8 Μάρτη – Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 8 ΜΑΡΤΗ 2019
ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
Από το 2016 ξεκίνησε η φεμινιστική απεργία, ως Διεθνής Απεργία των Γυναικών, με
πρωτοβουλία φεμινιστικών οργανώσεων και γυναικείων συλλογικοτήτων από διαφορετικές
χώρες της Ευρώπης (Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Πολωνία, Γαλλία, Γερμανία,
Αγγλία, Σουηδία, Νορβηγία, κ.λπ.), της Ασίας, της Αφρικής και της Αμερικής. Παγκοσμίως το
2018 συμμετείχαν επίσημα 40 χώρες. Χαρακτηριστικά στην Ισπανία πραγματοποιήθηκε μια
ιστορική απεργία, όπου σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των συνδικάτων, συμμετείχαν περισσότερες από 5,3 εκατομμύρια γυναίκες .
Η Ελλάδα και οι γυναίκες της δεν μπορεί και δεν πρέπει να μένουν έξω από αυτές τις μεγάλες
κινητοποιήσεις, καθώς αντιμετωπίζουν σωρεία διακρίσεων και αποκλεισμών που
συνδέονται με το φύλο τους τόσο στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής (φόρτος ενδοοικογενειακών
υποχρεώσων, έλλειμμα ενδοοικογενειακού χρόνου, πολλαπλότητα ρόλων κ.ά.) όσο και στη
δημόσια (εργασία, εκπαίδευση, πολιτική, τέχνη κ.λπ.), με αποκορύφωμα την όξυνση των
πολλαπλών μορφών βίας που σημειώνεται ή αποκαλύπτεται τα τελευταία χρόνια με
αποκορύφωμα τις γυναικοκτονίες ατομικές ή/και συλλογικές. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να
μένουμε αδρανείς και σιωπηλές μπροστά στην καταπάτηση των δικαιωμάτων μας, στον
προφανή σεξισμό που διέπει τις ζωές μας και την καθημερινότητά μας, συχνά σε
εναγκαλισμό με τον ακραίο ρατσισμό, στον έλεγχο των σωμάτων μας και της αυτοδιάθεσής
μας, στον κίνδυνο που διατρέχουν οι ζωές μας. Το χρωστάμε, άλλωστε, στην Ελένη, στην
Αγγελική, στην άγνωστη δολοφονημένη προσφύγισσα του Έβρου και στις δύο της κόρες.
Έτσι, εμείς που υπογράφουμε παρακάτω, ΚΑΛΟΥΜΕ τις φεμινιστικές και γυναικείες
κινήσεις και οργανώσεις, τις αιρετές γυναίκες στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στην τοπική
και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλιστικό κίνημα, τα τμήματα φεμινιστικής
πολιτικής/γυναικών των πολιτικών κομμάτων, σε κοινή δράση για την καθιέρωση και στη
χώρα μας της φεμινιστικής απεργίας, με σκοπό να μετατρέψουμε την 8 Μάρτη σε
Παγκόσμια Ημέρα φεμινιστικής κινητοποίησης και αγώνα. Στο πλαίσιό της να επιδιώξουμε
ώστε με πρόσκλησή μας όλες οι εργαζόμενες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, οι
επιχειρηματίες, οι αγρότισσες, οι φοιτήτριες, οι

μαθήτριες,

όλες τις γυναίκες

να

σταματήσουν την εργασία και τα μαθήματα, να μην προχωρήσουν σε αγορές και να
απέχουν από τις ενδοοικογενειακές υποχρεώσεις για ολόκληρη την ημέρα.
Στόχος μας είναι να φέρουμε στο προσκήνιο τις γυναίκες και τα δικαιώματα τους, να
υποκινήσουμε την κοινωνία ώστε να κατανοήσει το πώς και γιατί τα θέματα φύλου

συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ουσιαστική δημοκρατία,
αλλά και το πώς η έμφυλη βία, σε κάθε της έκφανση, αποτελεί κοινωνικό όνειδος και θέτει
τον πολιτισμό σε υποχώρηση και κατά συνέπεια η δική της ευθύνη είναι τεράστια.
•

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! στη μισθολογική διάκριση και στα εμπόδια ανέλιξης μόνο και μόνο
επειδή είμαστε γυναίκες - αρκετά με την περιφρόνηση και τη σεξουαλική
παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

•

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ με την επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών των γυναικών, τις
απολύσεις εγκύων και της αύξησης της επισφάλειας, του θηλυκού χαρακτήρα της
ανεργίας και της φτώχειας.

•

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ με την ανάληψη από τις γυναίκες του συνόλου των ενδοικογενειακών
υποχρεώσεων, των καθηκόντων φροντίδας και ανατροφής.

•

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ με την απουσία μας από τα κέντρα των πολιτικών, οικονομικών,
συνδικαλιστικών κ.λπ. αποφάσεων.

•

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ με τις διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό,
την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου

•

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ με τις απίστευτες μορφές έμφυλης βίας που βρίσκονται σε
κυκλοφορία. ΟΧΙ άλλη Ελένη ή Αγγελική.
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Όλγα Μαλέα, σκηνοθέτρια
Ελένη Μαραγκουδάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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Γεωργία Πετράκη, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Άννα Ρογδάκη, μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ

Φωτεινή Σιάνου, πρ. Εθνική Εκπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα
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