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8 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γυναικών
To Union πρωτοπόρο στην ανάσχεση των
φαινομένων ηθικής παρενόχλησης
Η ημέρα της γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου. Η ημερομηνία επιλέχθηκε με
αφορμή μια μεγάλη διαμαρτυρία γυναικών που έγινε στις 8 Μαρτίου 1857 στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ
όπου εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας βγήκαν στους δρόμους ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Η ίδια ημερομηνία επιλέχτηκε τα επόμενα χρόνια από τις γυναίκες για να διαμαρτυρηθούν για τις κακές
συνθήκες εργασίας και να ζητήσουν την ισότητα των δύο φύλων. Η άτυπη μέχρι τότε ημέρα της
γυναίκας γιορτάστηκε επίσημα στις 8 Μαρτίου του 1909 στις ΗΠΑ και δύο χρόνια αργότερα καθιερώθηκε
από την Σοσιαλιστική Διεθνή ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
Tον Μάρτιο του 2014 παρουσιάστηκε πανευρωπαϊκή έρευνα που διεξήγαγε ο Οργανισμός
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έρευνα που
έχει διεξαχθεί παγκοσμίως για τη βία κατά των γυναικών. Τα αποτελέσματά της δικαιώνουν όσους
αποκαλούν το φαινόμενο κοινωνική «μάστιγα».
Η μία στις τρεις γυναίκες της Ευρώπης έχει πέσει θύμα σωματικής ή και σεξουαλικής βίας, από
την ηλικία των 15 και άνω. Πρόκειται για 62 εκατομμύρια γυναίκες στην Ε.Ε. Σύμφωνα με τα δεδομένα
της έρευνας, το πρόβλημα βρίσκεται απλωμένο σε όλο τον ευρωπαϊκό χάρτη. Δεν υπόκειται σε
γεωγραφικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς ή ηλικιακούς περιορισμούς. Αφορά τόσο την
ιδιωτική όσο και τη δημόσια σφαίρα, και εμφανίζεται με πολλά πρόσωπα: βία στο πλαίσιο της
οικογένειας ή μεταξύ συντρόφων, σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση στον χώρο εργασίας,
σύγχρονες μορφές δουλείας, διακίνηση ανθρώπων, αναγκαστικοί γάμοι, εγκλήματα -όπως
αποκαλούνται- «τιμής», ακόμη και περιπτώσεις ακρωτηριασμού γυναικείων αναπαραγωγικών οργάνων.
Υπάρχουν και νέες μορφές βίας, μέσω διαδικτύου, η ηλεκτρονική παρενόχληση, η επίμονη
παρακολούθηση και ο ψηφιακός εκφοβισμός.
Ταυτόχρονα, η Ευρωπαία, όπως μας δείχνει η έρευνα, φαίνεται να αρνείται να καταγγείλει το
περιστατικό βίας στην αστυνομία ή σε άλλη οργάνωση ώστε να προστατεύσει τον εαυτό της. Διερωτάται
κανείς ποια θα ήταν τα ποσοστά αν οι γυναίκες μιλούσαν ελεύθερα για τις εμπειρίες τους στο θέμα της
έμφυλης βίας.
Όπως αποτυπώνεται στη έρευνα του FRA, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσον
όρο σε ό,τι αφορά την ένταση του φαινομένου. Όμως, αυτό δεν θα πρέπει να μας εφησυχάζει. Ακόμα
και το ποσοστό του 25% που μας αντιστοιχεί σημαίνει ότι 1 στις 4 γυναίκες έχει πέσει θύμα βίας ή
σεξουαλικής κακοποίησης. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Σημαίνει ότι η βία κατά γυναικών
δεν αποτελεί τοπικό ή συγκυριακό φαινόμενο, ή μια «ιδιωτική» υπόθεση, αλλά σοβαρότατο κοινωνικό
πρόβλημα, που επηρεάζει το σύνολο της κοινωνίας, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Αποτελεί τροχοπέδη
στην ανάπτυξη, τόσο την οικονομική, όσο και την κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική.
Όλοι όσοι έχουμε την ευθύνη για τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών έχουμε το καθήκον να
βρούμε τρόπους να πείσουμε τον πολίτη να αλλάξει. Να ευαισθητοποιήσουμε τον σκληρό πυρήνα που
συντηρεί τις σεξιστικές αντιλήψεις, σε κάθε κοινωνικό χώρο: στην εργασία, στην οικονομία, στους
παραγωγικούς κλάδους, στην επιστήμη και την έρευνα, σε κάθε κέντρο που παράγει και διαχέει εξουσία.
Να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά το μοντέλο του ψηφιακού πολίτη που τώρα διαμορφώνεται μέσα στο

σύμπαν του Διαδικτύου. Πρέπει να πλησιάσουμε τα σχολεία και να μιλήσουμε για τη γλώσσα του
σεβασμού της ισότητας των φύλων.
Οι αλλαγές νοοτροπίας αφορούν όχι μόνο τους άνδρες, αλλά και τις γυναίκες. Πρέπει να
στηρίξουμε τις γυναίκες ώστε να εγκαταλείψουν τον ρόλο του «δεύτερου βιολιού», του πολίτη
«δεύτερης κατηγορίας» στο όνομα της μητρότητας. Η γυναίκα πρέπει να βγει από τα μετόπισθεν και να
σταθεί ισότιμα δίπλα στον άνδρα. Να τον βοηθήσει να αναλάβει τον δικό του, ολοκληρωμένο ρόλο δίπλα
της, να γευτεί τη χαρά της πατρότητας.
Στον φετινό εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας ας μη μείνουμε στο τυπικό του σκέλος.
Χρειάζεται να περάσουμε άμεσα από τον συμβολισμό στην πράξη. Γιατί ο σεβασμός ανάμεσα στους
ανθρώπους, ανάμεσα στα φύλα, δεν θα εμπεδωθεί με αυτονόητο τρόπο στην κοινωνία. Χρειάζεται
σκληρή δουλειά από όλους μας. Ας είναι αυτό το μήνυμα του φετινού εορτασμού της Ημέρας της
Γυναίκας.
Ως Union Eurobank με πρωτοποριακές ιδέες και δράσεις (οι πρώτοι και μόνοι που κάναμε ειδική
ημερίδα για την «ΗΘΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ») θέλουμε να σαλπίσουμε την ευαισθητοποίηση των
γυναικών-συναδέλφων στην ανάγκη της ενημέρωσης μας ή της καταγγελίας για τα όποια φαινόμενα
βλαπτικά της προσωπικότητας τους τους αφορούν. Υπάρχουν θεσμοθετημένες διατάξεις που τις
προστατεύουν και ο χειρισμός του όλου θέματος είναι διακριτικός.
Οι υπογράφουσες ως μέλη του Δ.Σ. και με αρμοδιότητα διαχείρισης παρόμοιων καταστάσεων
στο πλαίσιο του Union παραμένουμε στην διάθεση σας όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά και υπεύθυνα.
Εμπιστευθείτε μας!
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