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ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ 

Ποιες είμαστε; 

Η «Συνέλευση Γυναικών 8 Μάρτη» συγκροτήθηκε στις αρχές του 2019, αντίστοιχα με τη 
«Συνέλευση 8 Μάρτη» στην Αθήνα, στην προσπάθεια για φεμινιστική απεργία, ώστε τα γυναικεία 
αιτήματα να γίνουν αιτήματα των συνδικάτων και το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα να ενωθεί με 
την παγκόσμια φεμινιστική απεργία που ξεκίνησε από το 2016 και απλώνεται σήμερα σε πάνω 
από 50 χώρες σε όλον τον κόσμο. Την ημέρα της φεμινιστικής απεργίας χιλιάδες γυναίκες σε όλον 
τον κόσμο σταματούμε να εργαζόμαστε, απέχουμε από όλα τα καθήκοντα για τα οποία η κοινωνία 
μάς θεωρεί υπεύθυνες και βγαίνουμε στον δρόμο. Ως ορόσημο της φεμινιστικής απεργίας 
επιλέχθηκε η 8η Μάρτη, παγκόσμια μέρα των γυναικών, με στόχο να φτάσει το μήνυμά μας 
παντού: Αυτή η μέρα είναι για μας μια μεγάλη στιγμή διεκδίκησης, ορατότητας, μνήμης και γιορτής 
των αγώνων μας. 

Γιατί απεργούμε;  

Με το σύνθημα «απεργία στο σπίτι, απεργία στη δουλειά» δίνουμε το στίγμα της διπλής 
εκμετάλλευσης παράλληλα με τις πολλαπλές καθημερινές καταπιέσεις (έμφυλες, σεξουαλικές 
κ.λπ.) δηλαδή εκμετάλλευση στην εργασία, αλλά και στο σπίτι. Στην Ελλάδα της κρίσης, ο 
νεοφιλελευθερισμός καταργεί κατακτήσεις χρόνων του εργατικού και του φεμινιστικού κινήματος. 
Οι γυναίκες, ανέκαθεν πρωταθλήτριες στη φτώχεια και την ανεργία, φτωχοποιούμαστε ακόμα 
περισσότερο στα χρόνια των μνημονίων, με τα ποσοστά της ανεργίας και της επισφαλούς εργασίας 
να είναι διπλάσια για εμάς. Διαλύονται και ιδιωτικοποιούνται  δομές του κοινωνικού κράτους, που 
ανακούφιζαν τον ήδη επιβαρυμένο κοινωνικό ρόλο μας στη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, 
ΑΜΕΑ, σωματικά ή ψυχικά ασθενών μελών της οικογένειας. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι 
σημαίνει η πολλαπλή εκμετάλλευση που δεχόμαστε· γνωρίζουμε ότι, για να εργαστούν οι 
άνθρωποι, χρειάζονται τροφή, πλύσιμο, σιδέρωμα, καθαρό περιβάλλον, ψυχολογική υποστήριξη· 
γνωρίζουμε την απλήρωτη και αόρατη εργασία μέσα στο σπίτι που καλύπτει αυτές τις ανάγκες. 

Παράλληλα ο σεξισμός, η ιδεολογία του συστήματος που δικαιολογεί τις διακρίσεις με βάση το 
φύλο, προβάλλεται όλο και πιο απροκάλυπτα. Ο βιασμός, είναι έγκλημα που τιμωρείται το θύμα 
αντί ο θύτης. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι το θύμα που στιγματίζεται, 
αμφισβητείται και διασύρεται από αστυνομία, δικαστές και ΜΜΕ. Οι γυναικοκτονίες 
αντιμετωπίζονται σαν εγκλήματα πάθους, τιμής, της «κακιάς στιγμής» ενώ η σεξουαλική 
παρενόχληση βαφτίζεται «καμάκι». 

Το δικαίωμα στη διαχείριση των ζωών και των κορμιών μας, δηλαδή η ελεύθερη και δωρεάν 
έκτρωση, υπονομεύεται με πρωτεργάτη την εκκλησία. Η υποκριτική στάση της κυβέρνησης της ΝΔ 
που καθιέρωσε επίδομα γέννας για νέες μητέρες κάτω των 30, ενώ δε μεριμνά στο ελάχιστο για τις 
άδειες εγκυμοσύνης που δε δίνονται ή για την προστασία των εγκύων που απολύονται. Την ώρα 
που θαλασσοπνίγονται προσφυγόπουλα μαζί με τους γονείς τους και προσφύγισσες ζουν σε 
απάνθρωπες συνθήκες στους προσφυγικούς καταυλισμούς ή εκδιώκονται μαζί με τα παιδιά τους 
από χώρους φιλοξενίας, το ενδιαφέρον του συντηρητικού αυτού μπλοκ για τα «αγέννητα παιδιά» 
μόνο την οργή μας μπορεί να προκαλέσει.  



Μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα; 

Τα δικαιώματα των γυναικών και όλων των καταπιεσμένων, ποτέ δεν ήταν δεδομένα. 
Διεκδικήθηκαν και κατακτήθηκαν μέσα από αγώνες. Στόχος μας είναι οι διεκδικήσεις της διεθνούς 
φεμινιστικής απεργίας να φτάσουν παντού, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό χώρο. Θέλουμε να 
αποτελέσουμε ένα δίκτυο γυναικών που θα το μεταφέρει σε κάθε εργασιακό χώρο όπου οι 
γυναίκες εργάζονται, σε κάθε σπίτι όπου η γυναίκα με κόπο και χρόνο, φροντίζει συζύγους, παιδιά, 
ηλικιωμένους, εργαζόμενη απλήρωτα και «εθελοντικά», σε κάθε πανεπιστήμιο και σχολείο όπου 
οι γυναίκες σπουδάζουν, σε κάθε προσφυγικό καταυλισμό όπου οι γυναίκες κρατούνται σε άθλιες 
συνθήκες επειδή αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Η 8η Μάρτη να μας βρει όλες μαζί στο δρόμο 
και να διαδώσουμε το μήνυμα που φώναξαν οι Ισπανίδες και οι Ελβετίδες αδερφές μας: «Χωρίς 
εμάς παύει ο κόσμος.»  

Τι διεκδικούμε; 

Ισότητα στο σπίτι και τη δουλειά. Δε θέλουμε να είμαστε πρωταθλήτριες στη φτώχια, την ανεργία 
και την επισφαλή εργασία. Απαιτούμε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις καθώς και μόνιμη και 
σταθερή δουλειά για όλες. 

Πλήρη κάλυψη των κοινωνικών αναγκών από το κράτος. Καμία ιδιωτικοποίηση των δομών του 
κοινωνικού κράτους, που ανακούφιζαν τον ήδη επιβαρυμένο κοινωνικό ρόλο μας.  

Αξιοπρέπεια και ελευθερία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Από το σχολείο, τη σχολή, τον 
εργασιακό χώρο μέχρι και τη διασκέδασή μας, δικαιούμαστε να είμαστε «ελεύθερες και όχι 
θαρραλέες». Παλεύουμε ενάντια στην έμφυλη βία, τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση 
των γυναικών μέσα και έξω από το σπίτι. 

Αγωνιζόμαστε όλες μαζί, για τα αυτονόητα. Αξίζουμε μια ζωή αλλιώτικη από αυτή που μας έχουν 
μάθει! 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ  

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΗ 

Άγαλμα Βενιζέλου, 12:00μ.μ. 
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