
∆ιεθνής Ηµέρα της Γυναίκας – 8 Μαρτίου 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Οι παιδαγωγοί στοχεύουν στην εξάλειψη των διακρίσεων και της βίας 

κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
 

Τη ∆ιεθνή Ηµέρα της Γυναίκας, οι παιδαγωγοί παγκοσµίως απαιτούν από τις 
κυβερνήσεις τους να πράξουν, ώστε να παύσει η βία, η οποία θέτει σε κίνδυνο τις ζωές 
των γυναικών, καταπατεί τα δικαιώµατά τους, βλάπτει τις οικογένειες τους και αποτελεί 
προσβολή στην ανθρωπότητα και το διεθνή νόµο. 
 
Οι γυναίκες, παγκοσµίως, εξακολουθούν να έρχονται συστηµατικά αντιµέτωπες µε τη 
διάκριση και την ανισότητα, οι οποίες περιορίζουν τις επιλογές τους, οριοθετούν την 
ικανότητά τους να δρουν και υπονοµεύουν τη συνεισφορά του τεράστιου δυναµικού 
τους στην ειρήνη και την ανάπτυξη.  
 
Μια αντιπροσωπεία 8 γυναικών ακτιβιστριών, από όλες τις γωνιές της υδρογείου, θα 
εκπροσωπήσουν την Education International (EI) στην 51η Ολοµέλεια της Επιτροπής 
για τη Θέση των Γυναικών του ΟΗΕ, από 26 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2007. 
Θα ζητήσουν από τις χώρες – µέλη του ΟΗΕ να ισχυροποιήσουν την πολιτική τους 
δέσµευση και λογοδοσία στην εξάλειψη όλων των µορφών διάκρισης και βίας 
ενάντια στις γυναίκες και στα κορίτσια.  
 
«Η βία κατά των γυναικών είναι τόσο η αιτία όσο και επίπτωση των διακρίσεων 
ενάντια στις γυναίκες», αναφέρει η Janice Eastman, Βοηθός του Γεν. Γραµµατέα, η 
οποία θα είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΙ στην Επιτροπή για τη Θέση 
των Γυναικών. 
 
«Οι προσπάθειες να αποτραπεί και εντέλει να σταµατήσει η βία κατά των γυναικών 
θα πρέπει να αποτελούν µέρος της δουλειάς όλων των χωρών, στο πλαίσιο της 
εξάλειψης των διακρίσεων κατά των γυναικών και της προώθησης των δικαιωµάτων  
και των θεµελιωδών ελευθεριών», λέει η Eastman. «Αυτό σηµαίνει ότι, όχι µόνο θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι νόµοι και οι πολιτικές δεν θα είναι διακρισιακές, αλλά, 
επίσης, την αλλαγή στερεότυπων αντιλήψεων όσον αφορά τους ρόλους των φύλων 
διαµέσου της εκπαίδευσης».  
 
Τα εκπαιδευτικά συνδικάτα παγκοσµίως είναι πλήρως προετοιµασµένα να παίξουν το 
ρόλο τους, προσθέτει η Eastman.  
 
Η εκπαίδευση είναι θεµελιώδης, διότι από µόνη της αποτελεί µια διαδικασία 
ενδυνάµωσης. Γι αυτό, η ΕΙ και οι οργανώνεις – µέλη της πιέζουν τις κυβερνήσεις 
τους να επιδιώξουν όλους τους στόχους που συνδέονται µε την «Εκπαίδευση για 
Όλους» και τους «Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας», ως εξής: 
 

1. ∆ιασφαλίζοντας το θεµελιώδες δικαίωµα στην εκπαίδευση για όλα τα 
κορίτσια παγκοσµίως 

2. Ενισχύοντας τις ευκαιρίες για συνέχιση των σπουδών µετά την πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση για τα κορίτσια στην κατεύθυνση των δεσµεύσεων για καθολική 
εκπαίδευση παγκοσµίως 

3. Καθιστώντας τα σχολεία «φιλικά» στα κορίτσια 



4. «Στρατολογώντας» γυναίκες εκπαιδευτικούς από κοινότητες σε περιοχές, 
όπου υπάρχει χαµηλό ποσοστό κοριτσιών που φοιτούν, εξαιτίας παραγόντων 
οι οποίοι προέρχονται από πολιτισµικές και παραδοσιακές πρακτικές που 
θέτουν φραγµούς στην εκπαίδευση. 

5. Εφαρµόζοντας διεθνείς Συνθήκες που θα απαγορεύουν την παιδική εργασία 
και θα θέτουν ελάχιστο όριο ηλικίας για εργασία 

6. Καταπολεµώντας τη βία ενάντια στις γυναίκες και τα κορίτσια 
7. Λαµβάνοντας µέτρα για την πρόληψη, την καταστολή και την τιµωρία του 

ανθρώπινου trafficking, ειδικά για τις γυναίκες και τα κορίτσια, και 
παρέχοντας βοήθεια στα θύµατα του trafficking και 

8. Παρέχοντας αγωγή υγείας σχετική µε τα δύο φύλα και πρόσβαση σε  
ποιοτικές δηµόσιες υπηρεσίας από τους εφήβους, τις φτωχές γυναίκες και τις 
µη προνοµιούχες οµάδες 

 
«Εάν οι κυβερνήσεις παντού θέσουν σε εφαρµογή αυτά τα µέτρα, θα έχουν µια 
ουσιαστική και θετική επίδραση στις ζωές των γυναικών και των κοριτσιών 
παγκοσµίως», λέει η Eastman. «Εµείς στην Education International και οι 
οργανώσεις – µέλη µας παγκοσµίως έχουµε δεσµευτεί στο στόχο της επίτευξης 
ποιοτικής δηµόσιας εκπαίδευσης για όλους, ειδικά για τα κορίτσια και τις 
γυναίκες, των οποίων η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την ανάπτυξη.  

 
 
 


