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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΙΜΑΜΕ ΤΗΝ 8Η ΜΑΡΤΗ, ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ,
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ!
ΌΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΤΙΣ 11.00 ΠΜ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ!
(ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΣΤΙΣ 10:30 ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ)
110 χρόνια από τότε που η Διεθνής Συνδιάσκεψη σοσιαλιστριών γυναικών καθιέρωσε την 8η
Μάρτη ως Παγκόσμια Ημέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας, η επέτειος δεν έχει μόνο ιστορική
σημασία. Οι αγώνες των εργατριών που σήκωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην
εργοδοσία και το κράτος της, διεκδικώντας εργασία με δικαιώματα τον προηγούμενο αιώνα,
φωτίζουν και σήμερα την ανάγκη της οργάνωσης και πάλης των εργαζόμενων και
άνεργων γυναικών.
Σήμερα την εποχή της ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης, την εποχή της ραγδαίας
ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να έχουν όλες
οι γυναίκες ισότιμα δικαιώματα όχι μόνο στην εργασία, αλλά σε κάθε πλευρά της ζωής
τους. Ο μεγάλος βαθμός αντικατάστασης της βαριάς σωματικής εργασίας από τις μηχανές, η
μεγάλη παραγωγικότητα της εργασίας δίνει τη δυνατότητα εργασίας σ’ όλους και όλες για
γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου, για γενική αύξηση των μισθών, των κοινωνικών
παροχών, του ελεύθερου χρόνου. Σήμερα υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες που μπορούν να
εξασφαλίσουν σε όλες τις γυναίκες σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα. Μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλες να εργάζονται στο αντικείμενο των σπουδών
τους με δημόσια και δωρεάν επανειδίκευση, με σταθερό ωράριο εργασίας. Σήμερα μπορεί να
εξασφαλιστεί ολόπλευρη προστασία της μητρότητας από το κράτος, αλλά και προστασία του
γυναικείου οργανισμού με μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Σήμερα
μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλες τις γυναίκες να έχουν ελεύθερο χρόνο για να συμμετέχουν
και στην κοινωνική δράση, στα σωματεία τους, στους συλλόγους γυναικών.
Δεν είναι μονόδρομος η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης, των κυβερνήσεων των
κρατών-μελών, που για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων,
ξεζουμίζουν όλους τους εργαζόμενους και ακόμα περισσότερο τις γυναίκες εργαζόμενες
και καθιστούν τη μητρότητα πεδίο κερδοφορίας και πανάκριβο εμπόρευμα, όπως και
τον ελεύθερο χρόνο. Δε συμφιλιωνόμαστε:
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δικαιώματα, με αποτέλεσμα να στερούνται χιλιάδες γυναίκες συμβασιούχοι το δικαίωμα σε
άδειες μητρότητας και μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού. Γιατί η μητρότητα
θεωρείται “κόστος” από την κυβέρνηση και εργοδοσία.
Με τη νέα επίθεση της κυβέρνησης ΝΔ στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, ως συνέχεια του
ν. Κατρούγκαλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που μετατρέπει την ασφάλιση σε προσωπική
υπόθεση των μισθωτών ανδρών και γυναικών, προσωπικό και ατομικό ρίσκο και τζόγο.
Με τις πετσοκομμένες δαπάνες για κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές για την Υγεία,
Πρόνοια, με θύμα την πρόληψη, με την ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας στο
χώρο της Υγείας, που μετατρέπει σε πανάκριβο εμπόρευμα τις αναγκαίες ιατρικές,
διαγνωστικές, προληπτικές εξετάσεις, τον προγεννητικό έλεγχο, τη διαδικασία της
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Με την έλλειψη κρατικών μέτρων πρόληψης και προστασίας των γυναικών από την
πολύμορφη βία.
Με την 24ωρη λειτουργία των υπηρεσιών 365 μέρες το χρόνο που τσακίζει τις ζωές των
γυναικών. Με τα εργοδοτικά εγκλήματα στους Δήμους.
Με την μετατροπή της χώρας μας σε μια απέραντη “φυλακή” για χιλιάδες πρόσφυγες,
γυναίκες με τα παιδιά στην αγκαλιά, που άφησαν την κόλαση του ιμπεριαλιστικού πολέμου
για να βρεθούν στα κολαστήρια της Μόριας και τις νέες Αμυγδαλέζες, που έστησαν οι
κυβερνήσεις, πριν του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα της ΝΔ.
Με τις συντηρητικές απόψεις, το σκοταδισμό που φτάνει να στοχοποιεί το δικαίωμα των
γυναικών στην ασφαλή, δωρεάν άμβλωση. Αλλά και τον ψευτοπροοδευτισμό που στο
όνομα της “αυτοδιάθεσης του σώματος” κρύβει τα οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια που
συναντά μια γυναίκα στην ατομική επιλογή της. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος. Του νομίσματος της πολιτικής που καθιστά ατομική – οικογενειακή υπόθεση
ό,τι θα έπρεπε να είναι κοινωνική υποχρέωση και ευθύνη.
Με τις αναπαλαιωμένες και όχι σύγχρονες απόψεις που επιδιώκουν οι νέες γυναίκες να
βλέπουν ως εχθρό το φίλο, τον αδελφό, τον πατέρα, το συνάδελφο για να “ξεπλύνουν” τις
πολιτικές, που μας καταδικάζουν στην καταπίεση και την εκμετάλλευση. Γιατί μας θέλουν
απομονωμένους και διασπασμένους.
Τις αντιδραστικές απόψεις “για απεργία στο σπίτι” που προβάλλουν ότι καταργούνται οι
διακρίσεις σε βάρος των γυναικών με την καλύτερη κατανομή ανάμεσα στα δύο φύλα των
υποχρεώσεων στο σπίτι και στην οικογένεια. Δηλαδή προβάλουν την ατομική λύση και όχι
τη διεκδίκηση δημόσιων και δωρεάν υποδομών και υπηρεσιών για την φροντίδα της
οικογένειας, των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ.

Η διέξοδος βρίσκεται στη συλλογική δράση, στην αγωνιστική στάση ζωής και τη
διεκδίκηση για όλα όσα μας ανήκουν και μας στερούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι
και το πολιτικό τους προσωπικό.
Διεκδικούμε:
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δικαιώματα, με σταθερό ωράριο εργασίας. Κατάργηση των νόμων που προωθούν τις
ελαστικές εργασιακές σχέσεις και την διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών.
Επαναφορά της 5ετούς διαφοράς στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Να μην ξεπερνούν τα
55 χρόνια για τις γυναίκες και τα 60 για τους άνδρες, τα 50 και 55 αντίστοιχα για τους
εργαζόμενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
Απομάκρυνση της εγκύου από βαριές και ανθυγιεινές εργασίες. Καμία γυναίκα στο σκαλί
του απορριμματοφόρου!
Απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας των γυναικών στους δήμους.
Αυξήσεις στους μισθούς για να καλύπτονται οι ανάγκες των εργαζομένων.
Τα μέλη των μονογονεϊκών οικογενειών να εργάζονται μόνο πρωϊνή βάρδια ή να μπορούν
εναλλακτικά να επιλέξουν όποια βάρδια επιθυμούν μέχρι τα παιδιά να φτάσουν στην
ηλικία των 10 ετών.
Άδεια κύησης, τοκετού, λοχείας δύο μήνες πριν και για ένα χρόνο μετά τον τοκετό με
πλήρης αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα, ανεξαρτήτως εργασιακών σχέσεων .
Κατάργηση της προϋπόθεσης συμπλήρωσης 200 ενσήμων τα τελευταία 2 χρόνια για τη
χορήγηση του επιδόματος μητρότητας και της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας
από τον ΟΑΕΔ.
Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς για την προστασία του γυναικείου
οργανισμού, της μητρότητας, με προληπτικές εξετάσεις.
Ενιαίο, καθολικό αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν σύγχρονο σύστημα Υγείας-Πρόνοιας,
Προληπτικής και Επείγουσας ιατρικής για όλες και όλους, χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση.
Δωρεάν χορήγηση φαρμάκων.
Κάλυψη όλων των εξόδων προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής και τοκετού από το κράτος.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

