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8 ΜΑΡΣΗ 2021
Η ΟΣΟΕ ΣΙΜΑ
ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ
και την ΑΥΙΕΡΩΝΕΙ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ #MeToo
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η θεηηλή 8ε Μάξηε είλαη κηα πνιύ δηαθνξεηηθή επέηεηνο.
Κιείλνπκε έλα ρξόλν από ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο, έλα ρξόλν κε κεγάιεο δπζθνιίεο,
πξνθιήζεηο, αλαζθάιεηεο, θηλδύλνπο.
Έλα ρξόλν, πνπ νη ζπλζήθεο εγθιεηζκνύ, γηα ηηο γπλαίθεο πνιύ πεξηζζόηεξν:
 έπιεμαλ θαη ζπλερίδνπλ λα πιήηηνπλ άληζα ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζεκαληηθνύο ηνκείο
ηεο νηθνλνκίαο.
 επηβάξπλαλ θαη ζπλερίδνπλ λα επηβαξύλνπλ κε πξόζζεηεο θαη δπζαλάινγεο επζύλεο
νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο, θαζώο θαη κε πξόζζεηνπο θηλδύλνπο, εμαηηίαο ηεο έμαξζεο
ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.
Έλα ρξόλν, πνπ ε θαζπζηεξεκέλε έιεπζε θαη ζηε ρώξα καο ηνπ θηλήκαηνο #metoo θαη νη
πνιπάξηζκεο, ζπρλά βαξύηαηεο θαηαγγειίεο γηα πεξηζηαηηθά βίαο θαη ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο
ζην ρώξν ηνπ αζιεηηζκνύ, ηνπ ζεάηξνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο, επαλαθέξνπλ ζην πξνζθήλην
ζνβαξά δεηήκαηα ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο θαη άζθεζεο βίαο, θπζηθήο ή ιεθηηθήο,
ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.
Είλαη απόιπηα απαξαίηεηε ε θύξωζε ηεο Δηεζλνύο ύκβαζεο Εξγαζίαο 190 ηνπ 2019
γηα ηε βία θαη ηελ παξελόριεζε ζηελ εξγαζία θαη ηεο Δηεζλνύο ύζηαζεο Εξγαζίαο 209,
πνπ ε ΟΣΟΕ απαηηεί εδώ θαη 2 ρξόληα, κε παξάιιειε ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ κε
πξόζζεηεο δηαδηθαζηηθέο δηεπθνιύλεηο θαη εγγπήζεηο, γηα ηελ πξόζβαζε ησλ ζπκάησλ βίαο ζηηο
Αξρέο θαη ηε Δηθαηνζύλε. Επίζεο απαηηείηαη ε θαηάιιειε αληηκεηώπηζε, ηόζν ζε επίπεδν
πξόιεςεο, όζν θαη ζε επίπεδν θπξώζεσλ, ησλ θαηλνκέλσλ ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο θαη βίαο.
Γηαηί ν δξόκνο πξνο ην ζπάζηκν ηεο ζησπήο, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπκάησλ
ηεο βίαο, αιιά θαη ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή δίσμε ησλ δξαζηώλ, είλαη καθξύο.
Έλα ρξόλν, πνπ ε επηηάρπλζε ησλ ςεθηαθώλ αιιαγώλ ζηνλ θιάδν, αιιά θαη νη επηθείκελεο
κεηαξξπζκίζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πξννησλίδνπλ αλαηξνπέο ζηνλ ηξόπν θαη ζηνπο
όξνπο ηεο εξγαζίαο, πνπ κπνξεί λα πιήμνπλ δπζαλάινγα ηηο γπλαίθεο ζπλαδέιθηζζεο.
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Έλα ρξόλν, πνπ ε Ιζόηεηα ηωλ θύιωλ θαη νη ίζεο επθαηξίεο, νπηζζνρωξνύλ νινηαρώο,
ζηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν, ζηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή
πξνζηαζία, ζηηο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλόδνπ, ζηε ζπκκεηνρή ζηα θέληξα
ιήςεο απνθάζεσλ, αιιά θαη ζηελ άζθεζε ζεκειησδώλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, παξά ηηο
θαηαθηήζεηο ηόζσλ εηώλ, ησλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ γπλαηθείσλ θηλεκάησλ.
Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,
Η ίζε κεηαρείξηζε, ε εμάιεηςε ησλ πάζεο θύζεσο δηαθξίζεσλ ζηηο ακνηβέο, ζηελ
εθπαίδεπζε, ζηηο επθαηξίεο ππεξεζηαθήο εμέιημεο, ζηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, ζηελ άζθεζε ησλ
αηνκηθώλ θαη ζπιινγηθώλ δηθαησκάησλ θαη ηδίσο ζην ζεβαζκό ηεο πξνζσπηθόηεηαο, δελ είλαη
ππόζεζε κόλν ησλ γπλαηθώλ.
Είλαη ππόζεζε όιωλ καο!
Η ΟΣΟΕ ζα ζπλερίζεη λα δηεθδηθεί, κε ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα, ξπζκίζεηο γηα ηελ ηζόηεηα
θύινπ ζηελ εξγαζία, κέζα από ηηο θιαδηθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Εξγαζίαο, ώζηε λα
δηαθπιαρζνύλ, ζηηο εμαηξεηηθά αληίμνεο θαη αληεξγαηηθέο ζπλζήθεο πνπ βηώλνπκε, νη ζεζκηθέο
ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο ζε ό,ηη αθνξά ζηελ ηζόηεηα ζηελ εξγαζία, ζηελ πξνζηαζία ηεο κεηξόηεηαο
θαη ηεο νηθνγέλεηαο, θαζώο θαη ζηελ πνηόηεηα δσήο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαδνκέλεο γπλαίθαο.
Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,
Σα ζπλδηθάηα πξέπεη λα εληζρπζνύλ ωο πξνο ηε δπλαηόηεηά ηνπο λα θέξνπλ ζην θωο
ηηο παξάλνκεο δηαθξίζεηο θαη ηηο θαηαγγειίεο γηα παξελόριεζε θαη βία ζηελ εξγαζία,
αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ δίλεη ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ δηαθξίζεσλ
ιόγσ θύινπ, ή άιισλ ιόγσλ δηάθξηζεο, ζηελ εξγαζία.
Η παξνπζία ηζρπξώλ ζπλδηθάηωλ θαη ε ΕΝΕΡΓΗ θαη ΙΗ ζπκκεηνρή ηωλ γπλαηθώλ
ζπλαδειθηζζώλ ζε απηά, είλαη πνιύηηκε.
Σηκώληαο ηε κέξα απηή, ελώλνπκε ηηο θωλέο καο θαη ηνλ αγώλα καο γηα:



Εξγαζία κε αζθάιεηα θαη αμηνπξέπεηα



Δίθαηε Κνηλωλία



Ιζόηεηα θαη ίζεο επθαηξίεο, παληνύ!

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ
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