
Εκκληση  απο της συντονιστριες ευρωπης γυναικες κοσμου 

 

Η δύναμη των γυναικών στις δραστηριότητες του 1η Μαΐου 2014 ! 

Εμείς οι συντονιστριες  του " Παγκόσμιο Γυναικών » * στην Ευρώπη , καλουμε:  

Γυναίκες και κορίτσια ! Πάρτε μέρος στις δράσεις , διαδηλώσεις και συλλαλητήρια 

των συνδικάτων και του εργατικού κινήματος 1η Μαΐου 2014 ! 

Πανω στην έννοια της 1. Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών  - γυναίκες βάση στο 
Καράκας / Βενεζουέλα οι τρεις διεθνείς μερες δράση και πάλη, το 8ο Μαρτίου, η 1η 
Μάη και η 25 Νοέμβρη εχουν γινει στιγμιότυπα του μαχητικου κινήματος των 
γυναικών στον κόσμο. Η πρώτη Μαΐου είναι ειδικά για την πρωτοποριακή 
συνεργασία μεταξύ γυναικών και εργατικού κινήματος » .. 
Οι καιροί είναι δύσκολοι - αλλά οι γυναίκες του κόσμου αγωνιζονται σκληρα.  

Απο την Πρόσκληση 2. Παγκοσμια Διασκεψη γυναικων - γυναικες βαση 2016 στο 

Νεπάλ : 

„Είτε πρόκειται για ισχυρές ιμπεριαλιστικές χώρες ή στις φτωχές αναπτυσσόμενες 

χώρες - οι γυναίκες εκμετάλλευωνται, καταπιεζωνται και ταπεινωνονται . Η τρέχουσα 

παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει χειροτερεψει την κατάσταση 

των γυναικών . Δεν εχουν το δικαίωμα να ζήσουν με ειρήνη και αξιοπρέπεια .“ 

Το κίνημα γυναικών  στην Ευρωπη έχει κάνει μεγάλη πρόοδο . Αλλά βλέπει οτι τα 

δικαιώματα που ειχαν κερδισει οι γυναικες την αποσυναρμολόγηση εκ νεου απο ενα 

αντιδραστικο Κυμα. 

Απότομη αύξηση χαμηλά αμειβόμενης εργασίας , περιορισμοί στον τομέα της υγείας 

, το δικαίωμα  διακοπη εγκυμοσυνης, διαθεσιμότητα εξάπλωση του σεξισμού , 

αχαλίνωτηο εμποριο με γυναίκες και κορίτσια από την Ανατολική Ευρώπη . Το 

εργατικό δυναμικό στα εργοστάσια και στα γραφεία αγωνιζεται εναντιον στη μαζική 

καταστροφή των θέσεων εργασίας , των χαμηλών μισθών και την επέκταση της 

προσωρινής κατα δανεισμο εργασίας / σύμβαση . 

• Υποστηρίζουμε τους πανευρωπαϊκους αγωνες τον εργαζόμενων  στον αγώνα τους 

κατά της καταστροφής στο χώρο εργασίας και το κλείσιμο εργοστασια , όπως η Opel 

Bochum / Γερμανία . Χρειαζόμαστε κάθε εργασία για τη νεολαία . Για τη διατήρηση 

και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας!  Μείωση των ωρών εργασίας χωρίς μείωση 

των αποδοχών ! 

• Είμαστε αντίθετοι σε όλες τις μορφές της βίας κατά των γυναικών και τον σεξισμό ! 

Σύμφωνα με μια μελέτη από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ τον 

Μάρτιο του 2014 κάθε τρίτη γυναίκα ήταν στην ΕΕ θύμα της βίας . Μεταξύ 45 και 55 

τοις εκατό όλων των γυναικών άνω των 15 ετών έχουν προσβληθεί στην ΕΕ της 

σεξουαλικής παρενόχλησης . Στη Δανία , τη Φινλανδία και τη Σουηδία , το ποσοστό 

της βίας είναι το υψηλότερο. 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1


• Υποστηρίζουμε τις μισθολογικές αυξήσεις και τις θέσεις εργασίας , εκ των οποίων 

μπορεί να ζήσει ανεξάρτητα με αξιοπρέπεια και ως γυναίκα . Το ποσοστό των 

γυναικών στο εργατικό δυναμικό αυξάνεται . Στην ΕΕ , η συμμετοχή των γυναικών 

2002-2012 αυξήθηκε 58 έως 62,3 τοις εκατό . Αυτό ενισχύει την αυτοπεποίθηση . 

Την ίδια στιγμή ομως οι γυναίκες δίπλα στη δουλια εχουν  το κύριο βάρος για τη 

φροντίδα της οικογένειας , γονείς , τις ανησυχίες και τις ανάγκες . Θέσεις πλήρους 

απασχόλησης μειωνονται , επεκτάθηκε μίνι θέσεις εργασίας και θέσεις μερικής 

απασχόλησης . 2011 εργάστηκε σχεδόν το ένα τρίτο των γυναικών στην Ευρώπη, με 

ένα μικρό παιδί σε μινι θέσεις απασχόλησης . 

• Οι εχθρικες  δυνάμεις εναντιον τον γυναικων είναι φασιστικές και υπεραντιδραστικες 

πρωτοβουλίες και κινήσεις. Μερικές από τις αυτες έχουν εκμεταλλευτεί τις 

διαμαρτυρίες στο Μαϊντάν / ή την Ουκρανία. Και στις 8 Μάρτιου σημειώθηκε 

επιθετική στη Σουηδία .  

Μηδενική ανοχή των ρατσιστών , φασιστών και θρησκευτικών φονταμενταλιστών ! 

• Είμαστε πολύ ανήσυχοι για τη σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την 

κλιμάκωση των πολιτικών συγκρούσεων , όπως στην Ουκρανία. Εμείς, ως γυναίκες 

δεν ειμαστε εξάρτημα  μπλοκ εξουσίας - είτε πρόκειται για τη Ρωσία ή την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Εμείς υποστηριζουμε τα συμφέροντα της μεγάλης μάζας του πληθυσμού , 

ιδιαίτερα τα παιδιά και τα εγγόνια μας για ειρήνη και ένα υγιές περιβάλλον . 

Αλλά εμείς οι γυναίκες δεν είμαστε παθητικά θύματα , αγωνιζομαστε για το 

μέλλον όλων μας : 

• Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας με τις Ελληνίδες που έχουν οργανώσει οι ίδιοι 

ενεργά να καταπολεμήσουν τη φτώχεια , την ανεργία και τους φόβους για το μέλλον 

των οικογενειών τους . 

• Υποστηρίζουμε θερμά τις διαμαρτυρίες των γυναικών στην Ισπανία κ.λπ. 

Ευρωπαϊκές χώρες ενάντια στην προτεινόμενη νόμος για τις αμβλώσεις , που έχει ως 

στόχο να στερήσουν από τις γυναίκες το δικαίωμα να αποφασίζουν για τον εαυτό 

τους για την εγκυμοσύνη .  

Κατά την εισαγωγή τέτοιων καταπιεστικών νόμων ! 

• Συγχαίρουμε της γυναικες στην Ολλανδια της νοσοκόμες  και τις καθαριστριες  για 

τον αγωνα και την απεργια, η οποία διεξαχθεί σαν πρωτη εθνική ημέρα της απεργίας 

στις 13, Μαρτίου του 2014 εναντιον τις κακές συνθήκες εργασίας και χαμηλές αμοιβές  

Δύναμη γυναικών και εργαζομενοι δυνάμεις - μαζί ανίκητη! 

Ας ενδυναμώσουμε το κίνημα των γυναικών σε κάθε χώρα της Ευρώπης ! 

 

Παγκόσμια γυναίκες που ζουν στην Ευρώπη ! 



Παμε στην 2. Παγκόσμια Διάσκεψη γυναικων 2016 στο Νεπάλ !  

Στις 8 Φλεβάρη του 2014 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι με επιτυχία η τριτη 

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη γυναικων για της προετοιμασίας για τη δεύτερη Παγκόσμια 

Διάσκεψη γυναικων 2016 στο Νεπάλ. 

 Ελαβαν μερος 29 εκπρόσωποι από 14 χώρες και συνολικά 140 συμμετέχοντες από 

25 χώρες. Το επόμενο πανευρωπαϊκό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα τέλη 

Ιανουαρίου / αρχές Φεβρουαρίου 2015, στην Αθήνα . 

Την 1η Μαΐου θα διαδιδομαι τις σκέψεις της δεύτερης Παγκόσμιας Διάσκεψης 

γυναικων 2016 στο Νεπάλ. Θα στηρίξουμε ο ένας τον άλλο και θα κανουμε ερανο για 

τη χρηματοδότηση της 2ης Παγκόσμια Διάσκεψη γυναικων 2016 στο Νεπάλ. 

 

Τραπεζικός λογαριασμός : Ένωση για την Πρόοδο της ανταλλαγής στο κίνημα των 

γυναικών 

Αριθμός λογαριασμού : 5608718401 Τράπεζα κωδικό 424 614 35 Volksbank eG 

Kirchhellen 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του Παγκόσμιου γυναικών 

κάτω www.weltfrauenkonferenz.de 

 

* " Παγκόσμιο Γυναικών " ειμαστε υπερήφανες  γυναίκες που βρίσκονται στη 

διαδικασία της Παγκόσμιας Διάσκεψη  γυναικων ( WCW ) γυναίκες βάση. Μαζί 

οργάνωσαμε την πρώτη WFK 2011 στο Καράκας / Βενεζουέλα και μαζι θα 

οργανωσουμε τη δεύτερη WFK 2016 στο Νεπάλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


