
Η 
ΚΝΕ καλεί κάθε νέο και νέα που οργίζεται και αγανακτεί µε την πολύµορφη βία κατά των γυναι-
κών να δυναµώσει τον αγώνα για να ανατραπούν οι οικονοµικοί και κοινωνικοί παράγοντες που 
“γεννούν” τους δράστες - “τέρατα” και αφήνουν τις γυναίκες εκτεθειµένες στην ανασφάλεια και 

κάθε είδους κίνδυνο. 
Για να γίνει κάθε χώρος δουλειάς, σπουδών, κάθε γειτονιά και σχολείο κυψέλη αλληλεγγύης για 

κάθε γυναίκα, ώστε να βρει τη δύναµη και το κουράγιο να αντιπαλέψει τέτοια φαινόµενα και να παλέψει µαχη-
τικά για να αλλάξει τη ζωή της!

Γιατί τον 21ο αιώνα, υπάρχουν όλες οι δυνατότητες κάθε γυναίκα να ζει χειραφετηµένη οικονοµικά, 
κοινωνικά, ψυχικά, χωρίς να εξαρτάται από τον σύντροφο ή σύζυγο, από το οικογενειακό περιβάλλον, 
χωρίς να εγκλωβίζεται σε παθογόνες, βίαιες διαπροσωπικές σχέσεις!

Μπορεί η βία κατά των γυναικών να αντιµετωπιστεί 
ριζικά µε αλλαγές στη νοµοθεσία;

Μπορεί η καταπολέµηση των αναχρονιστικών, σκοταδιστικών 
αντιλήψεων για τις σχέσεις µεταξύ των δύο φύλων να 
συµβάλουν από µόνες τους στην εξάλειψη της βίας;

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι υπέρ της αυστηροποίησης του ποινι-
κού πλαισίου και της ποινικής µεταχείρισης των εγκληµάτων 
βίας κατά των γυναικών, σε κάθε µορφή τους. Όµως, δεν αρ-
κούν για να περιοριστούν τέτοιες εγκληµατικές πράξεις. 

Μια γυναίκα έχει να αντιµετωπίσει πολλούς σκοπέλους: 
Από την αστυνοµική αδιαφορία ή αυθαιρεσία µέχρι την υπο-
στελέχωση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών, τις µακροχρόνι-
ες νοµικές διαδικασίες. Αλλά και ο υπάρχων νόµος για την 
αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας δεν απέτρεψε τους 
δράστες.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ σταθερά καταδικάζουν τις αντιδραστικές 
κοινωνικές αντιλήψεις και συµπεριφορές για την κοινωνική 
θέση της γυναίκας. Αντιπαλεύουν στη δράση τις υποκειµενικές 
αντιλήψεις που δυσκολεύουν τη συµµετοχή της γυναίκας στον 
ταξικό, πολιτικό αγώνα. 

Όµως, γνωρίζουµε, πως οι αναγκαίες αλλαγές σε τέτοιες 
αντιλήψεις δεν µπορούν να αποκτήσουν γενικευµένο χαρακτή-
ρα στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία, γιατί παραµένουν 
οι κοινωνικές διακρίσεις, ο οικονοµικός και κοινωνικός κα-
ταναγκασµός που βιώνουν οι γυναίκες στην εργασία, την οι-
κογένεια, σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής. Αυτή είναι 
ταξική ρίζα της ανισοτιµίας των γυναικών και η βάση, που 
αναπαράγονται αντιδραστικές απόψεις για το γυναικείο φύλο 
ακόµα και στη συνείδηση των γυναικών.

Στην «αρένα» και τη σήψη της σηµερινής καπιταλιστικής 
κοινωνίας κυριαρχεί ο ατοµισµός, ο ανταγωνισµός, η υπο-
τίµηση της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, ακόµα και της 
ζωής του, που διαπερνούν ακόµα και τις διαπροσωπικές, οι-
κογενειακές σχέσεις.

Μπορεί η πάλη ενάντια στην κυριαρχία 
των ανδρών στα όργανα εξουσίας 
να ανατρέψει τη ρίζα της βίας 
κατά των γυναικών;

Η αναγκαία, ολόπλευρη στήριξη της γυναί-
κας, για να αποκρούσει κάθε µορφή βίας, 
σκοντάφτει στις πολιτικές διαχρονικά των 
ελληνικών κυβερνήσεων, αλλά και της ΕΕ, 
την πολιτική που µέτρα και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των γυναικών σε ευρώ, τη λογική 
κόστους-οφέλους.

Όσες γυναίκες κι αν στελεχώνουν τους 
αστικούς θεσµούς, το κριτήριο για τη στά-
ση,  την πολιτική που εφαρµόζουν δεν 
είναι το φύλο τους, αλλά τα ταξικά συµ-
φέροντα που οι ίδιες υπερασπίζονται και 
εκπροσωπούν. Από τη Θάτσερ και τη 
Μέρκελ, µέχρι τις Ελληνίδες Υπουρ-
γούς και την Πρόεδρο της ∆ηµοκρατί-
ας είναι πολλά «τα έργα και οι µέρες» 
γυναικών που αναδείχθηκαν για την 
αντιλαϊκή τους πολιτική.

Έχουν βάλει την υπογραφή τους στην 
πολιτική που είναι συνώνυµη µε την ανερ-
γία, την ηµιαπασχόληση, το χαµηλό εισό-
δηµα, την έλλειψη δηµόσιων και δωρεάν 
δοµών υγείας, πρόνοιας για τις γυναίκες 
και τα παιδιά τους. 

Μόνο η πάλη ενάντια στον εκµεταλλευ-
τικό χαρακτήρα της εξουσίας, µε τις γυναί-
κες και τους άνδρες εκπροσώπους τους, 
µπορεί να ανοίξει το δρόµο για τη γυναι-
κεία ισοτιµία, την απελευθέρωση των γυ-
ναικών από τη βία, την εκµετάλλευση, τον 
καταναγκασµό.
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Ο συλλογικός αγώνας για τα σύγχρονα δικαιώµατα των νέων στη µόρφωση, την υγεία, τη 
δουλειά, τη ζωή είναι η καλύτερη ασπίδα προστασίας απέναντι στα φαινόµενα της πολύ-
µορφης βίας κατά των γυναικών. 
Προχωράµε µπροστά, ανοίγουµε το δρόµο για την κοινωνία της πραγµατικής ελευθερίας, 
εκεί όπου θα µπουν οι βάσεις και για την απελευθέρωση των γυναικών από κάθε κοινωνι-
κή καταπίεση, τον σοσιαλισµό-κοµµουνισµό.  
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‣ Εκτεταµένο δίκτυο δηµόσιων και δωρεάν κοι-
νωνικών υπηρεσιών και υποδοµών, συµβουλευ-
τικών κέντρων, στελεχωµένων µε ειδικευµένο και 
µόνιµο προσωπικό, χωρίς εµπλοκή ΜΚΟ. Γενναία 
χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό.

‣ ∆ηµιουργία ενός δηµόσιου και δωρεάν δικτύου 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και κοινωνικών υπη-
ρεσιών µε επίκεντρο τη γειτονιά, που -εκτός των άλ-
λων- θα καλύπτουν την ψυχική υγεία, τον οικογενει-
ακό προγραµµατισµό, τη συµβουλευτική ζεύγους και 
γονιών.

‣ Στελέχωση των σχολείων µε το απαραίτητο επιστη-
µονικό προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί 
κ.λπ.), που έγκαιρα θα εντοπίζουν και θα αντιµετωπί-
ζουν και τα φαινόµενα βίας και ενδοοικογενειακής 
βίας.

‣ Να οργανωθούν ενηµερωτικά προγράµµατα σε 
σχολεία και σχολές, στους χώρους κατάρτισης 
από επιστηµονικούς, κρατικούς φορείς. 

‣ Εξασφάλιση από το κράτος στη γυναίκα-θύµα στα-
θερή εργασία, σταθερό εισόδηµα, επίδοµα για όσο το 
έχει ανάγκη. 

‣ Εξασφάλιση από το κράτος δωρεάν κατοικίας ή επι-
δόµατος ενοικίου.

Οι δυνάµεις της ΚΝΕ πρωταγωνιστούµε καθηµερινά στην πάλη 
σε κάθε χώρο δουλειάς, µόρφωσης, γειτονιά, ανοίγουµε µέτωπο µε 
κάθε µορφή βίας κατά των γυναικών. 

Έτσι χτίζονται και πραγµατικά ισότιµες σχέσεις µεταξύ των δύο 
φύλων, βασισµένες στις αξίες της συλλογικότητας, της ανιδιοτέλει-
ας, του σεβασµού.

Ο σοσιαλισµός-κοµµουνισµός, η κοινωνία για την οποία παλεύου-
µε το ΚΚΕ και η ΚΝΕ,  είναι η  κοινωνία στην οποία οι εργαζόµενοι 
γίνονται πρωταγωνιστές, ισότιµα άνδρες και γυναίκες, στην πολιτική 
και κοινωνικη ζωή, στη λήψη, στην εφαρµογή και στον έλεγχο των 
αποφάσεων, γιατί έχουν πλέον την εξουσία στα δικά τους χέρια.
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