25 ΝΟΕΜΒΡΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ
ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(Ενωτική πρωτοβουλία γυναικείων και φεμινιστικών ομάδων)
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Όλες και όλοι, με δύναμη, αποφασιστικότητα
και πίστη στον εαυτό μας
τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΝΟΕΜΒΡΗ 2013, 6.30 μ.μ.
ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
διαδηλώνουμε, διαμαρτυρόμαστε, κάνουμε ορατή
την αόρατη βία κατά των γυναικών.

Η φετινή διεθνής μέρα για την εξάλειψη της βίας εναντίον των γυναικών,
έρχεται σε μια συγκυρία γενικευμένης συζήτησης περί βίας. Μεσούσης της
κρίσης, της οικονομικής βίας που δημιουργεί και της καταπάτησης βασικών
δημοκρατικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων που τη συνοδεύουν. Με την
επιθετική παρουσία του αποκρουστικού φασιστικού φαινομένου, που με
τις πρακτικές και τις ιδέες του καλλιεργεί τη βία απέναντι σε συγκεκριμένες
ομάδες.
Ξαναζωντανεύει, μετά από πολλά χρόνια και σε νέες αναλογίες, η συζήτηση
που αμφισβητεί το δικαίωμα του αδύναμου, του θύματος, να αντισταθεί
και να αντεπιτεθεί, με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο που υπαγορεύει το
ένστικτο της αυτοσυντήρησης και της αυτοάμυνας. Φόνοι γυναικών, φόνοι
μεταναστών, φόνοι έτσι απλά, χωρίς ιδιαίτερο στόχο όπως συμβαίνει συχνά
ακόμη και σε σχολεία σε πολλά μέρη του κόσμου.
Ζούμε πλέον σε ένα περιβάλλον γενικευμένης βίας, που είναι απροκάλυπτα
βασανιστικό για τους ανθρώπους, τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες, τα
ΛΟΑΔ άτομα.
Εμείς οι γυναίκες όμως γνωρίζουμε, ότι η μη αντίσταση
στην ανδρική βία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο.
Τη χρονιά που πέρασε είδαμε δημοσιεύματα από μια σειρά βίαιων επιθέσεων
εναντίων γυναικών, σε διαφορετικούς τόπους στον πλανήτη, από τις ΗΠΑ
μέχρι την Ασία και την Ευρώπη της κρίσης. Ενώ η διεθνής κοινή γνώμη
συγκλονίστηκε από τον ομαδικό βιασμό και φόνο της Ινδής φοιτήτριας,
στην Ελλάδα ζήσαμε τον ακραίο βιασμό και φόνο της Ζωής Δαλακλίδου.
Οι δολοφονίες και οι βιασμοί των γυναικών όμως είναι μόνο η κορυφή
του παγόβουνου και αποτελούν την πιο βάρβαρη μορφή επιβολής της
ανδρικής εξουσίας πάνω στα σώματα των γυναικών, σε ένα πατριαρχικό
σύστημα βίας, εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Η βία βρίσκεται παντού
στην καθημερινότητά μας, στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο και είναι
ψυχολογική, λεκτική, σωματική.
Από πλευράς πολιτείας υπάρχουν τώρα αρκετές συμβουλευτές δομές αλλά
ΚΑΝΕΝΑ καταφύγιο για τις επείγουσες ανάγκες, ενώ πολλές απαραίτητες
υπηρεσίες πρώτης ανάγκης υπολειτουργούν (νοσοκομεία, ιατροδικαστικές
κ.α.). Την ίδια στιγμή, η οικονομική βία, η ανεργία, οι περικοπές, εγκλωβίζουν
τις γυναίκες και τις καθιστούν βορά σε πάσης φύσεως «συντρόφους» και
αφεντικά.
Πρέπει να την εξαλείψουμε!

Φέτος στις 25 Νοεμβρίου με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση,
παίρνουμε την πρωτοβουλία για να διαδηλώσουμε στο κέντρο της Αθήνας,
ότι εμείς, οι γυναίκες, που είμαστε παρούσες σε όλους τους αγώνες κατά
των πολιτικών των μνημονίων και της καταστροφής του περιβάλλοντος, με
πρωτοπόρες τις γυναίκες στις Σκουριές Χαλκιδικής ορθώνουμε το ανάστημά
μας και υπερασπιζόμαστε τη ζωή μας, και το δικαίωμά μας στην αντίσταση
και την αξιοπρέπεια.
• Παλεύουμε για την κατάργηση των σχέσεων εξουσίας, για μια κοινωνία
χωρίς φόβο, φτώχια και βία, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, με
σεβασμό στην πολυμορφία.
• Σπάμε τη σιωπή και την ανοχή! Κάνουμε ορατή την «αθέατη» καθημερινή
ενδοοικογενειακή βία, τον βιασμό και το τράφικινγκ, τη βία λόγω φύλου ή
σεξουαλικού προσανατολισμού σε όλες τις μορφές της.
• Στηρίζουμε όλες τις γυναίκες που τολμούν να καταγγείλουν τη βία,
ιδιαίτερα τις μετανάστριες, γυναίκες ΑμεΑ, ρομνί, οροθετικές και τρανς
γυναίκες.
• Δεν επιτρέπουμε την ενοχοποίηση και την περιθωριοποίησή των θυμάτων.
• Διεκδικούμε τη δημιουργία επαρκών χώρων υποδοχής και υποστήριξης
των κακοποιημένων γυναικών και καταφύγια. Κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
• Διεκδικούμε κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την πλήρη και αποτελεσματική
προστασία των γυναικών που έχουν υποστεί βία ή διακρίσεις λόγω φύλου.
Να κατοχυρωθεί η γρήγορη και δωρεάν εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων.
• Παλεύουμε για ανατροπή των στερεοτύπων και αλλαγή της νοοτροπίας που
κυριαρχεί στην οικογένεια, την εκπαίδευση, τα ΜΜΕ, γενικά στην κοινωνία.
• Παλεύουμε ενάντια στην οικονομική βία που γεννούν οι πολιτικές της
λιτότητας και περιθωριοποιούν την ισότητα των δύο φύλων.
• Αντιτασσόμαστε στην άνοδο του φασιστικού τέρατος που απροκάλυπτα
πλήττει κεκτημένα δικαιώματα των γυναικών και τον αγώνα μας για
κοινωνική χειραφέτηση.
• Παλεύουμε για ένα γυναικείο κίνημα που θα ελέγχει τους θεσμούς
(κυβέρνηση, κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, τοπική αυτοδιοίκηση
κ.λπ.) για την εγρήγορσή τους στα θέματα βίας κατά των γυναικών και τη
συμβολή τους στην καταπολέμησή της.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο!
25 Νοέμβρη 2013

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ οι ομάδες

Φεμινιστική Πρωτοβουλία για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών • Γυναικεία
Ομάδα Αυτοάμυνας • Παγκόσμια Πορεία Γυναικών (ελληνικό δίκτυο) • Ένωση Αφρικανών
Γυναικών • Λεσβιακή Ομάδα Αθήνας • Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης • Colour Youth, Κοινότητα
LGBTQ Νέων Αθήνας • Ζωντανή Βιβλιοθήκη - Human Library Greece • Γυναίκες για τα
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα • Πρωτοβουλία Γυναικών ενάντια στο Χρέος
και στα Μέτρα Λιτότητας • Οικογένειες «Ουράνιο Τόξο» • Γυναίκες της Χαλκιδικής κατά
της εξόρυξης χρυσού

Γυναικεία Τμήματα Κομμάτων

Θεματική Ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Οικολόγων Πρασίνων • Τμήμα Φεμινιστικής
Πολιτικής/Φύλου ΣΥΡΙΖΑ • Ομάδα Γυναικών ΟΚΔΕ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ • Ομάδα Γυναικών ΑΝΤΑΡΣΥΑ
• Ομάδα Γυναικών ΚΟΚΚΙΝΟ

Στηρίζουν

Ηλεκτρονική Φεμινιστική Εφημερίδα «Φύλο Συκής» www.fylosykis.gr • Πρωτοβουλία
Αλληλεγγύης στις διωκόμενες Οροθετικές • ALTER SUMMIT Ελληνικό Δίκτυο

η
Εκδήλωση-συζ ήτησ

Έμφυλη βία,
δομές στήριξης και
ις
συλλογικές απαντήσε

Παρασκευή 22 Νοεμ

βρίου - 7.0 0 μ.μ.

Θέατρο Εμπρός

Ρή γα Πα λαμήδου 2

Ψυρρή

Επικοινωνία: info@fylosykis.gr
Tηλ. 6973-035796 / 6946750743

