Fără munca noastră, nicio roată nu s-ar transforma în această lume: Avem puterea
să oprim lumea și să o schimbăm fundamental!
Apel la greva internațională din 8 martie
8 martie este Ziua Internațională a Femeii. Mergem de zeci de ani în acea zi pe drumul către
experiențele noastre și pentru a face vizibile abuzuri sociale la care suntem expuși în fiecare zi sunt.
Suntem femei, lesbiene, persoane non-binare, trans și inter și noi fac parte dintr-o mișcare
internațională. Au fost și la nivel mondial anul trecut Protestele. Milioane de oameni din întreaga
lume au demonstrat. Singur în Hamburg, au fost 10.000 de participanți1. În 2020 vom fi aici și în
toată lumea continuă aceste succese și din nou chiuvetele pline și Lăsați scaunele de birou goale:
vom demonstra și vom merge în grevă!
Ce ne înfurie?
Ani de zile am observat cu îngrijorare că Feminizide2 a redus și ca presupuse „fapte de relație” sunt
respinse. Sunt doar în 2018 9 femei și persoane trans au fost ucise la Hamburg. Mereu auzim
comentarii sexiste, homofobe și trans-ostile, sunt asupriți și exploatați de relațiile patriarhale.
Munca noastră este subestimată și a devenit invizibilă: încă câștigăm în medie cu 22% mai puțin
decât bărbații cis3. Acasă ne ocupăm de nenumărate ore de parenting neplătit, gospodărie și munca
de îngrijire. La bătrânețe suntem adesea afectați de sărăcie pentru că suntem alături de ai noștri
Pensia nu pune capăt îndeplinirii. Ar trebui să le luăm de la sine oferi sprijin emoțional tuturor celor
din jurul nostru și din interior Dacă aveți îndoieli, puneți-ne propriile nevoi pe arzătorul din spate.
Atât de diferit suntem, cu toții suntem muncitori! Fie cu un pix Cheie, computer sau mătură în mână,
indiferent dacă o plătim obține sau nu: ne așteptăm să fim plângători, ignorați și să-și asume de
bună voie toate aceste lucrări. Deci ceea ce ne unește este puterea să punem jos munca noastră
plătită și neplătită!

Cine suntem
Suntem oameni foarte diferiți din contexte diferite. Noi sunt puternici în diversitatea noastră și cer
dreptul la o viață liberă într-unul singur Societate care garantează drepturi egale pentru toată lumea.
Vom fi sus pe 8 martie mergeți pe stradă pentru a face vizibil ce este altfel în privat dispare și ne
oferă o expresie de legătură pentru experiențele noastre găsiți că altfel rămân izolați. Ne vom ridica
pentru o societate în care fiecare are ceea ce are nevoie și în care fiecare este diferit, fără teamă
poate. Pentru că nu vrem participarea egală la un sistem, că în ceea ce privește concurența,
discriminarea și exploatarea oamenilor și Bazat pe mediu Luptăm pentru un social de bază
Schimbare și feminism anticapitalist.

1 Asteriscul de gen se referă, în general, la caracterul constructiv al genului și este destinat să ofere spațiu pentru propria persoană
Dați definiția.
2 „Feminicid” sau „feminicid” denotă o crimă bazată pe sexe de femei, non-binare, trans și inter Persoanele cu și fără dizabilități.
3 Bărbații sunt bărbații care au fost clasificați ca bărbați la naștere și identificați cu ei. Bărbații trans sunt și ei bărbați, dar nu au
aceleași privilegii, dar experimentează opresiunea.

Ce vrem
Greva este o oportunitate de a reuni diferite lupte și pentru a deveni activ împreună în solidaritate.
Luptăm pentru o lume în care ne aflăm poate funcționa în funcție de abilitățile și nevoile noastre și
fiecare lucrare este apreciată. Facem invizibil și neplătit Muncă vizibilă. Politizăm relațiile și
relațiile de familie, pentru că particularul este politic. Vrem să stabilim dacă, când și cum lucrăm
pentru că fiecare secundă a zilei este timpul nostru. Solicităm recunoaștere socială și apreciere
materială Profesii în sectorul îngrijirii, cum ar fi asistența medicală, educația și curățenia. Noi se
opun criminalizării lucrătorilor sexuali. Suntem în picioare o societate în care trăim cu toții o viață
bună și sigură Poate! Suntem solidari cu luptele trans, inter și non-binare Oameni din întreaga lume
pentru că doar noi ne determinăm sexul. Noi nu ne lăsa să dicteze cum arătăm, ne comportăm sau
ne comportăm trebuie să ne îmbrăcăm - și cu siguranță nu ne permitem să fim atacați pentru asta
sau abuz. Nu avem nevoie de protecție de la bărbații cis, solicităm Sfârșitul tuturor violenței.
Fiecare atac asupra noastră este un atac asupra noastră toate! Decidem pentru noi înșine dacă sau cu
cine avem sex și când și cu cine avem dragoste. Luptăm pentru a ne controla trupurile noastre. Noi
decide dacă și când vrem să rămânem însărcinată sau când ar trebui lasa sa avorteze! Nu ne
permitem să fim mai departe discriminate rasial sau ca „exotice Sexualizează frumusețile. Indiferent
dacă ne puteți pronunța numele sau nu, nu ne vom adapta. Feminismul nostru rămâne anti-rasist!
Suntem pentru o societate în care toată lumea se poate mișca liber nimeni nu este împiedicat; în care
femeile refugiate și handicapate, lesbiene, persoanele non-binare, trans și inter au un statut de
reședință sigură și au o casă sigură și decentă! Luptăm pentru o societate dincolo de naționalități și
granițe. Noi spun anti-feminism, rasism, antisemitism, anti-țigani și luptați împotriva rasismului
anti-musulman!

Deci, ce înseamnă grevă?
Dacă există un drept politic la grevă în Germania este controversat. prin urmare trebuie să fim cu
atât mai creativi! Există multe opțiuni contribuie. Să rămânem împreună și să ne facem vizibili
împreună. Consolidarea grevei ca formă de dezbatere politică, nu numai noi Să te mulțumești cu
apelurile la politicieni și angajatori este încă un mod eficient de a ne atinge obiectivele. Formele de
exprimare sunt diverse: de la refuzul de a face cafea sau nu ordonarea până la refuzul salariilor este
posibilă. Hai să fim activi și să ne organizăm! Să chemăm studenți Întâlniri, fabrici și întâlniri
pentru ateliere cu handicap Adunări pentru tineri și cursanți. Să vorbim cu colegii Prieteni, bunici,
mame, mătuși și surori. Cu toții putem merge în grevă în jurul datei de 8 martie. Să facem presiune
politică, demonstrează-te pe străzi și colectează public Locuri. Să facem, ca și predecesorii și aliații
noștri, toată lumea mijloace necesare pentru a lupta pentru o viață bună pentru toată lumea. Pe asta
munca noastră devine vizibil, cerințele noastre sunt aplicate și publicul Spațiul ne aparține tuturor!
Până în fiecare zi este 8 martie! Alăturați-vă!

