Нека задвижим колелото на промяната!
Силата да променим света е в нашите ръце!

Призив за международен протест на 8ми март

Осми март е международният ден на жените. От десетилетия насам, ние излизаме на
този ден, за да заявим недоволството си и за да направим публично достояние
агресията и социалната несправедливост, на която сме подложени. Ние сме жени,
лесбийки, джендъркуиър, транссексуални и интерсексуални. Ние сме част от
международно движение. През изминалата година нашите протести обхванаха много
държави по света. Милиони хора излязоха в подкрепа на идеите ни. Само в Хамбург,
протестиращите бяха над 10,000 души. Целта ни през 2020г. е да надградим
миналогодишния ни успех и отново да оставим съдовете неизмити и работните си
места – празни. Ще демонстрираме недоволството си и ще протестираме!

От какво е породен гневът ни?
От години се наблюдава фемицид1 - убийства на жени, които се неглижират като
„престъпления срещу личността“. Само през 2018г. в Хамбург, са убити 9 жени и
транссексуални като престъпленията са описани по горепосочения начин. Ние
непрестанно търпим сексистки, хомофобски и трансфобски коментари. Биваме
подтискани и експлоатирани от патриархалните структури на обществото! Нашият
труд е подценяван и неадекватно оценен, тъй като заплащането ни е средно с 22% помалко от това на цис-мъжете2. В домовете си, ние полагаме безброй часове неоценен
труд – домакинстваме, обучаваме и полагаме грижи. Достигайки пределна възраст,
често сме застигнати от крайна бедност, тъй като пенсиите ни са ниски. Освен всичко
това, сме задължени да предоставяме постоянна емоционална подкрепа и 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
се очаква да вършим цялата тази работа покорно, незабелязано и доброволно. Това,
което ни обединява е силата ни да спрем да предоставяме този платен или
незаплатен труд!

femicide (женоубийство, фемицид) – преднамерено убийство на лица от женски пол поради тяхната
полова принадлежност.
1

Cis-men (цис-мъже) е понятие, описващо мъже, чието чувство за собствения им пол е съответстващо
на биологичния пол.
2

Кои сме ние?
Нашето движение обединява много и различни хора. Разнообразието в нашето
движение е това, което ни прави силни! Обединени сме от способността ни да
разграничим нашия платен и незаплатен труд! Заявяваме правото си на свободен и
спокоен живот в общество, което дава равни права на всички! На 8ми Март ще изявим
протеста си на улиците! Ще дадем гласност на това, което се покрива! Ще се обединим
и противопоставим на изолацията, в която са поставени нашите съдби! Ще заявим
желанието си за свят, в който всеки е обезпечен и може да изяви себе си без страх! Не
желаем да сме част от система, която е базирана на конкуренция, дискриминация и
експлоатация на хората и природните ресурси! Ние се борим за фундаментална
промяна и анти-капиталистически феминизъм.

Какво искаме?
Протестът ни дава шанс да споделим трудностите, които среща всеки от нас и заедно
да се борим за решението им! Ние се стремим към свят, в който можем да работим
според способностите си, нуждите си и всяка проява на труд да бъде зачитана! Ние
даваме гласност за труда, който остава незабелязан! Ние политизираме връзките и
семейните взаимоотношения, защото политиката е в основата на личния живот! 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 на никого 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 промяна за улеснение на околните!
Нашият феминизъм се изразява в антирасизъм!

Искаме общество, в което всеки може да се придвижва свободно, в което бежанци,
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, антициганизма и антимюсюлманството!

Какво представлява протестът?
В Германия, политическото ни право да протестираме е под въпрос, затова
прибягваме до по-креативни идеи! Има много начини да се присъедините! Нека
нашият протест бъде политическо действие, а не просто противопоставяне на
очакванията на политици и работодатели! Това е ефективният начин да постигнем
целите си! Нека се обединим и нека ни забележат! Начините са много – от това да
откажете да направите кафе на някого или да не почистите... до това да откажете да
работите!
Нека бъдем активни и организирани! Свикайте 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
и на публични места! Нека, следвайки стъпките на нашите предшественици - да се
борим с всички средства за по-добър живот! Нека постигнем признание за работата
си, завишим изискванията си и създадем гражданска арена, на която всички излизат
с равни права!
Борбата продължава докато всеки ден не се превърне в 8ми март!
Присъединете се към нас!

