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Wekî ku li pir welatan diqewime jin li Swîsre jî ji bo wekheviyê, li hember
cudakariya zayendî û niheqiyan dest didin hevdu. Lê vê carê em dixwazin gavekê
pêşdetir biçin: Em di 14’ê Hezîrana 2019’an de di GREVA JINÊ-GREVA FEMÎNÎST
de tên cem hev.
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Em pir rawestiyan: Beriya 37 salan ji bo wekheviyê bi referandûmê di makezagonê
de guherîn çêbû. Ev 22 sal in zagoneke me li ser wekheviyê heye. Lê muçeyên me
û teqawîtiya me hê jî ne wekhev in. Heke em nîvdemî dixebitin, sedema wê ev e ku;
ji sêyan diduyê karên malê û perwerdeya zarokan em dikin: paqijî, xwarin çêkirin,
cil şûştin, firax şûştin, li zarok û neviyan mêzekirin, bi nexweş û kalên me re eleqedarbûn... Heke ev karên ku ji aliyê aborî ve bêmuçe ne lê fêdeya xwe ji bo aramiya welat
pir in ji aliyê me ve neyê kirin ekonomiya Swîsre naxebite. Ev karên me divê êdî were
biqedirkirin û nirxdayin.
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Em êdî ji cudakariya zayendî û ji her cure tundiya li hember jinê re dibêjin na! Wekhevî
ew e ku; bêyî tirsa ku rastî tundiyê were jin bikaribe bijî, bêyî tirsa destdirêjiyê bikaribe
bixebite, bêyî tirsa lêdanê bikaribe vegere mala xwe. Wekhevî, rêzgirtina ji biryarên me
yên li ser navê me, li ser bedena me û jiyana me ye.

Em êdî ji cudakariya zayendî û ji her cure tundiya li hember jinê re dibêjin na! Wekhevî
ew e ku; bêyî tirsa ku rastî tundiyê were jin bikaribe bijî, bêyî tirsa destdirêjiyê bikaribe
bixebite, bêyî tirsa lêdanê bikaribe vegere mala xwe. Wekhevî, rêzgirtina ji biryarên me
yên li ser navê me, li ser bedena me û jiyana me ye.

Em civakeke wekhev ku li ser hevgirtinê hatiye avakirin dixwazin. Em cîhaneke ku jin
neyê krîmînalîzekirin û rastî tundiyê neyê dixwazin. Ango jiyaneke bi reng, nasname,
çand û nijada xwe bêyî ku raman û lêgerînên me yên zayendî were lêpirsînkirin dixwazin.
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Em çima 14’ê Hezîrana 2019’an,
grevê dikin?
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Çalakiya me dê li her derê be: en los espacios de trabajo y en las casas. Será
adaptable a las posibilidades de cadawê li kargehê û li malê be. Dê li gor rewşa heyî
bi demkurtî, demdirêjî, tevahiya rojê û tevahiya şevê bi awayê dagirkirina qadan bê
pêkanîn. Greva me dê ne li hember mêran be, lê dê li hember pergala serdest a
baviksalarî be. Em bangî mêrên ku piştgiriyê dikin ku 24’ê Hezîrana 2019’an cihê xwe
di Greva Jinê de bigirin.

Hûn jî tevlî me bibin !

Ji bo agahiya berfireh hûn dikarin li komeleya kantona ku hûn lê dijîn bigerin.
grevefemmesfribourg@gmail.com
frauenstreik.schweiz@gmail.com
grevefeministe2019geneve@gmail.com
donneinsciopero@gmail.com
grevefeministeneuchatel@gmail.com
grevefemmesvalais@gmail.com
vaud.grevefeministe@gmail.com
www.facebook.com/grevefeministe
www.facebook.com/frauenstreikCH
#2019grevedesfemmes #2019grevefeministe #2109scioperodelledonne

Çalakiya me dê li her derê be: en los espacios de trabajo y en las casas. Será
adaptable a las posibilidades de cadawê li kargehê û li malê be. Dê li gor rewşa heyî
bi demkurtî, demdirêjî, tevahiya rojê û tevahiya şevê bi awayê dagirkirina qadan bê
pêkanîn. Greva me dê ne li hember mêran be, lê dê li hember pergala serdest a
baviksalarî be. Em bangî mêrên ku piştgiriyê dikin ku 24’ê Hezîrana 2019’an cihê xwe
di Greva Jinê de bigirin.

Hûn jî tevlî me bibin !

Ji bo agahiya berfireh hûn dikarin li komeleya kantona ku hûn lê dijîn bigerin.
grevefemmesfribourg@gmail.com
frauenstreik.schweiz@gmail.com
grevefeministe2019geneve@gmail.com
donneinsciopero@gmail.com
grevefeministeneuchatel@gmail.com
grevefemmesvalais@gmail.com
vaud.grevefeministe@gmail.com
www.facebook.com/grevefeministe
www.facebook.com/frauenstreikCH
#2019grevedesfemmes #2019grevefeministe #2109scioperodelledonne

