
Γυναίκες του Κόσμου στην Ευρώπη - Κάλεσμα για την 1η  του Μάη 2013 
 
 

Πρωτομαγιά  2013:  αγωνιστική – διεθνής – με συμμετοχή των γυναικών 
 
«Καρφίτσωσε στο μέρος της καρδιά σου μια κόκκινη κορδέλα, ένα λουλούδι με το χρώμα 
του αίματος. 
Όποιος κατάλαβε ότι είναι πλέον καιρός να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει να ξεσηκωθεί 
χωρίς να φοβηθεί.»* 

  
Εμείς οι συντονίστριες της κίνησης «Γυναίκες του Κόσμου» στην Ευρώπη 
καλούμε όλες τις γυναίκες: συμμετέχετε την 1η Μάη του 2013 σε διαδηλώσεις 
και συγκεντρώσεις των συνδικάτων καθώς επίσης και σε εκδηλώσεις των 
αγωνιστικών εργατικών κομμάτων! Μεταφέρετε εκεί τις ανησυχίες σας, τις 
επιθυμίες σας, τις απαιτήσεις σας και τα οράματά σας! Ενισχύστε την ενότητα 
της κίνησης γυναικών και εργατών! 
Η 1η του Μάη είναι από το 1889 σε όλον τον κόσμο ημέρα αγώνων της 
εργατικής τάξης. Ενισχύουμε τον διεθνή δεσμό μας με αγώνες τις κοινές 
μέρες που αποφασίστηκαν στη Διεθνή Συνδιάσκεψη Γυναικών το 2011 στη 
Βενεζουέλα – την Παγκόσμια μέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, την 1η του 
Μάη και την 25η Νοεμβρίου, μέρα κατά της βίας απέναντι στις γυναίκες.  

 
Η 1η του Μάη πρέπει πάντα να είναι επίσης η μέρα κατά τη διάρκεια της 
οποίας γίνεται συζήτηση για τις προοπτικές του αγώνα, όπως και αγώνες για 
την επίτευξη των στόχων. Οραματιζόμαστε έναν κόσμο απελευθερωμένων 
γυναικών σε ελεύθερες κοινωνίες, το τέλος της εκμετάλλευσης και της 
καταπίεσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο.  
Η πορεία μας πρέπει να είναι κοινή. Χρειαζόμαστε υπερεθνικές αγωνιστικές 
γυναικείες κινήσεις ενάντια στον παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό. Το 
βάρος πέφτει ιδιαίτερα στις εργάτριες, στους εργάτες, στις γυναίκες και στη 
νεολαία της Ευρώπης! 
  
Εμείς οι Γυναίκες του Κόσμου στην Ευρώπη συμμετέχουμε ενεργά στα 
συνδικαλιστικά γυναικεία δρώμενα. Αγωνιζόμαστε για βασικές και 
αδιαμφισβήτητες αρχές: για ισότιμη συμμετοχή στους εργατικούς αγώνες, για 
ίδιο μισθό ανάμεσα σε  γυναίκες και άνδρες. 
  
Απαιτούμε να σταματήσει η εξάπλωση της δανεικής εργασίας, των χαμηλών 
μισθών, της υποαπασχόλησης. Διεκδικούμε αυξήσεις μισθών για μια 
αξιοπρεπή ζωή, ενάντια στη φτωχοποίηση. 
Αγωνιζόμαστε ενάντια στις μειώσεις των θέσεων εργασίας και απαιτούμε 
τόσο τη διατήρηση τους, όσο  και τη δημιουργία νέων. Ζητάμε συμβάσεις 
εργασίας για τη νεολαία και για τους εκπαιδευόμενους. Μείωση του χρόνου 
εργασίας στις 30 ώρες με πλήρη μισθό – περισσότερο χρόνο για ζωή, 
μάθηση, αγάπη.  
Η παγκόσμια οικονομική κρίση αφήνει  βαθιά τα ίχνη της στην 
καθημερινότητά μας:  Διάλυση της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, 



αύξηση του κόστους ζωής, σχεδιασμένες απολύσεις περίπου 200.000 
γυναικών στον τομέα περίθαλψης των ηλικιωμένων στην Ολλανδία, 
κατάργηση των προστατευτικών νόμων για τις έγκυες στη Ρωσία, διακρίσεις 
για τους ηλικιωμένους, ανάπηρους και αλλοδαπούς στη Σερβία, μείωση των 
γεννήσεων και αύξηση της φτώχειας στην Ισπανία, αύξηση των εισφορών για 
τη φροντίδα των παιδιών στη Δανία, ελαστικό ωράριο μόνο για τις γυναίκες 
στην Ελβετία, δουλεμπόριο γυναικών και πορνεία στην Ουκρανία, εχθρική 
πολιτική ενάντια στις γυναίκες από την κυβέρνηση  Μέρκελ, η οποία επιπλέον 
προσπαθεί να επιβάλλει τον ηγετικό της ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
  
Το γυναικείο κίνημα πρέπει να κάνει αισθητή την παρουσία του παντού. Να 
αντιμετωπίζει αγωνιστικά τους εκφοβισμούς, την καταπίεση, τα αντίποινα. 
Ως  συνέπεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης παρατηρείται αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας και του mobbing στους χώρους εργασίας. Τα 
κορίτσια  και οι νέες γυναίκες αισθάνονται το βάρος και την πίεση του 
σεξισμού, του δουλεμπορίου και της πορνείας. Όμως οι γυναίκες σηκώνουν 
το κεφάλι ψηλά και αγωνίζονται. Γυναικεία δυναμικά κινήματα ξεφυτρώνουν 
σε διάφορες χώρες. Εργάτριες και γυναίκες οργανώνονται ιδρύοντας 
γυναικείες επιτροπές στην Ισπανία, Ελλάδα,  Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία 
και αλλού. 
Το ευρωπαϊκό Τμήμα των Γυναικών του Κόσμου εξαπλώνεται σ’ όλη την 
Ευρώπη και μάχεται ενάντια στην κλιμακούμενη διπλή εκμετάλλευση και 
καταπίεση των γυναικών. Στηρίζει τα γυναικεία κινήματα σε κάθε χώρα 
ξεχωριστά, στην Ευρώπη  και σ’ όλο τον κόσμο! 
  
Εμπρός για τη 2η  Διεθνή Γυναικεία  Συνδιάσκεψη του 2016 στην Ασία, για 
ένα καλύτερο μέλλον! 
Για το σκοπό αυτό σας καλούμε να ενισχύσετε οικονομικά τη 2η Παγκόσμια 
Συνάντηση των συντονιστριών, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 
2013 στην Αφρική και έργο της οποίας θα είναι η προετοιμασία της 2ης 
Διεθνούς Γυναικείας Συνδιάσκεψης του 2016 στην Ασία. 
Αριθμός λογαριασμού: 5 4140 008 958, IngDiBa, BLZ  500 105 17 

Κωδικός: Weltweites Treffen 

  
Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά ως ακτιβίστριες, υποστηρίκτριες, 
μεταφράστριες και πολλαπλασιάστριες,  για την επιτυχία της Παγκόσμιας 
Γυναικείας Συνδιάσκεψης. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά: www.conferenciamundialdemujeres.org 

 
*Γαλλικό τραγούδι των εργατών 
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