8 Μαρτίου-Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Ακούμε συχνά να την ονομάζουν "Ημέρα της Γυναίκας”. Πολλοί θα την έχετε ακούσει σαν μία γιορτή,
στην οποία οι γυναίκες έχουν την τιμητική τους. Σύμφωνα όμως με την επίσημη ονομασία της
η “Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας” έχει και πρέπει να έχει διαφορετική οπτική από εκείνη της γιορτής
και των δώρων προς τις γυναίκες. Κουβαλάει βαριά και μεγάλη ιστορία. “Ας μην ξεχνάμε ότι κατά
τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης οι γυναίκες του Παρισιού ζητούσαν κι εκείνες “ισότητα,
αδελφοσύνη, ελευθερία”. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εργάτριες στο τομέα της υφαντουργίας
κινητοποιήθηκαν στις 8 Μάρτη του 1857 στη Νέα Υόρκη για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και
τους χαμηλούς μισθούς τους. Το 1908 στους δρόμους της Νέας Υόρκης παρέλασαν 15.000 γυναίκες
ζητώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες και δικαίωμα ψήφου..” (Περισσότερα ιστορικά στοιχεία
στο άρθρο μας για την Παγκόσμια ημέρα γυναίκας, που αφιερώσαμε την αντίστοιχη ημέρα το 2017 και
επιπρόσθετα στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών κάνοντας κλικ εδώ).
Στην ιστορία, που γράφεται σήμερα, βρισκόμαστε ενώπιον μιας στιγμής προβληματισμού. Οφείλουμε
όλοι μας να καταλάβουμε πού ήμασταν, που είμαστε σήμερα και πού πρέπει να φτάσουμε στο θέμα
των δικαιωμάτων και της ισότητας των γυναικών. Ποια είναι η σημερινή θέση της γυναίκας
στην κοινωνία, στην εργασία, στην πολιτική, στην οικογένεια, στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη.
Οι γυναίκες κατέκτησαν στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες του κόσμου το δικαίωμα
στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Αλλά
οι γυναίκες δεν κατέκτησαν το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στις ερευνητικές ομάδες των Πανεπιστημίων,
δεν έχουν τις ίδιες απολαβές με τους άντρες συναδέλφους τους στον εργασιακό στίβο, δεν κατακτούν
τον ίδιο αριθμό θέσεων στην πολιτική.
Είναι γεγονός πως η ανθρωπότητα στον τομέα της ισότητας των Φύλων έκανε βήματα αρκετά,
σημαντικά και ουσιαστικά. Οι γυναίκες σήμερα μπορούν να υπερηφανεύονται ότι οι θυσίες και οι κόποι
όλων εκείνων των γυναικών, που αγωνίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια για σεβασμό, αναγνώριση και
εξασφάλιση των προσωπικών, κοινωνικών, εργασιακών και οικονομικών δικαιωμάτων, δεν πήγαν
χαμένοι. Αλλά η πορεία προς τη δικαιότερη και ίση μεταχείριση ΟΛΩΝ των γυναικών απ’ άκρη σ’ άκρη
της γης συνεχίζεται και δεν είναι εύκολη. Οργανώσεις σαν την UNESCO βρίσκουν τη σημερινή ημέρα
ως μία μεγάλη αφορμή να προβάλουν τις κατακτήσεις ή επιτεύγματα των γυναικών και να
τις αναδείξουν ως βέλτιστες πρακτικές. Να εντοπίσουν νομικές ή πολιτικές παθογένειες, που αφορούν
ανισότητες ή ακόμη χειρότερα περιστατικά βίας κατά των γυναικών και να προτείνουν λύσεις ή
μεθόδους προκειμένου αυτά να επιλυθούν και να παταχθούν. Να οργανώσουν εκστρατείες
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης-κινητοποίησης, ώστε κανείς να μη μένει αμέτοχος στη δημιουργία
μιας πραγματικότητας, όπου οι γυναίκες θα είναι πραγματικά ίσες ως προς τις ευκαιρίες,
τις δυνατότητες και τις προοπτικές ενός κόσμου δικαιότερου και καλύτερου.
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