إضراب النساء في الـ  8من شهر مارس/آذار
لعام  2019في ألمانيا
زميالتي األعزاء
في عام  ، 2018كان الناس يتظاهرون من أجل حقوق النساء في أكثر من  20مدينة في جميع أنحاء ألمانيا,و قد كان حجم المشاركة
في المظاهرات النسوية األكثر منذ عقود
ومع ذلك ،قد الحظنا أيضًا ما حدث في إسبانيا في الـ  8من شهر مارس/آذار لعام . 2018حيث أن ما رأيناه هناك كان مذهالً
ومله ًما
حيث أنه قد قام أكثر من  5ماليين شخص بإيقاف أعمالهم و بالخروج إلى الشوارع ،و قاموا بإيقاف الجامعات والمدارس وقد
تمكنت هذه اإلضرابات النسوية من إحداث شلل جزئي في البالد  ,وحصلت على الكثير من الدعم والتعاطف من عامة الناس.
وإلى جانب إسبانيا  ،أعلنت النساء في كل من األرجنتين والواليات المتحدة وبولندا وعدة بلدان أخرى مشاركتها في اإلضراب
أيضا
نحن نعتقد أنه من الضروري والممكن أيضًا االنضمام إلى الحركة النسوية الدولية من خالل إضراب شامل في ألمانيا في 8
مارس/آذار  2019ووضع المواضيع النسوية على جدول األعمال العام.
إن الهدف من اإلضراب ليس فقط ضد إجور العمل  ،بل أيضا ً ضد جميع أنواع األعمال التي تقوم بها النساء و التي غالبًا ما
تكون بالخفاء وبدون تعويض وكذلك ضد الوضع العام لمجتمعنا الذي غالبا ً ما يضع النساء في ظروف غير آمنة وعنيفة
ال يدور إضرابنا حول يوم واحد فقط  ،ولكن عن عملية مشتركة للتواصل والنقاش والتطوير واختبار أشكال جديدة من اإلضراب
خارج إطار العمل المأجور ,حيث إننا قمنا بوضع إضراب  8مارس /آذار  2020باالعتبار أيضا ً
نحن نخطط لعقد اجتماع على صعيد البالد في في مدينة غوتنغن بتاريخ

الـ  10من شهر نوفمبر/.تشرين الثاني

أريد أن أنضم! ماذا افعل؟
أخبرونا أين تعيشون  ،وربما يمكننا وضعكم على اتصال مباشر مع شبكة محلية أو غيرها من النساء المهتمات .و يمكننا أيضا ً
نضيفكم في قائمتنا البريدية  ،والتي نخطط من خاللها إلرسال رسائل إخبارية منتظمة .و من خالل قائمتنا البريدية سوف نجمع
المزيد من المواد واالقتراحات للمشاركة في اإلضراب
تحدثوا إلى أصدقائكم ومعارفكم وزمالئكم حول فكرة اإلضراب النسوي .ربما يمكنكم العثور على
مجموعة عمل محلية جديدة (إذا حالفكم الحظ  ،فأخبروانا بذلك).
ادعونا للمناقشات الداخلية أو أحداث عامة .و سوف نحاول أن نرسل شخصا ً من مجموعتنا للحضور و المشاركة
اتصل بنا
للمشاركة أو ألي قضية أو سؤال تودون االستفسار عنه
frauenstreik@gmail.com

