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Ί'ΗΝ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΊΌΧΗ Τ'2Ν ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΊΆ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΨΗΦΙΣΜ}

Όλες εμεΙς οι γυναΙκες που συγKεντρω3~Kαμε σ~μερα εδ~ ενωμένες

για έναν αγωνιστικό εορτασμό της 8 του Μάρτη,

3έλουμε να διαμαΡτυρηδούμε:.

* Για τον παραγκωνισμό των γυναΙK~ν στην πoλΙΤΙK~ bω~, αντΙ3ετα

με την ισότητα που επιβάλλουν το Σύνταγμά μας, Οι ΔιακηρύΕεις,

Συμβάσεις και αποφάσεις των Διε3ν~ν oργανισμ~ν που έχει ψηφΙ

σει και κυρ~σει η x~ρα μας.

* Για την περι3ωριoπoΙ~ση και υποβά3μιση της bω~ς μας, την κακ~

ποιότητά της, την πoλιτικ~ Koινωνικ~ και η3ικ~ κρΙση που περ

νούμε, .

και διατρανώνουμε τη 3έλησ~ μας να αγωνιστούμε από κοινού, πασά

τις διαφορετικές ΠΟλιτικές και ιδεολογικές τoπ03ετ~σεις μας, για

να διεKδΙK~σoυμε Ιση συμμετox~ στην Koινωνικ~ και πoλΙΤΙK~ bω~.

Επειδή πιστεύουμε,

- ότι οι γυναΙκες εΙναι φορεΙς αEι~ν και αντιλ~Ψεων που ανανε~

νουν και εμπλoυτΙ~oυν την πoλΙΤΙK~ bω~,

ότι η γυναικεΙα συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεων εΙναι στοιχεΙο

δημοκρατίας και πολιτισμού,

ότι χωρΙς τη συμμετox~ των γυναΙK~ν στα Κέντρα Αποφάσεων (στη

Boυλ~, στα κόμματα, στα Συνδικάτα, την TOΠΙK~ Αυτοδιοίκηση, στη

δημόσια Cω~ γενικά), δεν εΙναι δυνατόν να προω3η30ύν αποτελεσμα

τικά τα αιτ~ματα που αφορούν ολόκληρο ταπλη3υσμό,

ότι οι προσεχεΙς εκλογές πρέπει να γΙνουν στα3μός στην ουσιαστι

K~ πρo~3ηση και ανάδειΕη yυναΙK~ν.

Ζητά.με

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στα όργανα αποφάσεων και στους εκλογικούς συνδυασμούς

σε ποσοστό 35% του άχιστον.
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Καλούμε

την Κυβέρνηση να προωθήσει και να θεσμοθετήσει την ποσοστιαία

συμμετοχή 35% στους εκλογικούς συνδυασμούς και γενικά στα

Κέντρα των απoφάσεω~.

Να πάρει μέτρα κοινωνικού και διαπαιδαγωγικού χαρακτήρα που θα

διευκολύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά.

Τα κόμματα να προχωρήσουν στην καταστατική ή άλλη κατοχύρωση

της ποσόστωσης 35% τουλάχιστον και να εΕαντλήσουν κάθε περιθώ

ριο στην τολμηρή ανάδειΕη των γυναικών στα όργανα και ιδιαίτερα

γυναικών υποψηφίων στις προσεχείς εκλογές.

- Τους κοινωνικούς φορείς (συνδικάτα, συλλόγους, φοιτητικούς συλ

λόγους, πολιτιστικούς φορείς κλπ.), να επανεΕετάσουν και να προ

βληματιστούν για τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών και να πάρουν

πρακτικά ή καταστατικά μέτρα για την αναλογLΚ~ σuuuετοχ~

τους.

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε Τ Ι Σ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ

- να συμβάλλουν με τον αγώνα τους ώσΤΕ ολόκληρο το κοινωνικό σώμα

να Ευαισθητοποιηθiί και η ανάδειΕη γυναικών να γίνει καθολικό

αίτημα.

Καλούμε επίσης, τις γυναίκες να εμπιστευθούν με την ψήφο τους

γυναίκες που θα υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝΩΜΕΝΕΣ

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕθΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΤΗΜΈΝΗ

Αθήνα 8 Μάρτη 1989.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
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ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΑ8ΗΝΑΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠANEΛΔHNIA~ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Ι'

ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΆΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Χ.Ε.Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΠΑΡΑΡΤ ~~ ΕΑΛΛΔΑΣ)

ΤΑ rYNAIKEIA ΤΜΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΔΗ.ΑΝΑ

Ε.ΑΡ

Ε.Δ.Α. (ΛΕΝΤΑΚΗΣ)

ΚΟ.ΔΑ.ΣΟ

Κ.Κ.Ε

K.K.E~ΣΩTEPIKOY - ΑΝ. ΑΡ.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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