 ετϊν και μία ςτισ τζςςερισ ςτισ θλικίεσ 16 - 24 ετϊν βρίςκονται
κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ, ενϊ μία ςτισ πζντε γυναίκεσ είναι μακροχρόνια άνεργθ. Ο
φόβοσ τθσ απόλυςθσ κάνει τισ εργαηόμενεσ πιο ευάλωτεσ ςε πιζςεισ για εργαςία εκτόσ

ωραρίου, για απλιρωτεσ υπερωρίεσ και πλικοσ άλλων παρανομιϊν από τθ μεριά των
εργοδοτϊν.
Οι μιςκοί ςτο Δθμόςιο ζχουν μειωκεί κατά 50% περίπου, οι ςυντάξεισ μειϊνονται ςυνεχϊσ
και προβλζπεται να μετατραποφν ςε προνοιακά επιδόματα.
Οι προςλιψεισ ςτο δθμόςιο τομζα ζχουν παγϊςει, ςυμπεριλαμβανομζνων των τομζων τθσ
υγείασ και τθσ εκπαίδευςθσ, ςτουσ οποίουσ κυριαρχοφν οι γυναίκεσ. Αυτό ςθμαίνει αφξθςθ
τθσ ανεργίασ αλλά και του αρικμοφ των γυναικϊν χωρίσ επαρκι κοινωνικι προςταςία.
Τα δφο τελευταία χρόνια χιλιάδεσ εργαηόμενεσ γυναίκεσ που ζχουν εξαςφαλίςει τισ
ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ ακολουκοφν το δρόμο τθσ ςφνταξθσ, κάτω από
τθν πίεςθ των νζων ςυνκθκϊν, προκειμζνου να προςτατζψουν τον εαυτό τουσ από τθν
αφξθςθ των ορίων ςυνταξιοδότθςθσ και τθν εργαςιακι εφεδρεία.
Χιλιάδεσ εργαηόμενοι ςτο Δθμόςιο, άντρεσ και γυναίκεσ, αντιμετωπίηουν άμεςα τον εφιάλτθ
τθσ ανεργίασ. Νοςοκομεία, ςχολεία, παιδικοί ςτακμοί, κζντρα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ
παιδιϊν και φροντίδασ θλικιωμζνων, προγράμματα «Βοικειασ ςτο Σπίτι» υποβακμίηονται ι
καταργοφνται, όλα κυςία ςτο βωμό τθσ μείωςθσ του δθμοςιονομικοφ κόςτουσ και τθσ
ικανοποίθςθσ των δανειςτϊν.
Οι ελαςτικζσ μορφζσ απαςχόλθςθσ γίνονται πλζον κακεςτϊσ ςε βάροσ τθσ ςτακερισ και
μόνιμθσ εργαςίασ. Ήδθ μζςα ςε ζνα χρόνο οι ςχζςεισ μόνιμθσ και ελαςτικισ απαςχόλθςθσ
ζχουν ανατραπεί πλιρωσ. Το 70% των νζων προςλιψεων γίνονται με περιοριςμζνεσ μορφζσ
απαςχόλθςθσ. Το ίδιο κα ιςχφςει και ςτο Δθμόςιο. Τισ απολφςεισ κα ακολουκιςουν
προςλιψεισ περιοριςμζνου χρόνου, ουςιαςτικά χωρίσ δικαιϊματα και με εξευτελιςτικοφσ
μιςκοφσ για τουσ εργαηομζνουσ με αποτζλεςμα όχι μόνο τθν εξακλίωςθ των ίδιων των
εργαηομζνων αλλά και τθν περαιτζρω διάλυςθ των υπθρεςιϊν και τθν κατάρρευςθ των
αςφαλιςτικϊν ταμείων.
Προνοιακά-οικογενειακά επιδόματα, όπωσ τρίτου παιδιοφ, πολφτεκνθσ μθτζρασ, ζχουν ιδθ
καταργθκεί, με ςυνζπεια οι οικογζνειεσ και ιδιαίτερα εκείνεσ που εντάςςονται ςτισ
χαμθλόμιςκεσ κοινωνικζσ ομάδεσ να υφίςτανται τα μεγαλφτερα πλιγματα λόγω περαιτζρω
μείωςθσ του ειςοδιματόσ τουσ και, ςυνεπϊσ, αδυναμίασ να ανταποκρικοφν ςε βαςικζσ
ανάγκεσ.
Η υποβάκμιςθ των κοινωνικϊν παροχϊν και θ διάλυςθ του Κράτουσ Πρόνοιασ επιβαρφνει
τελικϊσ τθ γυναίκα, θ οποία καλείται (λόγω και των παραδοςιακϊν δομϊν και αντιλιψεων)
να καλφψει τθν ζλλειψι τουσ οδθγϊντασ τον εαυτό τθσ ουςιαςτικά ςτθν κοινωνικι και
επαγγελματικι περικωριοποίθςθ. Η οικογζνεια, δθλαδι, για τθ γυναίκα που αναηθτεί
εργαςία και διεκδικεί επαγγελματικι εξζλιξθ, κεωρείται βαςικό μειονζκτθμα, αιτία μθ
πρόςλθψθσ ι απόλυςθσ και οπωςδιποτε αναςταλτικόσ παράγοντασ οποιαδιποτε εξζλιξθσ.
Αλλά και ωσ εκπαιδευτικοί οι γυναίκεσ ςυχνά βιϊνουν αρνθτικζσ διακρίςεισ ςτο χϊρο
εργαςίασ τουσ και αντιμετωπίηονται με ςτερεότυπα και προκαταλιψεισ.
Από τθν πλευρά μασ, ωσ εκπαιδευτικοί, γνωρίηουμε ότι θ ιςότθτα των φφλων είναι επίςθσ
και ηιτθμα παιδείασ. Το δθμόςιο ςχολείο, που εμείσ διεκδικοφμε να καλφπτει επαρκϊσ τισ
μορφωτικζσ ανάγκεσ κάκε παιδιοφ, δεν μπορεί παρά να είναι ζνα ςχολείο που καλλιεργεί
τισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ ςε όλα τα επίπεδα, ςτθ κεωρία και ςτθν πράξθ, ςτο επίπεδο των
γνϊςεων αλλά και τθσ κακθμερινισ ζμπρακτθσ ςυμπεριφοράσ και ςτάςθσ ηωισ. Ο

εκπαιδευτικόσ ςυνδικαλιςμόσ είναι ζνα ακόμθ πεδίο ςτο οποίο θ ιςότιμθ εκπροςϊπθςθ και
των δφο φφλων είναι αναγκαία.
Στο πλαίςιο του εκπαιδευτικού ςυςτήματοσ θεωρούμε ότι έχει μεγάλη ςημαςία:


να εξαςφαλύζονται ύςεσ ευκαιρύεσ ςτην πρόςβαςη των αγοριών και των
κοριτςιών ςτην εκπαύδευςη όλων των βαθμύδων·



να καταπολεμούνται ο ρατςιςμόσ και οι διακρύςεισ και να καλλιεργούνται οι
αξύεσ τησ ιςοτιμύασ και τησ αλληλεγγύησ των ανθρώπων ανεξϊρτητα από φύλο,
εθνικότητα, κοινωνικό τϊξη κ.τ.ό. Στα πλαύςια αυτϊ να καταπολεμϊται η
προκατϊληψη ότι το ϋνα φύλο εύναι εγγενώσ ανώτερο από το ϊλλο·



να διαπαιδαγωγεύται κϊθε παιδύ να ξεκινόςει τη ζωό του ωσ ϋνα ανεξϊρτητο
ϊτομο και να εμπνϋεται να ςυμμετϋχει ςτουσ ςυλλογικούσ αγώνεσ ενϊντια ςτην
εκμετϊλλευςη και τισ διακρύςεισ·



να ενιςχυθούν τα προγρϊμματα εξϊλειψησ του αναλφαβητιςμού για κορύτςια
και γυναύκεσ·



να καταπολεμούνται με κατϊλληλα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα η βύα και η
ςεξουαλικό παρενόχληςη, που ϋχουν θύματϊ τουσ κυρύωσ τισ γυναύκεσ·



να διαςφαλιςτεύ η ιςότητα ευκαιριών για τισ γυναύκεσ εκπαιδευτικούσ ςε ό,τι
αφορϊ την επαγγελματικό εξϋλιξη και την ανϊληψη θϋςεων ευθύνησ, τη
ςυμμετοχό τουσ ςτο ςυνδικαλιςτικό κύνημα και ςτα όργανϊ του.
Οι εργαζόμενεσ γυναίκεσ αμφιςβητούν, διεκδικούν και αγωνίζονται.
Μέτρο του πολιτιςμού μασ είναι η θέςη των γυναικών ςτην κοινωνία!
Μέτρο τησ αλληλεγγύησ είναι ο κοινόσ δρόμοσ που πρέπει να βαδίςουμε
πριν και μετά την 8η Μάρτη!
Αθήνα, 8 Μάρτη 2013
Σο Δ.. του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ.

