بيان  8مارس 2019
أمام الوحشية  ،نضال الحركة النسوية
الحركة النسوية تكتب التاريخ من جديد ،لقد عدنا
لكي نوقف العالم لكي نصرخ بقوة ضد كل شكل من أشكال التمييز و العنف التي نعاني منها نحن النساء
كل يوم في كل الجوانب !
نحن النساء مختلفات ،لكن نتشارك في النضال من أجل حقوق الكل ،تلك اللواتي يتواجدن هنا و
اللواتي لم يتمكن من التواجد ،نقول ال للهمجية الذكورية ،والعنصرية و الرأسمالية و اإلستعمارية.
النساء هن مصدر الحياة ليس فقط عندما تلدن ،بل نحن من نقوم يوميا بأعمال الرعاية .اليوم نقوم
بإضراب على الرعاية لألن هذا العمل الزال غير مرئي و محتقر .لقد حان الوقت لوضع موضوع
الرعاية في قلب المجتمع .نحن النساء ال يمكننا أن نمضي قدما بهذا العبئ ،نطالب بالمسؤولية المشتركة
في المنزل و نطالب بالحقوق الكاملة للمواطنة ،الحق في الرعاية و أن يعتنى بنا.
نحن نريد أن ندين ضروف اإلستغالل و عبودية النساء حول العالم اللواتي يعملن في ظروف
اإلستغالل و بناء إستراتيجيات اإلستهالك البديلة التي تساعد على خلق عالم إجتماعي و عملي أكثر
عدالة و أكثر إحتراما للبيئة و حياة الناس.
لدينا دور أساسي في إستدامة الحياة ،في محاربة التغير المناخي و المحافظة على التنوع البيولوجي.
نحن نصرخ بقوة ضد النيوليبرالية الوحشية التي تفرض على أنها الفكر الوحيد في العالم الذي يدمر
كوكبنا و حياتنا.
اليوم نقوم بإضراب على اإلستهالك ضد هذا النضام الظالم.
تعاني النساء من التمييز و العنف في العمل .الفجوات بين الجنسين :في الرواتب و المعاشات .هناك
قطاعات ذات شروط غير مقبولة :عامالت النظافة في الفنادق أو عامالت البيوت .كفى !
نطالب بالوظائف و األجور الالئقة؛ إلغاء إصالحات العمل و المعاشات التقاعدية و العمل الداخلي ،الذي
يستعبد النساء المهاجرات.
نطلب تصاريح ميالد متساوية و غير قابلة للتحويل :قانون فعال للمساواة في األجر؛ التصديق على
اإلتفاقية  189لمنظمة العمل الدولية  :التدابير رامية للقضاء على التحرش الجنسي و الجنساني ،والنساء
اللواتي لديهن تنوع وظيفي يجب أن يحضو بمعاملة حقيقية و فعالة التكامل اإلجتماعي و المهني.
ألننا ال نريد أي تمييز أو عنف في بيئة عملنا ،ألننا نريد وظيفة بأجور و شروط الئقة !
من يعتقد أن كوننا نساء هو السبب الرئيسي للفقر .الهشاشة التي تأثر على النساء اللواتي يرعون
العالم بسخاء قد تفاقمت بسبب كبر السن ،كونها مثلية جنسية ،كونها مهاجرة ،بسبب التنوع الوظيفي أو
الصورة التي ليست ضمن المعايير .الفقر مهين .إنه ال يؤثر فقط على الجسم ،و يدمرالكرامة و األمل و
يدفع نحو اإلقصاء.
كما نطالب بالمعاشات التي حصلن عليها :يجب اإلعتراف بالوقت المخصص لمهام الرعاية في حساب
المعاشات.
لقد أضربنا عن التعليم ألننا نطالب بتكوين محرر لجميع البشر ،نطالب بالتعليم الذي ال يحجب
النساء ،تعليم في القيم حيث التعليم المختلط و التعليم العاطفي الجنسي يشكالن عالم من أجل المساواة في
الحقوق و اإلحترام دون الصور النمطية الجنسانية و العقائد المعادية للنساء.
تعليم عام و علماني و نسوي  ،خالي من القيم المبنية على العالقة الجنسية الطبيعية األبوية.
اليوم نقف لكي تنتهي االنتهاكات ضد النساء ،االنتهاكات التي نعاني منها في كل الفضاءات و
الميادين فقط لكوننا نساء .كفى قتال للنساء
كفى من قضاء أبوي يديننا على أن نكون ضحايا مضاعفات.
كفى تعنيفا لألجسادنا ،كفى تحالفا إجراميا بين النظام األبوي و الرأسمالي ،الذي يريدون فقيرات و
لطيفات ،صامتات و خاضعات حيث يحدد أثمنة لجسد المرأة.
نطالب بقوانين تشمل كل اشكال العنف ضد المرأة .و تكوين اجباري في المنظور الجنساني في السلطة
القضائية ،األجهزة و قوات األمن و اإلدارات.

نقوم النساء المهاجرات أيضا بإضراب .نطالب بأن يتم اإلعتراف باإلسهام اإلقتصادي ،اإلجتماعي و
الثقافي الذي نحققه في هذا المجتمع و أن يسمع صوتنا.
نندد قانون الهجرة الذي يمثل العنصرية المؤسسية ،و نطالب باإلغالق الفوري السيي.
إننا نندد أن اإلتحاد األوروبي ال يتحمل إلتزاماته و أنه يعيق الوصول إلى الملجأ و ينتهك حقوق اإلنسان.
نندد اإلستعمار المترجم إلى اإلستغالل المتواصل للموارد الطبيعية المهددة بالرأسمالية اإلستخراجية في
بلداننا األصلية.
نندداإلضطهاد الذي تعاني منه النساء للدفاع عن حقوقهن حول العالم :كولومبيا و نيكاراغوا و نيجيريا و
المملكة العربية المتحدة و إندونيسيا و باكستان ! و هنا كذلك ،باإلضافة إلى ما وراء الحدود ،يجري بناء
خطابات سياسية معادية لألجانب ،عنصرية و معادية للمثلية تشكك في الحقوق التي حققتها المرأة.
المزيد من االستغالل للنساء !
للذين يترأسون هذه الموجة الرجعية و األبوية ،النساء تجيب بهذا التسونامي النسوي .وال خطوة إلى
الوراء في حقوقنا!!!
زميالتي ،نتذكر أن  8مارس هو كل يوم ! الطريق طويل و الحمالت متواصلة ! نحن نبحث عن
جمعيات مدننا و أحيائنا ،و نصنع جمعيات جديدة ،دعونا نجتمع ،ندافع عن حقوقنا؛ نكافح و نرعى
بعضنا !
في مواجهة الوحشية الذكورية و العنصرية ،النضال النسوي !
معا لن يستطيع احد إيقافنا ! يعيش يعيش يعيش النضال النسوي !

