He for She και στο Χαλάνδρι!
Η καμπάνια του ΟΗΕ «He for She» παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου στις
12 Μαρτίου, με την ευκαιρία της ημέρας της γυναίκας. «Όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα
απειλούνται, παραβιάζονται, πλήττονται, οι κοινωνίες οφείλουν να αντιδράσουν», λένε οι
αρμόδιοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και καλούν τους άρρενες κατοίκους αυτού του
πλανήτη να επιβεβαιώσουν το σεβασμό και την πίστη τους στην αξία της Ισότητας των Φύλων.
Συγκεκριμένα σ’ αυτή τη φάση προτείνουν στους άντρες να συνυπογράψουν τη δήλωσηδέσμευση:
«Η Ισότητα δεν είναι μόνο γυναικείο θέμα, είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαιτεί τη
συμμετοχή μου. Δεσμεύομαι να αναλάβω δράση εναντίον κάθε μορφής βίας και διακρίσεων που
αντιμετωπίζουν γυναίκες και κορίτσια».
Την παρουσίαση έκανε εκ μέρους του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων η δημοτική σύμβουλος
Ευγενία Κατούφα –μέλος του ΔΣ του ΕΣΕ και ήδη πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι του Χαλανδρίου
υποσχέθηκαν να τη συνυπογράψουν, όπως έκαναν και οι συνάδελφοί τους στο δήμο Αθηναίων,
δίνοντας το παράδειγμα και για τους υπόλοιπους πολίτες.
Στην προσπάθεια για τη διάδοση της καμπάνιας συμμετέχει και η νεαρή ηθοποιός Εμμα
Γουάτσον Πρέσβειρα Καλής Θέλησης για θέματα Ισότητας, (γνωστή από τη συμμετοχή της στις
ταινίες Χάρυ Πότερ). Σε μια ομιλία της τόνισε:
Άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες
Αν οι άνδρες δεν χρειάζεται να είναι επιθετικοί για να είναι αποδεκτοί, οι γυναίκες δεν θα
αισθάνονται υποχρεωμένες να είναι υποχωρητικές.
Αν οι άνδρες δεν χρειάζεται να ελέγχουν, οι γυναίκες δεν θα χρειάζεται να ελέγχονται.
Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι/ες να είναι ευαίσθητοι/ες.
Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι/ες να είναι δυνατοί/ές.
Οι άνδρες πρέπει να αναλάβουν δράση ώστε οι κόρες, οι αδελφές, και οι μητέρες τους να
γλυτώσουν από τις προκαταλήψεις, αλλά επίσης οι γιοι τους να έχουν την άδεια να είναι ευάλωτοι
και ανθρώπινοι.
Η καμπάνια γίνεται ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση
http://www.heforshe.org/
όπου μπορείτε να βρείτε και τη δήλωση –δέσμευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ελάχιστοι άντρες
από την Ελλάδα έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής και αυτό δεν είναι καθόλου τιμητικό.

