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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 8Η ΜΑΡΣΗ
Φέςξπ ρσμπληοόμξμςαι 111 υοϊμια απϊ ςξ Σσμέδοιξ Σξριαλιρςοιόμ Γσμαικόμ πξσ
καθιέοχρε ςημ 8η Μάοςη χπ μέοα ςιμήπ και αγόμα ςχμ εογαςοιόμ ϊλξσ ςξσ κϊρμξσ. Πάμχ
απϊ 110 υοϊμια και η γσμαικεία αμιρξςιμία, και ςξ ρϋρςημα πξσ ςημ ςοέτει, καλά κοαςεί!
Μποξρςά ρςη ταιμξμεμική και ρςα υαοςιά ιρϊςηςα ςχμ δϋξ τϋλχμ ξι εογαζϊμεμεπ γσμαίκεπ
ποέπει μα ρσμβιβαρςξϋμ και μα πειρθξϋμ ϊςι ιρϊςηςα ρημαίμει :
 Τράκιρμα δικαιχμάςχμ και καςακςήρεχμ, ϊπχπ η Κξιμχμική Αρτάλιρη, η ποξρςαρία
ςηπ μηςοϊςηςαπ, η ρςήοινη ςξσ κξιμχμικξϋ οϊλξσ ςηπ γσμαίκαπ.
 Απξδξυή πχπ η μηςοϊςηςα είμαι εμπϊδιξ ρςημ "επαγγελμαςική" ζχή ή και λϊγξπ
απϊλσρηπ.
 "Σσμτιλίχρη" ςηπ επαγγελμαςικήπ με ςημ ποξρχπική και ξικξγεμειακή ζχή μέρχ ςηπ
ελαρςικήπ και μεοικήπ απαρυϊληρηπ.
 Να δξσλεϋξσμ μϋυςα - μέοα και ρε βαοιέπ αμθσγιειμέπ ρσμθήκεπ.
 Να ρσμςανιξδξςξϋμςαι ρε ϊλξ και μεγαλϋςεοη ηλικία.
 Να "κσμηγξϋμ" ςη γσμαικεία "επιυειοημαςικϊςηςα" και ςημ "πξρϊρςχρη" ςηπ ρσμμεςξυήπ
ςχμ γσμαικόμ ρε ξογαμιρμξϋπ και επιςελεία πξσ ρςηοίζξσμ και ποξχθξϋμ ςη ρκληοή
εκμεςάλλεσρη ϊλχμ ςχμ εογαζξμέμχμ.
 Να "ποξρκσμξϋμ" ςξσπ ιμπεοιαλιρςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ, ςξ ΝΑΤΟ, ςημ ΔΔ, μα εμςάρρξμςαι
ρςα ρόμαςα καςαρςξλήπ και ρςξσπ ιμπεοιαλιρςικξϋπ ρςοαςξϋπ πξσ μακελεϋξσμ και
νεοιζόμξσμ ςξσπ λαξϋπ, πξσ εσθϋμξμςαι για ςη δσρςσυία ςχμ ποξρτϋγχμ και ςχμ
μεςαμαρςόμ, αμδοόμ, γσμαικόμ και ςχμ παιδιόμ ςξσπ.
Έμαμ ξλϊκληοξ υοϊμξ μεςά ςημ έμαονη ςηπ παμδημίαπ και βοιρκϊμαρςε αμςιμέςχπεπ με με
ςημ αμαρτάλεια, ςα αδιένξδα πξσ γέμμηραμ η καςάοοεσρη ςχμ δημϊριχμ ρσρςημάςχμ
Υγείαπ και η ενάπλχρη ςηπ παμδημίαπ ρςη υόοα μαπ και ρε ϊλξ ςξμ κϊρμξ, και μαζί με ϊλα
ςα παοαπάμχ με ςημ αϋνηρη ςχμ πεοιρςαςικόμ βίαπ απέμαμςι ρςιπ γσμαίκεπ ρε ρσμθήκεπ
εγκλειρμξϋ ςχμ πϊλεχμ, ςηπ κξιμχμικήπ ζχήπ λϊγχ παμδημίαπ.
Οι γσμαίκεπ κσοίχπ καλξϋμαρςε μα καλϋφξσμε ϊλεπ ςιπ αμεπάοκειεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ και
τξοςχμϊμαρςε ρςημ πλάςη μαπ :
ςημ τοξμςίδα ηλικιχμέμχμ γξμέχμ, ΑΜΔΑ, υοϊμια παρυϊμςχμ,
ςημ δημιξσογική απαρυϊληρη και εκπαίδεσρη ςχμ παιδιόμ μαπ,
ςημ μέοιμμα για ςξ αςξμικϊ μξικξκσοιϊ,
ςξ καθερςόπ ςηλεογαρίαπ πξσ ήοθε για μα μείμει και ρςξ δημϊριξ «για μα μας βοηθήσει
στημ εμαρμόμιση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής»
o ςα ασναμϊμεμα πεοιρςαςικά βίαπ και ρενξσαλικήπ παοεμϊυληρηπ πξσ ασνάμξμςαι πίρχ
απϊ κλειρςέπ πϊοςεπ και κλειρςά ρςϊμαςα.
o
o
o
o

Σςηοίζξσμε με ϊλεπ μαπ ςιπ δσμάμειπ ςα θϋμαςα πξσ βοήκαμ ςξ θάοοξπ μα καςαγγείλξσμ και
μα απξκαλϋφξσμ μέα ή παλιϊςεοα πεοιρςαςικά βίαπ ρε βάοξπ ςχμ γσμαικόμ, ακϊμα και
αμήλικχμ παιδιόμ.
Όλα ασςά δεμ απξςελξϋμ αςξμική σπϊθερη ςηπ καθεμιάπ μαπ Μέρα απϊ ςη ρσλλξγική μαπ
δοάρη δσμαμόμξσμε ςη τχμή μαπ και διεκδικξϋμε :
1. Χοημαςξδϊςηρη απϊ ςξμ κοαςικϊ ποξωπξλξγιρμϊ για ςη λειςξσογία ρσμβξσλεσςικόμ
κέμςοχμ, νεμόμχμ για ςημ ποϊληφη και ςημ ποξρςαρία ςχμ γσμαικόμ απϊ ςη βία με
ςημ άμερη και πλήοη ρςελέυχρή ςξσπ απϊ ενειδικεσμέμξ ποξρχπικϊ με μϊμιμη και

ρςαθεοή εογαρία. Καμία εμπλξκή ΜΚΟ. Δμημεοχςικά ποξγοάμμαςα ρε ρυξλεία,
ρυξλέπ, ρε υόοξσπ μεξλαίαπ απϊ επιρςημξμικξϋπ κοαςικξϋπ τξοείπ.
2. Καςάογηρη πλειρςηοιαρμόμ και καςαρυέρεχμ για ςημ εογαςική – λαψκή ξικξγέμεια.
Απαλλαγή ςχμ εογαζξμέμχμ απϊ υοέη για ηλεκςοικϊ οεϋμα, μεοϊ, εμξίκιξ,
ςηλέτχμξ, internet για ϊλξ ςξ διάρςημα ςηπ καοαμςίμαπ και για ϊρξ διαοκξϋμ ςα
έκςακςα μέςοα.
3. Καμία μείχρη μιρθξϋ, καμία απόλεια ςξσ ειρξδήμαςξπ ςχμ εογαζξμέμχμ. Να
πληοόρξσμ κοάςξπ και εογξδξρία. Δπίδξμα αμεογίαπ για ϊλξσπ ςξσπ αμέογξσπ υχοίπ
ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ. Κξιμχμική Αρτάλιρη για ϊλξσπ κι ϊλεπ, απξκλειρςικά
δημϊρια και σπξυοεχςική.
4. Αδεια κϋηρηπ, ςξκεςξϋ, λξυείαπ, μηςοϊςηςαπ με πλήοειπ απξδξυέπ και αρταλιρςικά
δικαιόμαςα, αμεναοςήςχπ εογαριακήπ ρυέρηπ. Καςάογηρη ςηπ ποξωπϊθερηπ
ρσμπλήοχρηπ 200 εμρήμχμ ςα ςελεσςαία 2 υοϊμια για ςη υξοήγηρη ςξσ επιδϊμαςξπ
μηςοϊςηςαπ και ςηπ ειδικήπ παοξυήπ ποξρςαρίαπ ςηπ μηςοϊςηςαπ απϊ ςξμ
ΟΑΔΔ.Δπίδξμα άδειαπ μηςοϊςηςαπ για ςιπ ασςξαπαρυξλξϋμεμεπ δϋξ μήμεπ ποιμ και ένι
μήμεπ μεςά ςξμ ςξκεςϊ ρςξ ϋφξπ ςξσ βαρικξϋ μιρθξϋ. Απαλλαγή απϊ ςιπ
αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ για έμα υοϊμξ μεςά ςξμ ςξκεςϊ.
5. Γεμμαία κοαςική υοημαςξδϊςηρη ςξσ δημϊριξσ ρσρςήμαςξπ Υγείαπ με ποξρλήφειπ
μϊμιμξσ ιαςοικξϋ και μξρηλεσςικξϋ ποξρχπικξϋ, με πλήοη εογαριακά δικαιόμαςα.
Αμερη επίςανη ςξσ ιδιχςικξϋ ςξμέα ςηπ Υγείαπ. Μαζικϊπ και δχοεάμ εμβξλιαρμϊπ για
ϊλξ ςξ λαϊ.
6. Να παοθξϋμ ϊλα ςα αμαγκαία μέςοα ποξρςαρίαπ ςηπ σγείαπ και ςηπ αρτάλειαπ ςχμ
εογαζξμέμχμ ρςξσπ υόοξσπ δξσλειάπ, ποξρςαρίαπ ςξσ γσμαικείξσ ξογαμιρμξϋ, ςηπ
μηςοϊςηςαπ. Να ρςελευχθξϋμ άμερα ξι αομϊδιεπ ελεγκςικέπ σπηοερίεπ ςξσ κοάςξσπ
και μα διεμεογηθξϋμ έλεγυξι ρε ϊλξσπ ςξσπ υόοξσπ δξσλειάπ. Αρταλή μεςατξοά ςχμ
εογαζξμέμχμ με ςα Μέρα Μαζικήπ Μεςατξοάπ, με πϋκμχρη ςχμ δοξμξλξγίχμ.
7. Μϊμιμη και ρςαθεοή εογαρία για ϊλεπ και ϊλξσπ με ϊλα ςα αρταλιρςικά και
εογαριακά δικαιόμαςα, με ρςαθεοϊ χοάοιξ εογαρίαπ. Καςάογηρη ςχμ μϊμχμ πξσ
ποξχθξϋμ ςιπ “ελαρςικέπ” εογαριακέπ ρυέρειπ και ςημ καςάογηρη ςηπ Κσοιακήπ
αογίαπ! Ουι ρςη μξμιμξπξίηρη ςηπ ςηλεογαρίαπ. Οι εογαζϊμεμξι γξμείπ πξσ
βοίρκξμςαι ρε καθερςόπ ςηλεογαρίαπ μα δικαιξϋμςαι άδειεπ ειδικξϋ ρκξπξϋ.
8. Μέςοα για ςξ αρταλέπ άμξιγμα ςχμ ρυξλείχμ, 15 μαθηςέπ αμά ςμήμα, μαζικξϋπ
μϊμιμξσπ διξοιρμξϋπ εκπαιδεσςικόμ, ποξρχπικξϋ καθαοιϊςηςαπ, βξηθηςικξϋ
ποξρχπικξϋ.
9. Να παοθεί πίρχ ςξ απαοάδεκςξ μξμξρυέδιξ ςχμ Κεοαμέχπ – Χοσρξυξΐδη. Να
αμξίνξσμ ξι ρυξλέπ για ςξ εαοιμϊ ενάμημξ.
Σαπ καλξϋμε μα ρσμμεςέυεςε ρςιπ ρσγκεμςοόρειπ ςηπ ΟΓΔ, ρςημ Θερραλξμίκη, ςη Δεσςέοα 8
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