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Απεργία 8/3/2023: ενάντια στις έμφυλες διακρίσεις, κόντρα σε 
κράτος και σύστημα-δολοφόνους  

Η 8 Μάρτη είναι μέρα αντίστασης και αγώνα ενάντια στις έμφυλες διακρίσεις που, μαζί με τις 
ταξικές και τις φυλετικές, δημιουργούν το υπόβαθρο της άγριας εκμετάλλευσης που χρειάζεται ο 
καπιταλισμός για να εδραιώνει την κυριαρχία και την αναπαραγωγή του.  

Τα τελευταία χρόνια, οι μάχες έχουν ενταθεί σε όλο τον κόσμο. Μάχες ενάντια στη μεγάλη 
ανεργία των γυναικών, την άνιση αμοιβή, στους βιασμούς, στην απαγόρευση των 
αμβλώσεων, στις γυναικοκτονίες και κάθε άλλη έκφραση έμφυλης καταπίεσης. Αγώνες που 
φέρουν στο φως και τα γεγονότα των παιδοβιασμών, του trafficking, την εμπορία παιδιών και 
γυναικών, συνολικά την έμφυλη βία, που διαχέεται συστημικά σε κομμάτι της κοινωνίας μέσω 
των κρατικών θεσμών, διαφόρων ιδρυμάτων και ινστιτούτων. 

Φέτος η 8η Μάρτη συμπίπτει με μεγάλες κινητοποιήσεις, σε μια συγκυρία όπου οι λόγοι για να 
είμαστε εξοργισμένες/οι έχουν μεγιστοποιηθεί. Μόλις πριν λίγες ημέρες, η σύγκρουση τρένων 
στα Τέμπη έφερε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες επιβάτες/ριες, νέοι/ες και 
εργαζόμενοι/ες.  

Αυτό το συμβάν μας εξοργίζει, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση αγνόησε τις 
προειδοποιήσεις των εργαζομένων που προσπαθούσαν με όλους τους τρόπους που 
διαθέτουν (από καταγγελίες και εξώδικα έως κινητοποιήσεις και απεργίες), να αναδείξουν την 
επικινδυνότητα των τραγικών ελλείψεων ασφαλείας, το τι σημαίνουν οι ιδιωτικοποιήσεις, αλλά 
και η απαξίωση των δημοσίων συγκοινωνιών. Μας εξοργίζει η ευκολία με την οποία κράτος και 
κυβέρνηση προσπαθούν να φιμώσουν αυτές τις φωνές, και η χυδαιότητα με την οποία 
επιχειρούν να μετακυλήσουν τις ευθύνες και να διαχειριστούν αυτό το έγκλημα επικοινωνιακά.  

Η φετινή απεργιακή κινητοποίηση της 8ης Μάρτη είναι διαφορετική. Αυτοί που τώρα χύνουν 
δάκρυα σε κρατικές-κυβερνητικές θέσεις για το αποτρόπαιο έγκλημα στα Τέμπη, είναι οι ίδιοι/ες 
που εκδικούνται όσους/ες από τα θύματα έφυλης βίας  καταγγέλλουν τους εκβιασμούς και την 
τρομοκρατία που τους ασκείται για να τους κλείσουν το στόμα (όπως στην υπόθεση της 
12χρονης στον Κολωνό). Όλο αυτό το διάστημα, όσοι/ες μιλάνε για όσα έχουν υποστεί, 



βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών και έχουν αφεθεί έρμαια στα κυκλώματα που τους 
εκμεταλλεύονται.  

Τη φετινή 8η Μάρτη, διαδηλώνουμε μαζί με τις γυναίκες όλου του κόσμου για το δικαίωμα στη 
δουλειά με αξιοπρέπεια, για ίσα δικαιώματα, για να βάλουμε ένα τέλος στις πολιτικές που 
ξεπουλάνε τις ζωές μας και μας δολοφονούν. Για να μπει ένα τέλος στις πολιτικές που γεννά, 
θρέφει και συντηρεί το πατριαρχικό καπιταλιστικό σύστημα.  

Παράλληλα καταγγέλλουμε την εγκληματική απάθεια όλων των αρμόδιων φορέων για το 
πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα στη συμμετοχή και στην 
απεργία, για να μην υπάρξουν άλλοι άνθρωποι που θα χάσουν την ζωή τους από τις 
εγκληματικές κυβερνητικές πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων και των περικοπών. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα βρισκόμαστε στο πλάι των εργαζόμενων κάθε 
φυλετικού και σεξουαλικού προσανατολισμού που διεκδικούν: 

 Ίση αμοιβή για ίση εργασία ανεξαρτήτως φύλου και συνολικά σεξουαλικού 
προσανατολισμού. Ίσα δικαιώματα για όλες/ους σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής 

 Πλήρης προστασία της μητρότητας, Πλήρη προστασία της εγκυμοσύνης, ακώλυτη 
χορήγηση γονικών αδειών και άδειας ασθένειας. 

 Προστασία στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος και του δικαιώματος στην 
έκτρωση. Δημόσιες, δωρεάν ασφαλείς εκτρώσεις για όλες όσες το επιθυμούν. Κανένας 
έλεγχος στα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Άδειες επιμέλειας και φροντίδας των 
παιδιών χωρίς περιορισμούς και για τους δύο γονείς, πλήρης δημόσια και δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη, επιδόματα για όλες τις οικογένειες που δεν μπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες τους 

 Καμία διάκριση βάσει φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού σε κανένα χώρο. Όχι στη 
διάσπαση της εργατικής τάξης με βάση τον έμφυλο καταμερισμό της εργασίας. 
Αποφασιστικό χτύπημα του σεξισμού σε κάθε του έκφραση 

 Καμία ανοχή στην κουλτούρα του βιασμού, αποφασιστική σύγκρουση μαζί της 
 Να ανοίξουν τώρα δωρεάν δημόσιες δομές νομικής, ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης 
για θύματα έμφυλης βίας κάθε μορφής 

 Να λειτουργήσουν με κρατική χρηματοδότηση ιατροδικαστικά κέντρα και να ανοίξουν τώρα 
δωρεάν δημόσιες δομές νομικής, ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης για θύματα έμφυλης 
βίας κάθε μορφής 

 Να καταργηθεί ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη. Ίση αμοιβή για ίση  εργασία. Ίσα 
δικαιώματα για όλες/ους. Όχι στις μισθολογικές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. 
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Μόνιμη και 
σταθερή εργασία για όλες και όλους με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. 

 Κατάργηση του αντιδραστικού νομοσχεδίου Τσιάρα για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια. 
Προστασία μητέρας-παιδιού από την κακοποίηση. 

 Πλήρη δικαιώματα για τους/τις μετανάστες/ριες σε μετακίνηση, άσυλο, υγεία, παιδεία, στέγη, 
εργασία. Προστασία των προσφυγόπουλων. 

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην 12χρόνη-θύμα βιασμού στον Κολωνό και στην 
οικογένειά της. Απαιτούμε την αποφυλάκιση της μητέρας. 

Στις 8 Μάρτη συμμετέχουμε μαζικά στις απεργιακές κινητοποιήσεις των σωματείων ενάντια στις 
ιδιωτικοποιήσεις και την υποβάθμιση των δημοσίων συγκοινωνιών. Δίνουμε το παρόν και στις 
κινητοποιήσεις των φεμινιστικών συλλογικοτήτων, στην πάλη για την εξάλειψη όλων των 
μορφών έμφυλης καταπίεσης. 


