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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                          

8 Μάρτη: Παγκόσµια ηµέρα της Γυναίκας 

«∆ε γιορτάζουµε διεκδικούµε και οργανωνόµαστε» 

    

       Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ  αυτή η ηµέρα δεν είναι γιορτή, όπως το αστικό κατεστηµένο την 

κατάντησε, αλλά ηµέρα τιµής των αγώνων του γυναικείου κινήµατος και στην παρούσα τραγική 

πραγµατικότητα, ηµέρα συνειδητοποίησης της ανάγκης οργάνωσης εκ νέου του γυναικείου 

κινήµατος. Ένα κίνηµα που συγκρότησε το πολιτικό υποκείµενο «γυναίκες», στις οποίες 

παρέδωσε ως παρακαταθήκη, δικαιώµατα που µέχρι σήµερα λίγο πολύ, όλοι µας θεωρούσαµε 

δεδοµένα. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση, το δικαίωµα στην εργασία, η προστασία της 

µητρότητας, η δηµιουργία κέντρων υποστήριξης και καταφύγιων κακοποιηµένων ατόµων, 

φροντίδας ηλικιωµένων, η δηµιουργία παιδικών σταθµών µε ολοήµερο πρόγραµµα είναι 

κατακτήσεις του γυναικείου κινήµατος που µε πρόσχηµα την οικονοµική κρίση αµφισβητούνται 

και παίρνονται πίσω από την µνηµονιακή συγκυβέρνηση δηµιουργώντας καινούργιους όρους 

ανισότητας και αδικίας σε βάρος των γυναικών. 

   Είναι απόλυτα σαφές ότι σήµερα είναι οι γυναίκες που υποφέρουν περισσότερο από τη φτώχια, 

την ανεργία, την οικονοµική εξαθλίωση της κρίσης του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού και την 

κατάργηση κάθε µορφής του λεγόµενου κοινωνικού κράτους. 

   Στην κοινωνία που εµείς στον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ οραµατιζόµαστε δε χωρά καµία µορφή 

ανισότητας, αδικίας και σίγασης των γυναικείων φωνών που αποτελούν τον µισό πληθυσµό του 

πλανήτη. Γι αυτό η µέρα αυτή αποτελεί την αρχή επαναδιεκδίκησης των δικαιωµάτων που µέρα 

µε τη µέρα καταργούνται και έναρξη αγώνων για την ανατροπή των σχέσεων υποταγής και 

υποτέλειας, τις οποίες µας έχουν επιβάλλει οι µνηµονιακοί µικρόψυχοι κυβερνήτες µας και οι 

οποίες έπληξαν όλους και πρώτα απ΄ όλους τις γυναίκες. Αυτές τις σχέσεις µπορούµε και πρέπει 

να τις σπάσουµε. 

   Ο αγώνας για την ανατροπή των  πολιτικών που έχουν διαλύσει την εργασία, την υγεία την 

παιδεία, τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και που οδηγούν σ΄ ένα καταστροφικό αδιέξοδο 

απαξίωσης της εργασίας και διάλυσης κάθε µορφής κοινωνικής προστασίας είναι αγώνας κοινός. 

Οι συστηµικές επιλογές βέβαια στοχεύουν στο να διευρύνουν τον γυναικείο αποκλεισµό από το 

δηµόσιο πεδίο και τις κοινωνικές διεκδικήσεις, όµως κόντρα σ΄ αυτό οι γυναίκες του ΣΥΡΙΖΑ-

ΕΚΜ αναγνωρίζουν την ανάγκη να οργανωθούν ανεξαρτήτως ηλικίας ή απασχόλησης και ν΄ 

αναλάβουν κοινωνική και πολιτική δηµόσια δράση. 

ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

 

 

 


