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Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως μια ημέρα τιμής για την γυναίκα που με πολύχρονους, άνισους και διαρκείς αγώνες κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες
και διεκδικήσεις υπερασπίσθηκε τα δικαιώματά της για ελευθερία, ειρήνη, εκπαίδευση, εργασία και ισότητα και πέτυχε την βελτίωση της θέσης της. Ωστόσο ενώ ο
ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία είναι ισότιμος με τον ρόλο του άνδρα, αφού αμφότεροι έχουν τα ίδια νομοθετημένα δικαιώματα, μέχρι σήμερα, σε κανένα Κράτος δεν
έχει επιτευχθεί ακόμα στην πράξη η ισότητα των φύλων. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα η γυναίκα εξακολουθεί να υφίσταται διακρίσεις λόγω του φύλου της, δεδομένου
ότι εργάζεται περισσότερο και αμείβεται λιγότερο από τον άνδρα, δεν συμμετέχει ισότιμα με τον άνδρα σε θέσεις ευθύνης, και γίνεται καθημερινά θύμα βίας σε οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. Οι διακρίσεις αυτές οφείλονται κυρίως σε προκαταλήψεις σε βάρος των γυναικών
Πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ενόψει της διεθνούς ημέρας της γυναίκας (δημοσιεύθηκε την 4-3-2020)
ανέδειξε ότι σχεδόν το 90ο/ο του παγκόσμιου πληθυσμού ανεξαρτήτως φύλου εμφορείται από προκαταλήψεις σε βάρος των γυναικών. Οι προκαταλήψεις αυτές είναι
οι εξής: (oι άνδρες είναι καλύτεροι ηγέτες στην πολιτική ή τις επιχειρήσεις απ’ ότι οι
γυναίκες- οι σπουδές στο πανεπιστήμιο είναι πιο σημαντικές για έναν άνδρα απ’ ότι
για μια γυναίκα – οι άνδρες πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην αγορά εργασίας διότι οι θέσεις είναι λιγοστές) Επίσης η ίδια έρευνα κατέδειξε ότι το 28ο/ο των ανθρώπων θεωρούν φυσιολογικό ο άνδρας να χτυπάει την γυναίκα του. Τα παραπάνω δεδομένα καταδεικνύουν την ανάγκη εξάλειψης των ριζωμένων σε άνδρες και γυναίκες
προκαταλήψεων προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων. Προς τούτο ο
Ο.Η.Ε. επισημαίνει ως αναγκαία και προτρέπει την υιοθέτηση από τις κυβερνήσεις
και τους θεσμούς μιας νέας πολιτικής προσέγγισης για την αλλαγή πεποιθήσεων και
πρακτικών που αποτελούν διάκριση σε βάρος των γυναικών.
Ας ελπίσουμε ότι η προτροπή αυτή θα υλοποιηθεί και είναι χρέος και των γυναικείων οργανώσεων να επιδιώξουν και συμβάλλουν στην υλοποίησή της.
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