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Το 2019 για πρώτη φορά οργανώθη-
κε απεργία στις 8 Μάρτη. Αγκαλιάστη-
κε από δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία 
βά  ζοντας τη διεκδίκηση να αναλάβει το 
κράτος τα βάρη που σήμερα καλύπτει η 
οικογένεια και πολύ περισσότερο οι γυ-
ναίκες μέσα σ’ αυτήν. Αιτήματα όπως 
τη δημιουργία παιδικών σταθμών με 
24ωρη λειτουργία, γηροκομείων, πλήρη 
υγιειονομική κάλυψη εγκύων, παιδιών, 
δομές για τις κακοποιημένες γυναίκες, 
μόνιμες και σταθερές δουλειές.

Ήταν μια τεράστια επιτυχία για την 
οποία εργάστηκε η Κίνηση για την Απερ-
γιακή 8 Μάρτη οργανώνοντας εκδηλώσεις 
σε πολλούς χώρους δουλειάς παρουσιά-
ζοντας το βιβλίο «Η πάλη για την απελευ-
θέρωση των γυναικών».  

οικογένεια ακριβώς για να μπορούν να πε-
ράσουν ευκολότερα τις επιθέσεις τους στο 
μισό της εργατικής τάξης- τις γυναίκες και 
στο τέλος στο σύνολο της εργατικής τάξης. 
Γι’ αυτό σε αυτή τη μάχη είμαστε πιο αποτε-
λεσματικοί όταν παλεύουμε πλάι-πλάι γυ-
ναίκες και άντρες της εργατικής τάξης με 
τη συλλογική δύναμη της τάξης μας.  

Το 2020 συμπληρώνονται εκατόν δέκα χρόνια από το συνέδριο που καθι-
έρωσε την 8 Μάρτη σαν διεθνή μέρα των γυναικών. Ήταν η περίοδος που 
σε Ευρώπη και Αμερική ξεσπούσαν μεγάλες απεργίες και κινήματα όπου 
πρωτοστάτησαν γυναίκες. Κορυφαίο παράδειγμα είναι ο ρόλος των γυναι-
κών στη ρώσικη επανάσταση η οποία ξεκίνησε με μία μαζική από τα κάτω 
απεργία στις 8 Μάρτη του 1917 και οδήγησε στην έφοδο στον ουρανό. Αυτή 
η επέτειος αξίζει να γιορταστεί με μαζικές απεργιακές διαδηλώσεις. 

Πηγαίνοντας προς τα εκεί ξεσηκώνουμε τους χώρους δουλειάς μας με εκδηλώ-
σεις, τις γειτονιές μας, τις σχολές μας με συζητήσεις και ενημερώσεις. Μαζί με τις 
απεργίες, τις καταλήψεις που ξεσπούν απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση πυκνώ-
νουμε τις γραμμές της πάλης για την απελευθέρωση των γυναικών. Για να απαλ-
λαγούμε από το σύστημα που ξερνάει κρίση, πολέμους, ρατσισμό, σεξισμό. 
Γιατί θέλουμε το ψωμί, θέλουμε και τα τριαντάφυλλα!  

Οι γυναίκες  
στην πρώτη γραμμή
ενάντια στο σεξισμό  
και το σύστημα  
που τον γεννά 

Από τις διαδηλώσεις στο Ιράν
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τας. Με την κατάργησή τους όλα είναι στον 
αέρα.

Οι εξαγγελίες για επίδομα για κάθε γέν-
νηση με την προϋπόθεση ότι η γυναίκα 
είναι μικρότερη των τριάντα ετών και έχει 
ΑΜΚΑ είναι και ρατσιστικές και σεξιστικές. 
Φέρνουν ένα επίδομα που θα δίνεται μόνο 
μία φορά, τη στιγμή που με τα μνημόνια 
κατάργησαν όλα τα σταθερά επιδόματα και 
βάζουν και τις χειρότερες προϋποθέσεις. 
Αφήνουν έξω τις μετανάστριες, τις προ-
σφυγίνες, τις γυναίκες που γεννάνε μετά 
τα τριάντα, επί της ουσίας την πλειοψηφία 
των γυναικών! Αυτή η κυβέρνηση θέλει να 
στείλει τις γυναίκες στο σπίτι χωρίς δου-
λειά, να γεννάνε νωρίς και να φροντίζουν 
για όλα αυτά από τα οποία αποσύρεται το 
κράτος.

όμως και άλλα στοιχεία: Μια στις 2 έχει δε-
χτεί σεξουαλική παρενόχληση, μια στις 3 
έπεσε θύμα βίας και βιασμών και ούτε το 
50% από αυτές δεν καλύπτεται από δομές 
κακοποιημένων γυναικών, νοσοκομεία ή 
άλλες δομές. 

Ποιά είναι η δύναμη που τροφοδοτεί 
τη βία απέναντι στις γυναίκες; Σ́ αυτό δεν 
μπορούμε να πούμε γενικόλογα οι άντρες. 
Ζούμε σε μια κοινωνία που οι αντιλήψεις 
ότι οι άντρες μπορούν να προσπερνούν τα 
όχι των γυναικών ή ακόμα χειρότερα να 
μη ζητάνε τη συναίνεσή τους ή ότι η βία 
“πειθαρχεί” τις γυναίκες είναι κυρίαρχες. 
Τα ΜΜΕ σίγουρα παίζουν τεράστιο ρόλο 
στην αναπαραγωγή του σεξισμού, το ίδιο 
η εκπαίδευση και η εκκλησία. Τα αφεντικά 
έχουν ανάγκη να ελέγχουν τι γίνεται στην 

Εδώ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατί-
ας ξεκίνησε με επιθέσεις αλλά γρήγο-

ρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλες απερ-
γίες. Αν ρίξουμε μια ματιά στις τελευταίες 
απεργιακές διαδηλώσεις θα δούμε γυναί-
κες να απεργούν και να παλεύουν μαζικά. 
Οι προσπάθειες για απολύσεις συμβασιού-
χων, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας και ιδιωτικοποιήσεις εκτός από 
μέτρα λιτότητας είναι και σεξιστικά μέτρα. 
Δηλαδή οι γυναίκες χτυπιούνται πολύ πε-
ρισσότερο μέσα από αυτά. 

Η πλειοψηφία των ελαστικά εργαζομέ-
νων, των συμβασιούχων, είναι γυναίκες, 
είτε δουλεύουν στην καθαριότητα, τη σί-
τιση, την εκπαίδευση και άλλους τομείς. 
Μέσα στις συλλογικές συμβάσεις εξασφα-
λίζονταν οι άδειες κυήσεως και μητρότη-

Τριανταπέντε χρόνια μετά τη θεσμική 
κατοχύρωση της ίσης αμοιβής για ίση εργα-
σία μεταξύ ανδρών και γυναικών είμαστε 
πολύ μακριά από το να είναι αυτό πραγ-
ματικότητα. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη 
χειρότερη θέση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά 
την ισότητα. 

Τα στοιχεία που έρχονται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση είναι αποκαλυπτικά: 7,7 εκα-
τομμύρια γυναικών είναι εκτός αγοράς ερ-
γασίας, 9 εκατομμύρια γυναικών δουλεύ-
ουν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Το 
70% των χαμηλά αμοιβόμενων στην Ευρώ-
πη είναι γυναίκες. Η μισθολογική διαφορά 
μεταξύ αντρών-γυναικών φτάνει στο 16% 
και στο 35% σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. 
Νούμερα γροθιά σε όσους λένε ότι οι ανι-
σότητες ανήκουν στο παρελθόν. Έρχονται 

Ένας κόσμος βρίσκεται  
σε αναβρασμό! 
Από τη Χιλή, τη Βολιβία, το Χονγκ 
Κονγκ, τη Γαλλία, το Ιράκ, το Λίβα
νο μαζικά κινήματα είναι στους 
δρόμους, καθορίζουν τις εξελίξεις 
και έχουν τις γυναίκες στην πρώτη 
γραμμή. Πρόκειται για ξεσπάσματα 
που πυροδοτούνται από τις βαθιές 
ανισότητες που γεννά το σύστημα 
ιδιαίτερα μέσα στα χρόνια της κρί
σης, από την οργή για τη διαφθορά 
αλλά και τον αυταρχισμό. Μέσα σ’ 
αυτά οι γυναίκες βγαίνουν διεκδι
κώντας πραγματική ισότητα, κοινω
νικό κράτος και τέλος στο σεξισμό. 
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