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Η 8η Μάρτη,
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είναι αφιερωμένη στους
αγώνες των γυναικών για τα δικαιώματά τους στην εργασία, για την ισότιμη
θέση τους στην κοινωνία. Σήμερα οι γυναίκες συνεχίζουν να υφίστανται
διακρίσεις στην εργασία, την εκπαίδευση, την υγεία, την πολιτική ζωή,
συνεχίζουν να είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό,
συνεχίζουν να είναι πιο εκτεθειμένες σε όλες τις μορφές βίας.
Ταυτόχρονα, με την έλευση της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης η
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις θεωρούν την υγεία "κόστος" για το
κράτος και "όφελος" για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Από τη μια χαρίζουν
εκατομμύρια ευρώ στους κλινικάρχες, δισεκατομμύρια ευρώ στις
φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και στους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς. Απο την
άλλη υπάρχουν διαλυμένες κοινωνικές δομές, με χιλιάδες απολυμένες ή με
αναστολή συμβάσεων, ευελιξία, και εντατικοποίηση.
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ με την αναγκαστική εκ περιτροπής εργασία έχει
επιβάλει την εργασία ή την τηλεργασία στο σπίτι. Η τηλεργασία
αποδιοργανώνει τελείως τον χρόνο εργασίας. Εξαφανίζει τη
διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον εργάσιμο και τον ελεύθερο χρόνο.
Τελικά με τι να πρωτασχοληθεί μια εργαζόμενη στο σπίτι; Με τη
φροντίδα του παιδιού, με τον ενδεχόμενα ασθενή γονιό ή παππού και
γιαγιά; Ή με τις απαιτήσεις της Διοίκησης με την νέα ηλεκτρονική
εποχή , υπό τον συνεχή έλεγχο και την πίεση των δ̸ντων να γίνουν όλα
στην ώρα τους;
Η σημερινή πραγματικότητα με τη χιονοστιβάδα καταγγελιών σεξουαλικής
παρενόχλησης και βιασμού από δημόσια και μη πρόσωπα σε όλους τους
εργασιακούς χώρους επιβάλλει, όχι μόνο να τιμωρηθούν οι θύτες, αλλά και
να θεσμοθετηθεί ένα δίχτυ προστασίας, ώστε να μην ξαναπαρουσιαστούν
τέτοια φαινόμενα.
Συνάδελφοι, οι αγώνες των εργατριών για δουλειά με δικαιώματα και
ανθρώπινα ωράρια εργασίας τον προηγούμενο αιώνα, που σήκωσαν το
ανάστημά τους απέναντι στην εργοδοσία και το κράτος της, φωτίζουν και
σήμερα την ανάγκη της οργάνωσης και πάλης. Ενας αγώνας για ισοτιμία και
μέτρα προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων.Ένας αγώνας για
αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας και Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, που θα καλύπτει και τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών,

αλλά και των παιδιών για πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση και προαγωγή
της υγείας. Σήμερα, που ο αγώνας για την ουσιαστική κατάκτηση της
ισότητας των φύλων παραμένει πιο επίκαιρος από ποτέ, καλούμε όλες
και όλους σε συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της 8ης Μάρτη.
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Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, όποιος συνάδελφος επιθυμεί, μπορούμε να
στείλουμε ηλεκτρονικά, μέσω email, ηχητικά κομμάτια από τις τοποθετήσεις μας σαν
παράταξη, μέσα στα Δ.Σ. του συλλόγοu.

