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ΠΑΜΕ - ΟΓΕ - ΠΑΣΕΒΕ

Καλούν σε μεγάλη συγκέντρωση στις 8 Μάρτη στα Προπύλαια
Αγωνιστικός γιορτασμός της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας, με το βλέμμα στραμμένο στην Κοινωνική Ασφάλιση και το Προσφυγικό

Με συγκέντρωση την Τρίτη 8 Μάρτη, στις 6.30 μ.μ., στα Προπύλαια, το ΠΑΜΕ, η
ΟΓΕ και η ΠΑΣΕΒΕ τιμούν αγωνιστικά την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. «Αγώνας
για ζωή χωρίς φτώχεια, ανεργία, πολέμους, προσφυγιά» είναι το κάλεσμα που
απευθύνουν και θέτουν στο επίκεντρο της φετινής επετείου τόσο την επίθεση της
κυβέρνησης στην Κοινωνική Ασφάλιση, όσο και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που
ευθύνονται για τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες.

Οι προσυγκεντρώσεις των σωματείων, μαζικών φορέων και Λαϊκών Επιτροπών έχουν
οριστεί για τις 6 μ.μ. στα εξής σημεία: Ομόνοια: Εργατικά Συνδικάτα Ιδιωτικού και
Δημόσιου Τομέα, Σύλλογοι Γυναικών της ΟΓΕ, Λαϊκές Επιτροπές. Πλατεία Κάνιγγος:
Σύλλογοι Φοιτητών και Σπουδαστών, Ενώσεις και Σύλλογοι Αυτοαπασχολούμενων ΕΒΕ
και ο Σύλλογος Αυτοαπασχολούμενων Α' Αθήνας.

Στη Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 8 Μάρτη, στις 6 μ.μ., το ΠΑΜΕ, η ΠΑΣΕΒΕ, η ΠΑΣΥ, η ΟΓΕ
και το ΜΑΣ οργανώνουν συγκέντρωση έξω από το στρατόπεδο «Αναγνωστοπούλου»,
όπου λειτουργεί κέντρο μετεγκατάστασης προσφύγων, στα Διαβατά. Συγκεντρώσεις θα
γίνουν και σε άλλες πόλεις. Ενδεικτικά, στην Πάτρα, στις 6.30 μ.μ., στην πλατεία
Γεωργίου, στη Λαμία, στις 7 μ.μ., στην πλατεία Πάρκου και στη Λάρισα, στις 7 μ.μ.,
στην κεντρική πλατεία.

Το ΠΑΜΕ
Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΜΕ τονίζει ανάμεσα σε άλλα: «159 χρόνια μετά την εξέγερση των εργατριών στη Νέα Υόρκη, που ζητούσαν ανθρώπινη ζωή,
δουλειά, ισοτιμία και δικαιώματα, τιμάμε και συνεχίζουμε με νέες δυνάμεις και πείρα, για να φτάσουμε ως το τέλος, για να ολοκληρωθεί ο δρόμος που
άνοιξαν».

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας, καλεί τα σωματεία, όλες τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους, να διαδηλώσουν ενάντια στην
αντιλαϊκή πολιτική: «Να σηκώσουμε τη φωνή μας και τη γροθιά μας και να απαιτήσουμε να μην ψηφιστεί ο νόμος - λαιμητόμος. Ολοι μαζί, άντρες και
γυναίκες, στις πόλεις και τα χωριά, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας για μια σύγχρονη Κοινωνική Ασφάλιση με ουσιαστικές παροχές και αξιοπρεπείς
συντάξεις. Να αντιταχθούμε μαχητικά στην αθλιότητα που καταδικάζουν χιλιάδες γυναίκες να πληρώνονται ακόμη λιγότερο από τους άντρες, να
δουλεύουν έως τα βαθιά γεράματα, χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας της μητρότητας, της υγείας τους.

Διαδηλώνουμε ταυτόχρονα ενάντια στη βαρβαρότητα της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, των μονοπωλίων, που γεννά τους πολέμους, δημιουργώντας στρατιές
ανθρώπινων ψυχών που περιπλανιούνται μερόνυχτα, ξεριζωμένοι από τις πατρίδες τους και πνίγονται στο Αιγαίο στα χέρια των δουλεμπόρων», αναφέρει
ανάμεσα σε άλλα.

Η ΟΓΕ
«Η φετινή 8η Μάρτη να γίνει σταθμός στην κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στα αντιασφαλιστικά σχέδια της κυβέρνησης. Να γίνει ένα ακόμα σκαλοπάτι
για την ενίσχυση της πάλης ενάντια στην πολιτική που στοχεύει τα δικαιώματα στην Κοινωνική Ασφάλιση, τη μητρότητα, την εργασία, τον ελεύθερο
χρόνο, που εσκεμμένα αγνοεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες», τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΟΓΕ.

Καλεί τις γυναίκες να δυναμώσουν την αλληλεγγύη «στους πρόσφυγες, που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με θάλασσες, με φράχτες, με κυκλώματα
δουλεμπόρων, με την κάθε λογής καταστολή», να διαδηλώσουν «ενάντια στο ιμπεριαλιστικό έγκλημα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που έκαναν τη Μεσόγειο
θάλασσα νεκρών».

Η ΠΑΣΕΒΕ
Από την πλευρά της, η ΠΑΣΕΒΕ καλεί στη συγκέντρωση και σκιαγραφεί τα προβλήματα των αυτοαπασχολούμενων γυναικών: «Χιλιάδες συναδέλφισσες
δίνουν καθημερινά τη μάχη της επιβίωσης στα μικρομάγαζα, στα κομμωτήρια, στις βιοτεχνίες, τα εργαστήρια. Προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τις
φοροεπιδρομές, τα χαράτσια, τα χρέη, αλλά και με την εμπορευματοποίηση και υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους, της Υγείας, της Παιδείας, των
παιδιών τους, της οικογένειάς τους συνολικά. Τα δικαιώματά τους, οι ανάγκες των παιδιών τους δεν περιλαμβάνονται στον περιβόητο "οδικό χάρτη" της
ανάπτυξης της κυβέρνησης και της ΕΕ. Θυσιάζονται και αυτά για να ανακάμψουν τα κέρδη των λίγων, των μεγάλων επιχειρηματιών».
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