ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Στον τομέα της εκπαίδευσης ίδρυσε:
Το έτος 1925 την πρώτη Εσπερινή Εμπορική Σχολή Θηλέων που λειτούργησε επί 40 έτη.
Το έτος 1928 την Επαγγελματική Σχολή Παιχνιδιών και Διακοσμητικής, την πρώτη στο
είδος της στην Ελλάδα, που λειτούργησε αργότερα ως «Παπαστράτειος Επαγγ…»
Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο Κέντρα επιμόρφωσης αναλφάβητων ενήλικων γυναικών
στο Αιγάλεω και στην Κυψέλη.
Ενίσχυσε επίσης το Σχολείο Εργατριών που είχε ιδρύσει το έτος 1911 η Αύρα
Θεοδωροπούλου.
Προώθησε την επιβολή μικτής παιδείας και ίδια σχολικά προγράμματα για τα δύο φύλα

Ίδρυση
Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (Σ.Δ.Γ.) ιδρύθηκε το 1920 (16.1.1920) με
πρωτοβουλία της Αύρας Θεοδωροπούλου. Είναι το πρώτο και μόνο αποκλειστικά
φεμινιστικό σωματείο στην Ελλάδα με συνεχή λειτουργία από το 1920 (διέκοψε τις
δραστηριότητές του μόνο κατά τη μεταξική δικτατορία και κατά τη δικτατορία των
συνταγματαρχών). Σύμφωνα με το Καταστατικό του ο Σύνδεσμος είναι μια μη κομματική
οργάνωση της οποίας τα μέλη μπορούν να ανήκουν σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα που
πιστεύει στο δημοκρατικό πολίτευμα και αποκρούει κάθε καθεστώς βίας.

Νομικό Συμβουλευτικό Τμήμα
Στο Σ.Δ.Γ. από το 1980 λειτουργεί Νομικό Συμβουλευτικό Τμήμα το οποίο παρέχει δωρεάν
νομικές συμβουλές καθώς και ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε γυναίκες που
αντιμετωπίζουν προβλήματα άνισης μεταχείρισης, παραβίασης δικαιωμάτων, βίας και
κακοποίησης στο οικογενειακό τους περιβάλλον, στον εργασιακό χώρο και ευρύτερα.
Το Νομικό Συμβουλευτικό Τμήμα λειτουργεί κάθε Τετάρτη 6.30-8 μ.μ.

Σκοποί
Οι Σκοποί του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, όπως αναγράφονται στο
καταστατικό του, είναι:
α) Η κατάκτηση από τις γυναίκες ίσων αστικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών
δικαιωμάτων με τους άνδρες στο νόμο και στην πράξη
β) Η προώθηση της γενικής, επαγγελματικής, πολιτικής και κοινωνικής μόρφωσης της γυναίκας.
Δραστηριότητες του Σ.Δ.Γ.
Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας από την ίδρυσή του και στη συνέχεια
πρωτοστάτησε στους αγώνες:
¾ Για ίσα πολιτικά και αστικά δικαιώματα και κυρίως για το δικαίωμα του «εκλέγειν» και
«εκλέγεσθαι»

Κέντρο Τεκμηρίωσης και Μελετών Γυναικείων Προβλημάτων «ΚΕ.ΤΕ.ΜΕ.»
Το 1982 ο Σ.Δ.Γ. ίδρυσε, με τη συμπαράσταση του Ο.Η.Ε, το Κέντρο Τεκμηρίωσης και
Μελετών Γυναικείων Προβλημάτων. Το ΚΕ.ΤΕ.ΜΕ συλλέγει, ταξινομεί, επεξεργάζεται
α)πρωτογενές υλικό για γυναικεία θέματα από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, β) έρευνες,
βιβλιογραφίες, νόμους, νομολογία κ.λ.π .
Λειτουργεί καθημερινά 11.00-14.00 στα γραφεία του Συνδέσμου.
Βραβείο σε δημοσιογράφους:
Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για την αλλαγή της νοοτροπίας, της σχετικής
με τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων, απονέμει κάθε χρόνο δύο βραβεία:
1. Το βραβείο «ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ» στον ή στην δημοσιογράφο των έντυπων
ΜΜΕ που κατά την προηγούμενη χρονιά πρόβαλε κατά το συστηματικότερο και σωστότερο
τρόπο την ισότητα των δύο φύλων.
2. Το βραβείο «ΑΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» στον ή στην δημοσιογράφο των
ηλεκτρονικών ΜΜΕ, για τον ίδιο ως άνω λόγο.

¾ Για το δικαίωμα πρόσβασης των γυναικών σε όλα τα επαγγέλματα και δημόσια λειτουργήματα

¾ Για ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία και ίση σταδιοδρομία
¾ Για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας από τρίτους
¾ Για την εξομοίωση των εξώγαμων τέκνων με τα «νόμιμα» ή «γνήσια»
¾ Για την καθιέρωση της ισότητας ανδρών και γυναικών στο Σύνταγμα του 1975 (α. 4,π.2)
¾ Για τις σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, σε εφαρμογή των διατάξεων (α.4, α.116, π.1)
του Συντάγματος του 1975, που ψηφίστηκαν μετά το 1982 (κυρίως, οικογενειακό δίκαιο,
εργασιακές σχέσεις, ασφάλιση γυναικών, συνταξιοδότηση γυναικών, γονική άδεια, ιθαγένεια
εγγάμων γυναικών, αποποινικοποίηση της μοιχείας, αποποινικοποίηση της άμβλωσης,
κατάργηση της προίκας και πρόσφατα για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην
απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση, για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής
βίας. Για την τροποποίηση του α. 116, 2 του Συντάγματος 2001 και την καθιέρωση θετικών
μέτρων (ποσοστώσεων)
¾ Για την καθιέρωση ποσόστωσης τουλάχιστον κατά το 1/3 στα ψηφοδέλτια των δημοτικών και
νομαρχιακών εκλογών, καθώς και των βουλευτικών εκλογών.
¾ Για να περιληφθεί στις αξίες του Ευρωπαϊκού Συντάγματος
γυναικών
•
•

•
•

«Βραβείο Γυναικείας Κοινωνικής Προσφοράς-ΑΛΙΚΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ»
Ο Σ.Δ.Γ. από το 1997 απονέμει κάθε χρόνο την Ημέρα της Γυναίκας το παραπάνω βραβείο
σε γυναικεία προσωπικότητα που με ανιδιοτέλεια προσφέρει έργο στο κοινωνικό σύνολο.
•

η ισότητα μεταξύ ανδρών και

O Σύνδεσμος δραστηριοποιήθηκε σε σημαντικούς κοινωνικούς τομείς επί σειράν ετών:
Το έτος 1922 ίδρυσε την «Εθνική Στέγη», ορφανοτροφείο για τα προσφυγόπουλα της
Μικρασιατικής καταστροφής.
Το έτος 1923 πρωτοστάτησε στην ίδρυση της «Μικρής Αντάντ των Γυναικών» για την
προώθηση της ειρήνης και της ισοπολιτείας των γυναικών. (Μετείχαν γυναίκες από τις
Βαλκανικές χώρες, την Πολωνία και την Τσεχοσλοβακία).
Το έτος 1935 οργάνωσε τις πρώτες κατασκηνώσεις για τις εργαζόμενες γυναίκες.
Το έτος 1976 με χρηματοδότηση της Αγροτικής Τράπεζας εγκατέστησε αυτόματα
πλυντήρια ρούχων σε αγροτικές περιφέρειες της Ηπείρου, της Μακεδονίας και του Έβρου.

•
•
•
•
•
•

Ο Σ.Δ.Γ. είναι μέλος των παρακάτω Οργανώσεων και εκπροσωπείται στα Δ.Σ.
Της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών (International Alliance of Women “I.A.W.”) από το 1920.
Η δεκάτη πρόεδρος της I.A.W. ήταν η πρόεδρος του Σ.Δ.Γ. καθηγήτρια Αλίκη ΓιωτοπούλουΜαραγκοπούλου (1989-1996).
Της Ένωσης Γυναικών Νοτίου Ευρώπης (Association des Femmes de l’Europe
Meridionale “AFEM”) από το 1996.
Του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών από το 1990.
Της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που είναι συμβουλευτικό
όργανο της πολιτείας για θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από το 2003.
Της Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών του ΥΠΕΣΔΔΑ,
από την ίδρυσή της το 2007.
Της Παγκόσμιας Πορείας κατά της Παιδικής Εργασίας.
Είναι Συνδεδεμένος με το Τμήμα Πληροφόρησης του Ο.Η.Ε.(DPI-NGO) – Νέα Υόρκη.

Διεθνή Συνέδρια
Ο Σ.Δ.Γ. οργάνωσε στην Αθήνα 2 Διεθνή Συνέδρια της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών I.A.W.
Το 1958 και το 1992. Ακολούθησαν διεθνή σεμινάρια.
Σεμινάρια-Οργανώνονται συστηματικά σε σύγχρονα φεμινιστικά θέματα

•

•

•

•
•
•
•
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•
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•
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Ψηφίσματα, Διαμαρτυρίες, Δελτία Τύπου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Γ.
Περιοδικό «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ»
Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας εκδίδει από το 1923 (με διακοπή στις δύο
δικτατορίες) το εξαμηνιαίο περιοδικό «Ο Αγώνας της Γυναίκας», στις σελίδες του οποίου
προβάλλονται οι πάντα πρωτοποριακές θέσεις και διεκδικήσεις μας για τα γυναικεία θέματα.
Το περιοδικό έχει ψηφιοποιηθεί και βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Σπουδών
Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου: www.genderpanteion.gr
«Διακρίσεις κατά των γυναικών στην εργασία και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την καταπολέμησή τους», με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας της Ελλάδας, εκδόσεις ΟΔΥΣΣΕΑΣ,
Αθήνα 2011.
“Εgalite des genres et combat contre le harcelement sexuel: les politiques de l’union
europeenne”, AFEM Association des Femmes de l’Europe Meridionale en collaboration avec
la Ligue Hellenique pour les Droits des Femmes. Avec le soutien de la Commission
Europeenne et du Gouvernment francais, ANT. N. SAKKOULAS Athenes 2009,
BRUYLANT Bruxelles 2009.
«Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Τα 90 χρόνια του και η Αλίκη
Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου», εκδόσεις ΔΙΟΝΙΚΟΣ, Αθήνα 2010.
«Εργασία, Συνδικαλισμός και Ισότητα των Φύλων», Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της
Γυναίκας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκδόσεις ΟΔΥΣΣΕΑΣ, Αθήνα 1998.
«Γυναίκες, Εργασία, Νέες Τεχνολογίες», Ελλάδα-ΕΟΚ, έκδοση του Συνδέσμου για τα
Δικαιώματα της Γυναίκας, Αθήνα 1986
«Πως να μάθουμε γράμματα σ’όσους δεν ξέρουν», έκδοση του Συνδέσμου για τα
Δικαιώματα της Γυναίκας, Αθήνα 1955
Κύριοι στόχοι του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας σήμερα είναι:
H ίση συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και ειδικά στα πολιτικά
όργανα. Καθιέρωση ποσοστώσεων και δια νόμου και περαιτέρω επέκταση
H πλήρης ισότητα στην αμοιβή για ίσης αξίας εργασία
Η ίδρυση περισσότερων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών για τη φύλαξη και
διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών και η εναρμόνιση των εργασιακών και οικογενειακών
υποχρεώσεων των γονιών
Η καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου υπό όλες τι μορφές της (σωματική, ψυχολογική,
σεξουαλική)
H σταθερή εμμονή στο σεβασμό των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών
Μέτωπο κατά του θρησκευτικού φονταμενταλισμού
Η ενίσχυση του ρόλου των ΜΜΕ στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
γυναικών και στην εξάλειψη των αρχαϊκών σεξιστικών αναπαραστάσεων του φύλου στα ΜΜΕ
Η ενίσχυση του ρόλου του κοινωνικού κράτους στην ουσιαστικοποίηση της ισότητας (υγεία,
παιδεία, κοινωνική ασφάλιση)
Η ουσιαστική εφαρμογή των εθνικών νόμων και των διεθνών συμβάσεων για την ισότητα
των φύλων.
Η αλληλεγγύη προς τις γυναίκες – θύματα του σεξισμού ανά τον κόσμο.
Η ανάδειξη των γυναικών στους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνδεσμος για τα
Δικαιώματα της
Γυναίκας
ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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