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Όπως και σε πολλές άλλες χώρες, οι γυναίκες* διαδηλώνουν για την ισότητα,
ενάντια στο σεξισμό και της διακρίσεις. Αλλά αυτή τη φορά θέλουμε να το πάμε
πιο μακριά: μέχρι μια απεργία των γυναικών, μια φεμινιστική απεργία, που θα
πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου 2019, επέτειος της πρώτης απεργίας γυναικών
το 1991 στην Ελβετία.
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Γιατί βαρεθήκαμε να περιμένουμε: πάμε 37 χρόνια που ο λαός ψήφισε ένα συνταγματικό άρθρο για την ισότητα. Πάνε 22 χρόνια που υπάρχει ο νόμος για την ισότητα.
Αλλά οι μισθοί μας και οι συντάξεις μας συνεχίζουν να είναι χαμηλότεροι, συχνά άθλιοι.
Δουλεύουμε …. γιατί εξασφαλίζουμε τα 2/3 της οικιακής εργασίας, της εκπαίδευσης
και της φροντίδας: την καθαριότητα, το μαγείρεμα, το πλύσιμο, τα παιδιά, τα εγγόνια,
τους άρρωστους ή ηλικιωμένους συγγενείς. Αυτή η δουλειά, χωρίς την οποία πολύ
απλά η Ελβετία δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, παράγει πλούτο αλλά δεν πληρώνεται. Η αξία αυτής της δουλειάς είναι καιρός να αναγνωριστεί!
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Τέρμα πια στο σεξισμό και σε όλες τις μορφές βίας. Ισότητα είναι να μπορείς να
ζήσεις χωρίς τον φόβο του να σου επιτεθεί κάποιος, να εργάζεσαι χωρίς να φοβάσαι
μην σε παρενοχλήσουν σεξουαλικά, να γυρνάς στο σπίτι χωρίς το άγχος να σε κακοποιήσουν. Σεβασμός στο σώμα μας και στη ζωή μας σημαίνει τέλος κάθε είδους
βίας προς τις γυναίκες* και αναγνώριση του δικαιώματος μας να αποφασίζουμε οι
ίδιες για τον εαυτό μας.
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Θέλουμε μια κοινωνία που να βασίζεται στην ισότητα και στην αλληλεγγύη, χωρίς
διακρίσεις, χωρίς σεξισμό και χωρίς βία απέναντι στις γυναίκες*. Όποιο κι αν είναι το
χρώμα του δέρματος, η κουλτούρα, η καταγωγή ή η θρησκεία, το διαβατήριο μας,
ο σεξουαλικός μας προσανατολισμός ή σεξουαλική μας ταυτότητα, η ηλικία μας ή η
κοινωνική μας θέση.
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Η απεργία μας θα είναι συνολική: Στους χώρους δουλειάς και στο σπίτι. Θα προσαρμοστεί στις δυνατότητες της καθεμιάς μας: θα σταματήσουμε για λίγο ή για όλη
τη μέρα, θα καταλάβουμε το δημόσιο χώρο μέρα και νύχτα, θα ενοχλήσουμε αντί να
καθαρίσουμε. Η απεργία μας δεν θα είναι ενάντια στους άντρες αλλά ενάντια σ-αυτό
το πατριαρχικό σύστημα που έχει φάει τα ψωμιά του. Στις 14 Ιούνη 2019, καλούμε
τους αλληλέγγυους άντρες να συμπαρασταθούν στις γυναίκες* που θα απεργούν.
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Γι’ αυτό στις 14 Ιούνη θα απεργήσουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε mail στο Collectif
( οργάνωση γυναικών*) του καντονιού σας
grevefemmesfribourg@gmail.com
frauenstreik.schweiz@gmail.com
grevefeministe2019geneve@gmail.com
donneinsciopero@gmail.com
grevefeministeneuchatel@gmail.com
grevefemmesvalais@gmail.com
www.facebook.com/grevefeministe
vaud.grevefeministe@gmail.com
www.facebook.com/frauenstreikCH
#2019grevedesfemmes #2019grevefeministe #2109scioperodelledonne
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