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Σε όλες τις Γυναίκες του Κόσμου  που βρίσκονται στην Ευρώπη !  

Εμείς προσωπικά, η Μόνικα κ΄η Χαλίνκα επιστρέψαμε από το Νεπάλ μετά από μία 
πολύ πετυχημένη  συνάντηση εκεί.                                                                                                                                                                             

Από αυτή σας αποστέλλουμε όλες τις αποφάσεις κ΄τα ψηφίσματα ενώ παράλληλα  
εσωκλείουμε μερικές  φωτογραφίες ώστε να έχετε  πλήρης προσωπική 
εικόνα.Παρ’ότι  δεν έλειψαν οι  διαφωνίες ανάμεσα στα μέρη, το σημαντικότερο 
στοιχείο που προκύπτει από τη συνάντηση στο Νεπάλ είναι ότι οι οχτώ Γυναικείοι 
Οργανισμοί έχουν στενή συνεργασία μεταξύ τους  κ΄πορεύονται για το Συνέδριο 2016 
των Γυναικών του Κόσμου. Σε αυτό το κλίμα οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι οι 
εξής :  

Η  4η  Παγκόσμια Συνάντηση Διοργανωτριών για το 2ο Συνέδριο Γυναικών του 
Κόσμου έλαβε χώρα από 10 έως 15 Μαρτίου 2015 στο Κατμαντού του Νεπάλ. Μαζί 
με τις υπέροχες Γυναίκες  των οκτώ οργανισμών ( United Women’s Association ) 
καλούμε όλες τις Γυναίκες του Κόσμου:  

Ξεκινήστε τώρα κ΄εντείνετε τις προετοιμασίες για το 2ο Συνέδριο των Γυναικών του 
Κόσμου!    

Αναλάβετε την ευθύνη για το Συνέδριο!  

Ενισχύστε τη συμμετοχή! 

Συγκεντρώστε πολλά χρήματα!  

Συμβάλλεται στην εγγύηση για την πλήρη επιτυχία  μαζικής προσέλευσης,για  τους 
εκπροσώπους της  Γενικής  Συνέλευσης, για τις πολιτιστικές βραδιές, για τις ημερίδες 
κ.ο.κ. Ενισχύστε το οργανωμένο  κίνημα Γυναικών στις χώρες σας για την 
προετοιμασία του 2ου Συνεδρίου Γυναικών του Κόσμου!  

ΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ !  

Οι Γυναίκες σκαρφαλώνουν τα υψηλότερα βουνά !  

 

Στην 4η  συνάντηση που έγινε για το 2ο Συνέδριο Γυναικών του Κόσμου, οι 
παγκόσμιες  διοργανώτριες  ενημέρωσαν σχετικά με  Ελλάδα/Ευρώπη. Οι πολίτες 
δεν αποδέχονται πλέον τη δικτατορία της Τρόικα, με άλλα λόγια το ΔΝΤ, τη 
παγκόσμια τράπεζα κ την ΕΕ. Οι πολίτες αγωνίζονται ενάντια στη μετακύλιση των 
βαρών που προήλθαν από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση κ’ που 
μετέπεσαν στους ώμους τους.  Έτσι έστειλαν το δικό τους μήνυμα ψηφίζοντας  
Σύριζα, κόμμα της αριστεράς κ’ επιλέγοντας ως προθυπουργό τον Τσίπρα. Τώρα 
δέχονται εκβιασμό από την Τρόικα. Καλούμε τον ελληνικό λαό κ’ πιο συγκεκριμένα τις 
γυναίκες: μην κάνετε πίσω!Αναγάγετε τον αγώνα σας σε διεθνές επίπεδο! ΒΓΕΙΤΕ 
ΜΠΡΟΣΤΑ !  

Όπως ανέφερε η Clara Zetkin:  

Ας  μην μας αποτρέψουν μερικές  ασήμαντες εξωγενείς περιστάσεις, ας 
ανταποκριθούμε στις δυσκολίες. Τώρα πιο πολύ από ποτέ!  



Μετά το Νεπάλ  τίθεται ένα σημαντικό ζήτημα. Εμείς οι διοργανώτριες  θα ιδρύσουμε 
μία παγκόσμια οργανωτική επιτροπή με μία εκπρόσωπο από κάθε ήπειρο , από κάθε 
περιφέρεια. Δεν μπορούμε όμως να το πετύχουμε αυτό μεμονωμένα.  

Γι’αυτό θέτουμε το ερώτημα ποιά από εσάς  είναι έτοιμη κ’ μπορεί να εργαστεί  
σ’αυτήν την κεντρική οργανωτική επιτροπή ;  

Μέχρι τον Σεπτέμβριο οι εργασίες κ’ τα συνέδρια θα γίνονται μέσω e-mail κ’ Skype. 
Κατόπιν, μία ή κ’ περισσότερες  επισκέψεις θα κριθούν αναγκαίες κ’ χρήσιμες στο 
Νεπάλ, μερικές εβδομάδες πριν την έναρξη του Συνεδρίου των Γυναικών του 
Κόσμου.  

Περιμένουμε τις αιτήσεις συμμετοχής σας μέχρι May 1st Απριλίου ώστε να 
ενημερωθούν κ’ οι άλλες συντονίστριες.  

Με Εγκάρδιους Χαιρετισμούς,  

Οι Ευρωπαίες Συντονίστριες σας   

   

 

 


