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Η φετινή επέτειος της 8ης Μάρτη βρίσκει τη χώρα αλλά και τη διεθνή κοινότητα σε κρίσιμη
και ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική και πολιτική συγκυρία με σοβαρές επιπτώσεις σε όλους.
Οι γυναίκες, ο «αδύναμος κρίκος» της κοινωνίας παραμένουν σοβαρά εκτεθειμένες και
επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο και εκτός από τα ήδη οξυμμένα προβλήματα στην
οικογένεια, σ την κοινωνία αντιμετωπίζουν ακόμη περισσότερα. Εισπράττουν κατά κανόνα
χαμηλότερα εισοδήματα, αναζητούν εναγωνίως θέσεις εργασίας, πλήττονται από την
ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Παρά τα προβλήματα, έχουν όμως ζωτικό ενδιαφέρον για τις παγκόσμιες αλλαγές, για τον
τρόπο που παράγεται και διανέμεται ο πλούτος, για τα μέτρα προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και χειραφέτησης των γυναικών, για τον τερματισμό των πολεμικών
συγκρούσεων.
Ο Τομέας Γυναικών του ΠΑΣΟΚ ενώνει τη φωνή του μαζί με όλα τα κινήματα γυναικών, μαζί
τις σοσιαλιστικές και προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο, για την
ανάδειξη και αξιοποίηση της πλούσιας δεξαμενής ανθρώπινου και εργασιακού δυναμικού
των γυναικών ως εφεδρεία στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ
επεξεργάζεται την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη, με την
αξιοποίηση πόρων και από το ΕΣΠΑ και προσανατολίζεται με συγκεκριμένες πολιτικές και
δράσεις στη υποστήριξη των γυναικών και των νέων.
Ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τη γυναίκα με έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων
της γυναίκας στην εργασία και την κοινωνική ασφάλιση, με ουσιαστική ενίσχυση στην
ανασφάλιστη νοικοκυρά, τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου, τη φροντίδα των
παιδιών σε βρεφική και νηπιακή ηλικία, το διπλασιασμό των βρεφονηπιακών σταθμών
πλήρους ωραρίου, την επιχορήγηση του κόστους φύλαξης των παιδιών σε σταθμούς, το
ολοήμερο νηπιαγωγείο. Ιδιαίτερη μέριμνα υλοποιείται για τη φροντίδα στις οικογένειες
παιδιών με αναπηρία, για μεταρρύθμιση στο καθεστώς υιοθεσίας και αναδοχής παιδιών
καθώς και τη στήριξη γυναικών και παιδιών που έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής
βίας.

1/1

