8 ΜΑΡΤΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1857 εργάτριες στα κλωστοϋφαντουργεία της Ν. Υόρκης:

ΒΙΩΝΟΥΝ: Ανισότητα Στερεότυπα, Διακρίσεις και ρατσισμό Βία

ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ για: καλύτερες συνθήκες εργασίας, ίσα μεροκάματα με τους άνδρες,
ωράριο 10 ωρών αντί 16, κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων.
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8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 στην Ελλάδα:

ΒΙΩΝΟΥΜΕ: Ανεργία Αύξηση στις ευέλικτες μορφές εργασίας και τα ευέλικτα ωράρια
Βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας και μείωση μισθού Χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και
γυναικών και γυάλινη οροφή στην επαγγελματική εξέλιξη Αύξηση κρουσμάτων βίας κατά
των γυναικών στο σπίτι, στη δουλειά, σε δημόσιους χώρους, στο διαδίκτυο Σοβαρή
ανεπάρκεια των υποστηρικτικών δομών για την φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων,
των ατόμων με αναπηρία Μη αναγνώριση στην πράξη των επιλογών της προσωπικής ζωής –
στερεότυπα – προκαταλήψεις – ρατσισμό βιολογικού και κοινωνικού φύλου Αέναη ρητορική
και απραξία για την λήψη μέτρων προώθησης της γυναικείας συλλογικής και εν γένει
συμμετοχής.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για: Επαγγελματική και προσωπική ζωή με ισότητα και έμπρακτο
σεβασμό στην ελευθερία επιλογών. Εργασία με ίσους όρους, συλλογική συμμετοχή με ίσους
όρους και προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος στις εκλεγμένες γυναίκες
Αποκατάσταση της δέσμευσης της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ και των
κλαδικών/ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ, της αρχής της εύνοιας υπέρ των εργαζομένων.
Αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και της ψευδώς δηλωμένης
εργασίας. Ενίσχυση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση της
εργοδοτικής αυθαιρεσίας και παραβατικότητας. Διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και παροχές υγείας. Αποτελεσματική πρόσβαση στη
δικαιοσύνη Δράσεις ένταξης των προσφύγων και μεταναστών στην κοινωνία και την
εργασία και προστασία των ασυνόδευτων παιδιών. Συστηματική και διαρκή εκπαίδευση στα
ανθρώπινα δικαιώματα Δράσεις για την παγκόσμια ειρήνη.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Εκατόν εξήντα χρόνια μετά, από τη θεωρία των δικαιωμάτων που μας δίνουν οι νόμοι
έχουμε περάσει στην πράξη των διακρίσεων. Η ΓΣΕΕ αγωνίζεται σταθερά για την
προώθηση της ουσιαστικής ισότητας και την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου, ως
κύριου ακόμα λόγου άνισης μεταχείρισης μαζί με όλα τα άλλα είδη διακρίσεων. Καλούμε
όλες και όλους, άνδρες και γυναίκες να αντισταθούμε στις πολιτικές οικονομικής,
κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής εξατομίκευσης και να συστρατευθούμε στα
συνδικάτα μας για να κρατήσουμε δυνατή τη συλλογική μας φωνή και δράση, τη μόνη
σταθερή και πραγματική πηγή δύναμης και δυναμικής.
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