ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
8η Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών

Τρίωρη στάση εργασίας (12.00-15.00) και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις σε όλα τα
νησιά που εδρεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Η 8η Μάρτη είναι η Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι μια
μέρα στοχασμού που αποτίει φόρο τιμής στους ματωμένους αγώνες των γυναικών
στα εργοστάσια του βιομηχανικού καπιταλισμού ενάντια στη βία και την
εκμετάλλευση. Αγώνες που πέτυχαν θεμελιακά δικαιώματα ψήφου και στοιχειώδους
αξιοπρέπειας: από τον αγώνα των εργατριών στην κλωστοϋφαντουργία στη Νέα
Υόρκη το 1857 για εξίσωση μισθού γυναικών και ανδρών στο εργοστάσιο και μείωση
των ωρών εργασίας, στον αγώνα των εργατριών σε εργοστάσιο υφαντουργίας στον
Πειραιά το 1892. Είναι μια μέρα αφύπνισης και εγρήγορσης για τη θέση των γυναικών
σήμερα, που παρά τις θεσμικές κατοχυρώσεις, είναι αντιμέτωπη με διακρίσεις,
αποκλεισμούς και βία λόγω φύλου. Καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών
στο 2ο Διεθνές Σοσιαλιστικό Συνέδριο Γυναικών στην Κοπεγχάγη (Αύγουστος 1910),
μετά από την πρόταση της αγωνίστριας του εργατικού κινήματος Κλάρας Τσέτκιν.
Σήμερα, στη χαραυγή του 21ου αιώνα, οι γυναίκες βιώνουν καθεστώς ανασφάλειας
τόσο στο σπίτι όσο και στους χώρους εργασίας. Καθημερινά φαινόμενα, όπως η βία
της εργοδοσίας, η απόλυση, η σεξιστική συμπεριφορά, η ενδοοικογενειακή βία, το
τράφικιγκ κ.α. δείχνουν ότι η «ισότητα των δύο φύλων» παραμένει ζήτημα πρώτης
γραμμής και στις μέρες μας. Τα πρότυπα γυναικών που προβάλλονται στα Μ.Μ.Ε.
αλλά και τα πρότυπα που κυριαρχούν στην κοινωνία που ζούμε διαιωνίζουν την
ανισότητα των δύο φύλων. Είναι πλέον φανερό, ότι η βία εις βάρος των γυναικών
εμφανίζεται και ενισχύεται πάνω στο έδαφος των εκμεταλλευτικών σχέσεων στην
κοινωνία, ως απόρροια της συνείδησης και των αντιλήψεων που αυτές οι
εκμεταλλευτικές σχέσεις δημιουργούν και των προτύπων που καλλιεργούν και
αναπαράγουν. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιφυλάσσει για τη γυναίκα
μια διαρκή χειροτέρευση της θέσης της με την κατάργηση όλων των δικαιωμάτων
γύρω από τη μητρότητα και την εργασία με μέτρα όπως η εξίσωση προς τα πάνω των
ορίων ηλικίας με τους άνδρες, ευελιξία στην εργασία, κατάργηση της απαγόρευσης
απόλυσης εγκύων.
?αυτόχρονα, οι γυναίκες γίνονται όλο και πιο συχνά θύματα σεξιστικών επιθέσεων
και παρενοχλήσεων ακόμη και δολοφονιών. Αυτά δεν αφορούν μόνο την εργαζόμενη
γυναίκα στο χώρο εργασίας της. Αφορούν την νοικοκυρά κλεισμένη μέσα στους
τοίχους, την άνεργη, τη μετανάστρια, τη φοιτήτρια, τη σύζυγο, τη σύντροφο, την κόρη.
Είναι πολλά και καθημερινά τα παραδείγματα η δολοφονία της άγνωστης μητέρας
μετανάστριας με τις δύο κόρες της στον Έβρο, το αποτρόπαιο έγκλημα της φοιτήτριας
Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο, η Αγγελική που δολοφονήθηκε από τον ίδιο της τον
πατέρα στην Κέρκυρα, η γυναίκα που δολοφονήθηκε στη Σητεία από τον σύζυγό της,
οι άγνωστες γυναίκες που καθημερινά κακοποιούνται από τους ίδιους τους συζύγους
και συντρόφους τους.
Ο Σύλλογος μας καλεί σε στάση εργασίας την Παρασκευή 8 Μαρτίου ως μια μόνο
συμβολική χειρονομία στράτευσης στην αφύπνιση ενάντια στην κυριαρχία των
έμφυλων στερεοτύπων, βασικά ιδεολογικά εξαρτήματα του καπιταλιστικού
συστήματος που άδηλα αλλά πραγματικά παράγουν τις συνθήκες για βία και αδικία
σε βάρος των γυναικών.
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