Συμμετοχή της Αθ.ΚΟΡΚΑ σε εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
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Η πρ. Βουλευτής Κορινθίας κα Αθηνά ,παρευρέθηκε στην εκδήλωση του συλλόγου γυναικών
Αγίων Θεοδώρων για την ημέρα της γυναίκας με ιδιαίτερο θέμα «την κακοποίηση της
γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία».
Η κα Κόρκα συνεχάρη τις εκπροσώπους του συλλόγου γυναικών για την διοργάνωση της
εκδήλωσης και όλες τις Αγιοθοδωρίτισες γυναίκες που εδώ και 25 χρόνια δημιούργησαν ένα
δυναμικό σύλλογο.
Επίσης συνεχάρη την κύρια ομιλήτρια κα Ειρήνη Μαυροπούλου, η οποία με τον λόγο της
περιέγραψε την υπάρχουσα κατάσταση τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Παγκόσμιο Επίπεδο.
Η κα Κόρκα στην τοποθέτησή της αναφέρθηκε στα πολλαπλά προβλήματα για την
εφαρμογή του Ν.3500/2005 ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία, στο σημαντικό έργο της
Μ.Κ.Ο. «Στέγες Φροντίδας» για την κακοποιημένη γυναίκα και στο Trafficking (Εμπορία
Ανθρώπων) που παρά την κρίση ανθεί στην σύγχρονη εποχή.
Επίσης η πρ. Βουλευτής Κορινθίας κα Αθηνά ,συμμετείχε στη προσυνεδριακή συνδιάσκεψη
για τις Γυναίκες με θέμα: "Η έμφυλη διάσταση του κοινωνικού αποκλεισμού και της
φτώχειας" με πρωτοβουλία της Γραμματείας Γυναικών της Ν.Δ..
Μετά το τέλος του συνεδρίου η κα Κόρκα έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Δόθηκε τιμή για την γυναίκα και την πολύτιμη προσφορά της στην κοινωνία όπως και την
συμβολή της σε όλους τους τομείς της Δημόσιας και της Ιδιωτικής Ζωής, γυναίκες με
πολλαπλούς ρόλους που συμφιλιώνουν τις οικογενειακές και τις επαγγελματικές
υποχρεώσεις.
Ιδιαίτερα φέτος που η Παγκόσμια μέρα της γυναίκας βρίσκει την χώρα μας στην πιο
κρίσιμη καμπή των τελευταίων δεκαετιών καθώς τα νοικοκυριά έχουν χάσει 25%-30% της
οικονομικής του δύναμης .
Πρέπει να ενταθεί ο αγώνας για την βελτίωση ποιότητας ζωής της γυναίκας.
Να επιβάλλονται μέτρα που στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και
γυναικών και την ισότητα πρόσβασης στην απασχόληση.
Πολιτικές που να ελαττώνουν τα μεγάλα ασφαλιστικά ζητήματα των γυναικών.
Σήμερα το 70% των γυναικών ζουν σε συνθήκες φτώχιας περίπου 600 εκ.
Ενώ οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού πληθυσμού κερδίζουν το 10% του
παγκόσμιου εισοδήματος.»

1/1

