Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
7 Φλεβάρη

• ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤΗ
• ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 2μμ ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
ΚΑΛΟΥΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ,
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΑΤΚΙ
Η απεργία στις 8 Μάρτη είναι μεγάλο βήμα για την κατάργηση των σεξιστικών διακρίσεων σε βάρος
των γυναικών, την κατάργηση της ανισότητας στους μισθούς και στις συνθήκες της απασχόλησης.
Ενάντια στα βάρη που φορτώθηκαν οι γυναίκες από τη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας και τη
διάλυση των κοινωνικών υπηρεσιών μέσα από τη λαίλαπα των μνημονίων.
Με κυβερνητικές υποσχέσεις δεν δημιουργούνται παιδικοί σταθμοί, δεν γίνονται μαζικές προσλήψεις
και μονιμοποιήσεις στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στους δήμους.
Η επίθεση στο κοινωνικό κράτος και στις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος, έχει ανοίξει το δρόμο
στα αφεντικά γαινα διαιωνίσουν τις διακρίσεις, να αποκτήσουν το ελεύθερο στις σεξουαλικές παρενοχλήσεις, να διδάξουν τη βία και τους βιασμούς χωρίς δίκη καταδίκη και φυλάκιση των βιαστών.
Το εργατικό κίνημα που βρέθηκε μπροστά σ’ αυτή την επίθεση και οργάνωσε τις μάχες για να μην περάσουν, είναι αυτό που πήρε την πρωτοβουλία να κάνει τις 8 Μάρτη μέρα απεργίας. Γιορτάζουμε την
Παγκόσμια Μέρα των Γυναικών απεργώντας γιατί έτσι έχουμε τη δύναμη, παλεύοντας μαζί, να νικήσουμε.
Ήδη μια σειρά από συνδικάτα της υγείας, των δήμων, των εκπαιδευτικών, η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΣΠΕΡΤ, η ΠΟΕΔΗΝ, πήραν αποφάσεις για απεργιακή 8 Μάρτη με συγκέντρωση στις 2μμ στην Κλαυθμώνος και πορεία στη Βουλή.
Διεκδικούμε και παλεύουμε μαζί με τις γυναίκες και τα συνδικάτα στην Ισπανία και με την προοπτική
να γίνει η 8 Μάρτη απεργιακή σε όλη την Ευρώπη.
Η 8 Μάρτη καθιερώθηκε μετά από πρόταση της Κλάρας Τσέτκιν σαν διεθνή μέρα στην πάλη για απελευθέρωση των γυναικών σε όλες τις χώρες. Τη σκυτάλη πήραν οι γυναίκες στη Ρωσία όταν βγήκαν
στους δρόμους στις 23 Φλεβάρη του 1917, ξεσηκώνοντας όλη την εργατική τάξη και δείχνοντας ότι η
προοπτική μπορούσε να φτάσει μέχρι την επανάσταση για να γκρεμίσουμε το σύστημα της εκμετάλλευσης και του σεξισμού.
Τα θέλουμε όλα και θα τα κερδίσουμε.

- Παλεύουμε για δουλειές, αυξήσεις, ισότητα
- Παλεύουμε ενάντια στις σεξουαλικές επιθέσεις και παρενοχλήσεις
- Παλεύουμε για μια κοινωνία χωρίς φτώχεια και σεξισμό, χωρίς ρατσισμό και φασίστες.
Ελάτε να παλέψουμε μαζί.
Βγάλτε απόφαση από το σωματείο σας που στηρίζει την απεργία στις 8 Μάρτη.
Και οργανώστε τη συμμετοχή του χώρου σας και του κλάδου σας στην απεργιακή συγκέντρωση στην
πλατεία Κλαυθμώνος στις 2μμ.

