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«Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας»

Η  Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών η οποία εορτάζεται στις 8
Μαρτίου  κάθε  έτους,  είναι  μια  μέρα  αφιερωμένη  στις  γυναίκες  και  μια  μέρα
υπενθύμισης και απόδοσης τιμής στον αγώνα τους για την επίτευξη της ισότητας
των  φύλων  και  την  ενίσχυση της  θέσης  της  γυναίκας  σε  όλους  τους  τομείς  της
οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής. 

Η  Παγκόσμια  Ημέρα  Γυναικών  αναδύθηκε  μέσα  από  τις  κινητοποιήσεις  των
εργατικών  κινημάτων  στα  τέλη  του  20ου αιώνα,  και  σηματοδοτήθηκε  από  δύο
μεγάλες  εκδηλώσεις  διαμαρτυρίας  στη  Νέα  Υόρκη:  τη  διαδήλωση  που
πραγματοποιήθηκε από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στις 8 Μαρτίου του 1857,
και τη μεγάλη πορεία 15.000 γυναικών το 1908 στους δρόμους της Νέας Υόρκης με
αίτημα  λιγότερες ώρες εργασίας,  καλύτερους  μισθούς  και  δικαίωμα ψήφου.  Το
σύνθημα  τους  ήταν  «ψωμί  και  τριαντάφυλλα»,  διαμαρτυρόμενες  για  τις
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης τους, με το ψωμί να συμβολίζει την
οικονομική ασφάλεια και τα τριαντάφυλλα την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η  8η Μαρτίου καθιερώθηκε επίσημα ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας το 1977
από τον ΟΗΕ, ο οποίος κάλεσε όλες τις χώρες του κόσμου να γιορτάσουν την ημέρα
για  τα  δικαιώματα  των  γυναικών  και  τη  διεθνή  ειρήνη  και  αποτελεί  μια  μέρα
κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων και
την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία. 

Η  πορεία  των  γυναικών  από  το  τότε  ως  το  σήμερα  περιλαμβάνει  κατακτήσεις
δικαιωμάτων  και  σημαντικά  επιτεύγματα  ως  προς  τον  τομέα  της  ισότητας  των
φύλων, τα οποία είναι αξιοσημείωτα και συνιστούν αιτία εορτασμού από όλες τις
γυναίκες,  καθώς  αποδεικνύουν  πως  όταν  ενεργούν  ομαδικά  και  διεκδικούν,
μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους. 

Το Κ.Ε.Θ.Ι. ως φορέας με κύριο στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων και την
προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, τιμά τις γυναίκες που εργάζονται και
αγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο και υπενθυμίζει ότι παρά τα σημαντικά βήματα
που έχουν γίνει με την πάροδο των χρόνων προς την επίτευξη της ισότητας των
φύλων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι  γυναίκες και οι  ανισότητες βάσει
φύλου δυστυχώς παραμένουν. Για τον λόγο αυτό, θα συνεχίσει να συμβάλει και να
στηρίζει μέσα από το έργο του τις προσπάθειες για την επίτευξη της ουσιαστικής
ισότητας των φύλων.  


