Ανακοίνωση του ΤΟΣΥΝ Λέσβου για την παγκόσμια μέρα της γυναίκας
8 Μάρτη τιμάμε την παγκόσμια μέρα της γυναίκας
Η 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας , είναι ημέρα στοχασμού για την
προσφορά των γυναικών στο κοινωνικό σύνολο και προβληματισμού για την
υποστήριξη και ενίσχυση του ρόλου τους σε όλες τους τομείς της ζωής.
Παρά τα βήματα που έχουν γίνει σε θέματα ισότητας, εξακολουθούν να
υφίστανται διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.
Οι συνθήκες κρίσεις ήρθαν να επιτείνουν τις ανισότητες, αφού οι γυναίκες
είναι τα μεγάλα θύματα των χαμηλών αμοιβών, της ανασφάλιστης εργασίας και
των υψηλών ποσοστών ανεργίας. Ο ρόλος της μητρότητας δοκιμάζεται
επιπλέον, αφού οι κοινωνικές παροχές έχουν περιοριστεί δραματικά. Οι νέες
γενιές γυναικών, γυναίκες, φοιτήτριες, εργαζόμενες, άνεργες, πτυχιούχες
κάνουν εκπτώσεις στα όνειρα και στους στόχους τους.
Οι νέες όλου του κόσμου συνεχίζουν τον αγώνα για την επιβίωση, την
καταπολέμηση της φτώχειας και του αναλφαβητισμού, τον αγώνα για την
ειρήνη και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς. Η παγκόσμια κοινότητα έχει
υποχρέωση να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, να διασφαλίσει ένα καλύτερο
μέλλον για τη γυναίκα μητέρα και τα παιδιά της, για τη γυναίκα εργαζόμενη,
για τη γυναίκα απόμαχο της ζωής.
Ο Δήμος Λέσβου, με μια σειρά από δράσεις και στα πλαίσια των δυνατοτήτων,
υποστηρίζει τις γυναίκες του τόπου μας, στους τομείς που περισσότερο έχουν
ανάγκη: Υγεία, εργασία, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, βοήθεια στις
γυναίκες θύματα βίας.
Οι γυναίκες που έχουν προβλήματα μπορούν να απευθύνονται στον
Οργανισμό, «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», που βρίσκεται Αγίας
Ειρήνης 10, στην Μυτιλήνη, τηλέφωνο 22510-27501, για τις υπηρεσίες του
Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου μας, στο εσωτερικό 2, για την Τράπεζα
Εργασίας , τις Ομάδες Γονέων, τον Ξενώνα κακοποιημένων γυναικών, τον
Ξενώνα Απόρων Καρκινοπαθών στην Αθήνα, στο εσωτερικό 3.

Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων αποτελούν το θεσμό που δίδει στους νέους, από
15 έως 28 ετών, τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα κοινά του τόπου τους.
Είναι το καινούργιο, οργανωμένο βήμα εκπροσώπησης της νεολαίας σε κάθε
Δήμο και Κοινότητα. Αποτελούν αυτόνομες δομές ενεργής συμμετοχής και
έκφρασης των νέων στις τοπικές κοινωνίες.
Στην πράξη, σε κάθε δήμο και κοινότητα μπορεί να δημιουργηθεί Τοπικό
Συμβούλιο Νέων, μετά τη διενέργεια των εκλογών, το οποίο θα είναι αρμόδιο
για την προώθηση των ζητημάτων και των αιτημάτων που απασχολούν την
τοπική νεολαία.

Τα αιτήματα αυτά, καθώς και τα συμπεράσματα που θα συνάγονται από το
εκάστοτε Συμβούλιο, θα προωθούνται μέσω του Προέδρου του Συμβουλίου
στις συνεδριάσεις των αντίστοιχων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων και
στη συνέχεια θα δρουν από κοινού για την προώθησή τους
Πέρα από κόμματα και παρατάξεις. Πέρα από μικροπολιτικές αγκυλώσεις και
κολλήματα. Ο θεσμός αυτός έρχεται να ενώσει όλους τους νέους, οι οποίοι θα
συνεργαστούν για την επίτευξη των κοινών τους στόχων.
Για να γνωρίσετε το Τοπικό Συμβούλιο Νέων (Το.Συ.Ν.) του Δήμου Λέσβου
επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του στο FACEBOOK ΕΔΩ
https://www.facebook.com/profile.php?id=704407713009727&fref=ts

Με εκτίμηση το Δ.Σ του ΤΟΣΥΝ Λέσβου

