Без нашата работа няма да има колело превръща в този свят:
Ние имаме силата да спре света и да го промени из основи!

Призив за международен протест на 8ми март
Осми март е международният ден на жените. От десетилетия ние излизаме на този ден, за
да заявим публично недоволството си.
Ние сме жени, лесбийки, джендъркуиър,
транссексуални и интерсексуални и сме част от международно движение. Само в
последните години, милиони от нас излязоха на улиците от Полша до Аржентина, от Ню
Йорк до Хонг Конг, от Испания до Нигерия. През 2019 година в Хамбург, както и в много
други градове по целия свят – на 8ми март, ние ще оставим съдовете неизмити, няма да
отидем на работа – ще демонстрираме недоволството си и ще протестираме!
От много години наблюдаваме с притеснение нарастващата сила на десните партии и
правителствата. Но вече, ние постоянно чувам сексистки, хомо- и транс и инвалидивраждебни коментари, опит постоянна сила, потисничество и експлоатация от ОНД мъже 1 и
патриархата! Нашият труд се подценява и остава невидим – заплащането ни е в пъти пониско от това на мъжете! В домовете си ние полагаме безброй часове неоценен труд –
домакинстваме, обучаваме и полагаме грижи. Когато остаряваме, в много случаи дори не
доживяваме пенсионна възраст. Освен всичко това, сме задължени да предоставяме
постоянна емоционална подкрепа и ако е възможно, да поставяме себе си на последно
място! Макар и различни, ние всички работим! Независимо дали с химикал в ръка, с гаечен
ключ, на компютър или с метла: от нас те очакват да вършим цялата тази работа покорно,
незабелязано и доброволно.
На 8ми Март ние ви призоваваме на протест, за да дадем гласност на всичко онова, което
остава скрито! Нека заедно да дадем публично изражение на недоволството от това, на
което сме подложени ежедневно! Ние искаме общество, в което всеки има възможността да
получава онова, от което има нужда и в което всеки може да бъде различен и да не се
страхува от това! Ние сме против системата на днешното общество, която е базирана на
конкуренция, дискриминация и експлоатация!
Ние се борим за фундаментална социална промяна!
Кои сме ние?
Нашето движение обединява много и различни хора. Ние идваме от различни култури.
Някои от нас са ученици, други са по пътя на своето професионално изграждане. Някои от
нас получават социални помощи, други получават пенсии. Много от нас полагат
безвъзмездни грижи за околните, за домакинствата си.
Това, което ни обединява е способността ни да разграничим нашия платен и незаплатен
труд!
Какво искаме?
Протестът ни дава шанс да споделим трудностите, които среща всеки от нас и заедно да се
борим за решението им!
1 Cisz hímek a férfiak, akik volna minősíteni a férfiak születéskor, és aki szintén jól érzi magát vele. Trans férfiak férfiak is, de nem
azonos jogosultságokkal, de a tapasztalat az elnyomás.

Ние се стремим към свят, в който можем да работим според способностите си, нуждите си и
всяка проява на труд бива зачитана! Ние даваме гласност за трудът, който остава
незабелязан! Ние политицизираме връзките и семейните взаимоотношения, защото
личното е политически предопределено! Ние искаме да решаваме сами как и кога ще
работим, защото всяка секунда от деня ни, принадлежи само и единствено на самите нас!
Ние изискваме повече признание за професии като обгрижващ персонал, учители и чистачи!
Ние сме против криминализацията на проституцията! Ние се стремим към общество, в което
всяка от нас може да води добър и безопасен живот!
Солидарни сме към проблемите на транссексуалните, джендъркуиър и интерсексуалните,
тъй като вярваме, че всеки е свободен да избира своята идентичност. Ние не позволяваме
някой да направлява това как трябва да изглеждаме и още повече – не позволяваме да
бъдем обиждани или атакувани за това. Нямаме нужда от мъже, за да ни защитават, ние
искаме край на насилието! Всяка атака срещу някой от нас е атака срещу всички нас!
Ние сами избираме с кого да имаме интимни взаимоотношения и кого да обичаме. Сами
решаваме относно нашите тела, избираме да родим деца или да направим аборт.
Отказваме да приемем расистка дискриминация или сексуализирането ни като „екзотични
красавици“. Не ни интересува дали другите могат да произнасят имената ни – те са нашата
идентичност и не подлежат на адаптация спрямо околните!
Искаме общество, в което всеки може да се придвижва свободно, в което бежанци и
инвалиди, лесбийки, джендъркуиър, транссексуални, интерсексуални са равнопоставени
граждани, които живеят безопасно и достойно!
Ние се борим за общество без граници и националности! Обявяваме война на антифеминизма, расизма, антисемитизма, антизиганизма и антимюсюлманството!
Какво представлява протестът?
В Германия, ние нямаме политическото право да протестираме, затова прибягнахме до покреативни идеи! Обединете се и нека ви забележат: отложете домакинската работа, дайте
си почивен ден, забавете задълженията си на работното място, пропуснете училище, не
ходете в университета, закачете престилка на прозореца си, направете плакат и го закачете в
офиса, не правете кафе за никого. Вместо всичко това, на този ден – организирайте
студентски срещи, срещи с колеги, семинари и тренинги! Говорете с колежките си,
приятелките си, бабите си, майките си, лелите си и сестрите си!
Всички ние можем да се обединим на 8ми Март с организирани събития, на улицата или на
публични места! Нека следвайки стъпките на нашите предшественици - да се борим с всички
средства за по-добър живот за всички: борбата продължава докато всеки ден не се превърне
в 8ми март!
Присъединете се към нас!
____________

* Вашият пол не е вашето тяло, вашият пол е социална атрибуция. * Изразява това.
Има и много възможности за включване на cis мъже: кетъринг, грижи за децата, билбордове и много други.
Искате да ни подкрепите? Страхотен! Моля, не се колебайте да се свържете с нас на адрес
8m_hamburg@riseup.net.

