ΣΧΕ∆ΙΟ

Σελίδα 1 από 2

Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερµού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 - 33 11 338
www.olme.gr
e-mail:olme@otenet.gr

Αθήνα, 5/3/2004

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004
Με την ευκαιρία της ∆ιεθνούς Ηµέρας για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας τονίζουµε ότι η
εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς παράγοντες για καταπολέµηση των στερεοτύπων
και των προκαταλήψεων σχετικά µε τα φύλα και για την επίτευξη της ισότητας ανάµεσα στις
γυναίκες και τους άνδρες. Καλούµε όλες και όλους τους εκπαιδευτικούςς να δραστηριοποιηθούν
προς αυτή την κατεύθυνση τόσο µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στα εκπαιδευτικά συνδικάτα
όσο και στην κοινωνία συνολικά.
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος θεωρούµε ότι έχει µεγάλη σηµασία:
1. να ενθαρρύνονται οι µαθητές και οι µαθήτριες να αποδέχονται την ισοτιµία στις µεταξύ
τους σχέσεις και να καταπολεµάται η προκατάληψη ότι το ένα φύλο είναι εγγενώς ανώτερο
από το άλλο·
2. να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση των αγοριών και των κοριτσιών στην
εκπαίδευση όλων των βαθµίδων·
3. να ενισχυθούν τα προγράµµατα εξάλειψης του αναλφαβητισµού για κορίτσια και γυναίκες·
4.
να διασφαλιστεί ότι τα σχολικά προγράµµατα προετοιµάζουν όλους τους µαθητές και
µαθήτριες για τις γονεϊκές και τις άλλες οικογενειακές ευθύνες τους, για την εργασιακή
τους ζωή και τις δραστηριότητές τους ως πολιτών·
5.
να εξαλειφθούν από τα σχολικά εγχειρίδια, τα µέσα και τις µεθόδους διδασκαλίας τα
στερεότυπα του φύλου και οι παρωχηµένες αντιλήψεις που υπονοούν το διαχωρισµό της
εργασίας και τους διαφορετικούς ρόλους ανδρών και γυναικών·
να διδάσκεται η σεξουαλική αγωγή και η αγωγή υγείας σε όλους τους µαθητές και
6.
µαθήτριες·
7. να καταπολεµούνται µε κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα η βία και η σεξουαλική
παρενόχληση, που έχουν θύµατά τους κυρίως τις γυναίκες·
8. να διασφαλιστεί η ισότητα ευκαιριών για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς σε ό,τι αφορά την
επαγγελµατική εξέλιξη και την ανάληψη θέσεων ευθύνης·
9. να καταπολεµηθούν αποφασιστικά ανάλογα στερεότυπα του φύλου που προβάλλουν τα
ΜΜΕ· και
10. να προετοιµαστεί κατάλληλα κάθε παιδί να ξεκινήσει τη ζωή του ως ένα ανεξάρτητο και
υπεύθυνο άτοµο, που αποδέχεται τις αξίες της ισότητας και της αλληλεγγύης.
∆ιεκδικούµε, τέλος, τη διασφάλιση των ίσων δικαιωµάτων, ανεξάρτητα από το φύλο, σε κάθε
τοµέα της κοινωνίας συνολικά, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στα δικαιώµατα των γυναικών των µη
προνοµιούχων περιοχών, των γυναικών µε ειδικές ανάγκες, των µεταναστριών καθώς και αυτών
που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες.
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Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
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