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Birçok ülkede olduğu gibi İsviçre’de de kadınlar* eşitlik, cinsiyet ayrımcılığı ve 
haksızlıklara karşı elele veriyor. Ama bu sefer bizler bir adım daha ileriye gitmek  
istiyoruz : 14 Haziran 2019 KADINLARIN* GREVİ-FEMİNİST GREV’de birleşiyoruz. 

Çünkü artık beklemekten yorulduk : 37 yıl önce eşitlik adına halk oylamasıyla anayasada 
değişiklik yapıldı, 22 yıldır eşitlik kanunları yürürlükte. Ama maaşlarımız ve emeklilik-
lerimiz hala eşit değil hatta sefil denecek durumda. Yarı zamanlı çalışıyoruz çünkü ev 
işleri, çocukların eğitimi ve bakım işlerinin üçte ikisini biz yapıyoruz : temizlik, yemek, 
çamaşır, bulaşık, çocuklara ve torunlara bakmak, hasta veya yaşlı büyüklerimiz ile 
ilgilenmek... Ekonomik karşılığı olmadan yapılan ama ülke refahına büyük katkısı olan 
bu işler bizler tarafından yapılmazsa İsviçre ekonomisinin işlemeyeceği kesin ve artık 
yaptığımız bu işlere değer verilmesinin vakti geldi.  

Çünkü artık cinsiyet ayrımcılığına ve her türlü kadına şiddete hayır diyoruz. Eşitlik 
şiddete uğramaya korkmadan yaşamak , tacize uğramaya korkmadan çalışmak, 
dayak yemeğe korkmadan eve geri dönmektir. Vücutlarımıza ve hayatlarımıza, kendi  
adımıza yine kendimiz için aldığımız karar ve haklarımıza saygıdır. 

Haklarımızın çiğnenmediği, cinsiyet ayrımı ve şiddetin olmadığı, renk, din, kültür, 
pasaport, cinsiyet, cinsel eğilim, yaş ve sınıf ayrımının olmadığı bir toplumda eşit ve 
dayanışma içinde yaşamak istiyoruz. 

14 haziran 2019’da bunun  
için grev yapacağız. 

Grevimiz heryerde, iş yerlerinde veya evlerde imkanlarımız çerçevesinde çalışmayı ve iş 
yapmayı bırakarak, kısa bir süre veya bütün gün hatta gece, erkeklere karşı değil, erkek 
egemen sisteme karşı olacaktır. Tüm erkekler 14 haziran 2019 günü KADINLARIN* 
GREVİ ile dayanışma için davetlidir. 
  

Sizde bize katılın !

Birçok ülkede olduğu gibi İsviçre’de de kadınlar* eşitlik, cinsiyet ayrımcılığı ve 
haksızlıklara karşı elele veriyor. Ama bu sefer bizler bir adım daha ileriye gitmek  
istiyoruz : 14 Haziran 2019 KADINLARIN* GREVİ-FEMİNİST GREV’de birleşiyoruz. 

Çünkü artık beklemekten yorulduk : 37 yıl önce eşitlik adına halk oylamasıyla anayasada 
değişiklik yapıldı, 22 yıldır eşitlik kanunları yürürlükte. Ama maaşlarımız ve emeklilik-
lerimiz hala eşit değil hatta sefil denecek durumda. Yarı zamanlı çalışıyoruz çünkü ev 
işleri, çocukların eğitimi ve bakım işlerinin üçte ikisini biz yapıyoruz : temizlik, yemek, 
çamaşır, bulaşık, çocuklara ve torunlara bakmak, hasta veya yaşlı büyüklerimiz ile 
ilgilenmek... Ekonomik karşılığı olmadan yapılan ama ülke refahına büyük katkısı olan 
bu işler bizler tarafından yapılmazsa İsviçre ekonomisinin işlemeyeceği kesin ve artık 
yaptığımız bu işlere değer verilmesinin vakti geldi.  

Çünkü artık cinsiyet ayrımcılığına ve her türlü kadına şiddete hayır diyoruz. Eşitlik 
şiddete uğramaya korkmadan yaşamak , tacize uğramaya korkmadan çalışmak, 
dayak yemeğe korkmadan eve geri dönmektir. Vücutlarımıza ve hayatlarımıza, kendi  
adımıza yine kendimiz için aldığımız karar ve haklarımıza saygıdır. 

Haklarımızın çiğnenmediği, cinsiyet ayrımı ve şiddetin olmadığı, renk, din, kültür, 
pasaport, cinsiyet, cinsel eğilim, yaş ve sınıf ayrımının olmadığı bir toplumda eşit ve 
dayanışma içinde yaşamak istiyoruz. 

14 haziran 2019’da bunun  
için grev yapacağız. 

Grevimiz heryerde, iş yerlerinde veya evlerde imkanlarımız çerçevesinde çalışmayı ve iş 
yapmayı bırakarak, kısa bir süre veya bütün gün hatta gece, erkeklere karşı değil, erkek 
egemen sisteme karşı olacaktır. Tüm erkekler 14 haziran 2019 günü KADINLARIN* 
GREVİ ile dayanışma için davetlidir. 
  

Sizde bize katılın !

Daha çok bilgi için bulunduğunuz kanton derneğine mail yazabilirsiniz.
grevefemmesfribourg@gmail.com frauenstreik.schweiz@gmail.com
grevefeministe2019geneve@gmail.com donneinsciopero@gmail.com
grevefeministeneuchatel@gmail.com
grevefemmesvalais@gmail.com
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