Αθήνα 4.3.2016
Η 8 Μάρτη είναι παγκόσμια μέρα τιμής για όλες τις γυναίκες, ημέρα μνήμης
των αγώνων του γυναικείου κινήματος καθώς και ημέρα αναστοχασμού για
την διεύρυνση των δικαιωμάτων και την ουσιαστική κατοχύρωση της
Ισότητας των δύο φύλων σε όλες τις εκφράσεις της ατομικής, εργασιακής,
οικογενειακής και κοινωνικής ζωής.
Η πορεία του φεμινιστικού κινήματος τα τελευταία 100 χρόνια κατέγραψε
νίκες και την κοινωνική καταξίωση της γυναίκας ωστόσο εξακολουθούν και
σήμερα να είναι σταθερά και διαχρονικά αιτούμενα για την δημοκρατική
συγκρότηση και πορεία της κοινωνίας:






το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία, την ασφάλεια.
η ισότητα στο γάμο, τη μητρότητα, και τις οικογενειακές σχέσεις.
η εξαφάνιση της βίας και της φτώχειας.
η αξιοπρεπής διαβίωση και οι ισότιμες συνθήκες εργασίας.
η ισότιμη προστασία από τους νόμους και η ισότιμη συμμετοχή στους
δημοκρατικούς θεσμούς και στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων.

Σήμερα τα 2/3 του αναλφάβητου πληθυσμού είναι γυναίκες, εκατομμύρια
ανήλικα κορίτσια κακοποιούνται μέσα από γάμους σε προεφηβική ηλικία και
υποχρεώνονται σε ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων. Η ενδοοικογενειακή
βία καθώς και η βία ανάμεσα σε συντρόφους δεν έχει εξαλειφθεί. Οι πολιτικές
της λιτότητας και των μνημονίων έχουν πλήξει ιδιαίτερα την γυναίκα κι εμείς
ως γυναίκες εργαζόμενες δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε
και να υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια στη ζωή, στην εργασία, στην
κοινωνία, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ισότητα, ίσες ευκαιρίες με
αλληλοσεβασμό, και χωρίς διακρίσεις φύλου.
Η ΠΟΕ ΔΟΥ με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, παίρνει
την πρωτοβουλία και καλεί τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους της
Αθήνας, την Τρίτη 15 Μαρτίου, στις 9 μμ, στο θέατρο Βρετάνια,
Πανεπιστημίου 7, στην παράσταση η «ΑΠΟΛΥΜΕΝΗ», με την Κατερίνα
Διδασκάλου. Η είσοδος θα είναι δωρεάν, αντί για εισιτήριο θα
συγκεντρώσουμε τρόφιμα και φάρμακα. Ας αναδείξουμε το ανθρώπινο
πρόσωπο του κλάδου μας κι ας δείξουμε αλληλεγγύη στο δράμα των χιλιάδων
γυναικών και παιδιών προσφύγων.
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